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Sodni register
Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
KRANJ
Srg 3142/94
Rg-13394
Družba LER-EUROPA, notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Radovljica, s sedežem v Radovljici, Kranjska c. 13, vpisana
na reg. vl. št. 1/4214/00 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika: Zaman Rudi, Zaloška 98, Ljubljana in Široka Leko, Ivana Milutinoviča
77, Beograd, začasno Ljubljana, Moškričeva 26.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 1995
LJUBLJANA
Srg 94/08523
Rg-35516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08523 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/12037/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AETERNA, podjetje za poslovne, tehnične, komercialne in finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AETERNA, Trzin, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trzin, Mengeš, Reboljeva 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Meško Mirjana in Meško
Florens, oba izstopila 20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Meško Mirjana in Meško Florens, oba
Reboljeva 25, Trzin.
MARIBOR
Srg 6437/94
Rg-623
Duržba NATALIJA, kmetijsko obdelovalno trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Jurovski dol, Žice 56, reg. št. vl.

1/2580/00, katere ustanovitelja sta Miran
Kolarič in Irena Kolarič, oba Jurovski dol,
Žice 56, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Miran Kolarič in Irena Kolarič, oba Jurovski dol, Žice 56.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 1995
Srg 1579/94
Rg-624
Duržba MECUM, marketing, trgovina, storitve, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Maribor, Gosposvetska 3, reg. št. vl.
1/8115/00, katere ustanoviteljica je Vanja
Cafnik, Maribor, Gosposvetska 3, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Vanja Cafnik, Maribor, Gosposvetska 3.
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. 7. 1995
Srg 4161/94
Rg-625
Duržba NOVUS, trgovsko storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., Poljčane,
Dravinjska c. 68, reg. št. vl. 1/4161/00,
katere ustanovitelji je Kurež Milan, Poljčane, Dravinjska c. 68, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kurež Milan, Poljčane, Dravinjska c. 68.
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 123/95
Rg-626
Duržba Grafično in trgovinsko podjetje, LECTURA d.o.o., Pekre, Ul. Jelenčevih 3, reg. št. vl. 1/1928/00, katere ustanovitelja sta Tatjana in Rastko Gorjup, oba
Pekre, Ul. Jelenčevih 3, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Tatjana in
Rastko Gorjup, oba Pekre, Ul. Jelenčevih 3.
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

Leto VI
Srg 2112/94
Rg-627
Duržba KERSNIK, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Maribor, Roška 18, reg. št. vl. 1/7356/00, katere
ustanovitelj je Črešnik Bogdan, Maribor,
Roška 18, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Črešnik Bogdan, Maribor, Roška 18.
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 5266/94
Rg-628
Duržba MATL & COM AM, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o. Maribor,
Prešernova 18, reg. št. vl. 1/8773/00, katere ustanovitelj je Erih Matel, Maribor, Prešernova 18, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Erih Matel,
Maribor, Prešernova 18.
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 26. 7. 1995
Srg 6381/94
Rg-629
Duržba ZAUP, zasebno podjetje za zastopanje, turistične, gostinske ter trgovske posle in storitve, d.o.o., Poljčane, Laporska c. 4, reg. št. vl. 1/1756/00, katere
ustanovitelji so Jug Franc, Poljčane, Laporska c. 4, Koritnik Brigita, Maribor, Prvomajska 7a in Topolovec Robert, Poljčane,
Laporska c. 2, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Jug Franc,
Poljčane, Laporska c. 4, Koritnik Brigita,
Maribor, Prvomajska 7a in Topolovec Robert, Poljčane, Laporska c. 2.
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. 9. 1995
Srg 5391/94
Rg-630
Duržba PLANIKA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Maribor, Kettejeva 13, reg. št. vl. 1/6521/00, katere ustanoviteljica je Vesna Mirt, Maribor, Kettejeva
13, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Vesna Mirt,
Maribor, Kettejeva 13.
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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 21. 9. 1995

Branko Kurnik, Maribor, Ravna ulica 13,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Branko Kurnik, Maribor, Ravna ulica 13.
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. 1995

Srg 7723/94
Rg-631
Duržba Trgovina in storitve, UDL
ŠPORT, d.o.o., Maribor, Betnavska 86,
reg. št. vl. 1/7723/00, katere ustanovitelj
je Samo Vukmanič, Maribor, Betnavska
86, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Samo Vukmanič, Maribor, Betnavska 86.
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 23. 10. 1995
Srg 5279/94
Rg-632
Duržba MEGATRANS, mednarodna
špedicija, transport in trgovina, d.o.o.,
Maribor, Tržaška 37/a, reg. št. vl.
1/3491/00, katere ustanovitelja sta Metod
Smrekar, Ljubljana, Bolgarska 4 in Marija
Žižek, Sp. Duplek, Vuberk 173, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Metod
Smrekar, Ljubljana, Bolgarska 4 in Marija
Žižek, Sp. Duplek, Vurbek 173.
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 23. 10. 1995
Srg 2978/94
Rg-633
Duržba NOGAVIČARSTVO PETRA,
proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kamniška graba 43, Kamnica, reg. št. vl. 1/7736/00, katere ustanovitelja sta Mira Moškon, Kamniška graba 43,
Kamnica in Marjan Konečnik, Gopphannsbeihl, 8585 Speichersdorf, Nemčija, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 30. 5. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Mira
Moškon, Kamniška graba 43, Kamnica in
Marjan Konečnik, Gopphannsbeihl, 8585
Speichersdorf, Nemčija.
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. 11. 1995
Srg 5949/94
Rg-636
Duržba Trgovsko in storitveno podjetje, MUŠ d.o.o., Maribor, Ravna ulica 13,
reg. št. vl. 1/2986/00, katere ustanovitelj je

Srg 5762/94
Rg-637
Duržba Trgovsko podjetje, AUDIO VIDEO SHOP, d.o.o., Ob Blažovnici 46,
Limbuš, reg. št. vl. 1/1304/00, katere ustanovitelja sta Vozelj Iztok, Vornikova 4,
Limbuš in Gričnik Polonca, Bezjakova ul.
65, Pekre, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 27. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Vozelj Iztok, Vornikova 4, Limbuš in Gričnik Plonca, Bezjakova ul. 65, Pekre.
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 6807/94
Rg-638
Duržba Z.A.S., proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Limbuš, Šolska ul. 16, reg. št. vl. 1/8954/00, katere
ustanovitelj je Selinšek Anton, Limbuš, Šolska ul. 24, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Selinšek Anton, Limbuš, Šolska ul. 24.
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 1414/94
Rg-639
Duržba VETREX, podjetje za trgovino
in tržne raziskave, d.o.o., Gradiška 3a,
Lenart, reg. št. vl. 1/9082/00, katere ustanoviteljici sta Pavla Suban Šval, Dalmatinova 5, Ljubljana in Irena Toth Stojanovski,
Žaucarjeva 11, Ljubljana, po sklepu ustanoviteljic družbe z dne 4. 5. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Pavla Suban Šval, Dalmatinova 5, Ljubljana in Irena
Toth Stojanovski, Žaucarjeva 11, Ljubljana.
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. 11. 1995
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SLOVENJ GRADEC
Srg 4160/94
Rg-561
Družba VZPON, trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., Čečovje
38/b, Ravne na Koroškem, reg. št. vl.
1/8178/00, katere družbenik je Darko Šuler,
po sklepu družbenika z dne 15. 8. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Darko Šuler
iz Raven na Koroškem, Čečovje 38/b.
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 29. 3. 1996
Srg 173/95
Rg-634
Družba PREVEX, trgovsko storitveno
podjetje, d.o.o., Prevalje, Pod gonjami 22,
reg. št. vl. 1/7405/00, katere družbenika sta
Katica Jelen in Bojan Jelen, po sklepu družbenikov z dne 30. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Katica Jelen in Bojan Jelen oba Spodnji kraj 40, Prevalje.
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 3327/94
Rg-635
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 3327/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne 9. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1778/00, vpiše izbris družbe GALA
BOUTIQUE, podjetje za trženje in organizacijske storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., s
sedežem Slovenj Gradec, Stari trg 176/c,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Kamnik
Alojz in Kamnik Rozalija, oba Stari trg
176/c, Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 4. 1996

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 104-04-0001/96-006
Ob-1420
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije se določi kot reprezentativni
sindikat v dejavnosti pridobivanja premoga.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-4/96-2
Ob-1427
1. Statut Sindikata papirne, grafične in
časopisno informativne, založniške ter novinarske dejavnosti Slovenije, Pomurska
založba Murska Sobota, Lendavska 1,
Murska Sobota, sprejet 16. 7. 1993 se
sprejme v hrambo pri oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Murska Sobota.
Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 90.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta iz 1. točke izreka postane sindikat pravna oseba.
Št. 028-7/96-2
Ob-1428
1. Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Sindikat uprave
Pomurskega zdravstvenega zavoda Murska Sobota, Arhitekta Novaka ul. 2/b,
Murska Sobota, sprejeta 4. 4. 1996 se sprejmejo v hrambo pri oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Murska Sobota.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 91.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz 1. točke izreka postane sindikat pravna oseba.
Št. 028-8/96-2
Ob-1429
1. Statut Sindikata novinarjev podjetja za informiranje Murska Sobota, Ul.
arhitekta Novaka 13, v Murski Soboti,
sprjet 25. 3. 1996 se sprejme v hrambo pri
oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve Upravne enote Murska Sobota.
Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 92.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta iz 1. točke izreka postane sindikat pravna oseba.
Št. 013-5/96-2/23
Ob-1430
1. Pravila Sindikata firme EVROSAD,
d.o.o., C. 4. julija 134, Krško, so vpisana v
evidenco in hrambo statutov sindikatov pod
št. 59 pri Upravni enoti Krško.

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Št. II D 1426/94
R-33
Dne 4. 8. 1994 je v Ljubljani umrl Macanović Husein, sin Ahmeta, roj. 24. 3. 1938,
poročen, po poklicu zidar, državljan Republike Slovenije, nazadnje stanujoč na Gotski
ul. 13 v Ljubljani.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1491

Kot oporočna dedinja njegove zapuščine
pride v poštev Žužek Anica, stanujoča v
Ljubljani, Slovenska 55/b, medtem ko sta
doslej znana zakonita dediča žena Macanović Halida, roj. 30. 6. 1937 – neznanega
bivališča in sin Macanović Mirsad, roj.
1963, živi kot begunec v Essnu.
Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju, sodišče poziva oba zakonita dediča in vse druge, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku, da se v roku
enega leta po objavi tega oklica priglasijo
kot dediči pri tem sodišču.
Če se dediči, ki so pozvani k prijavi s
tem oklicem, ne bodo oglasili v opredeljenem roku, bo sodišče po preteku tega roka
zaključilo zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 1996

St 8/96
S-142
To sodišče je dne 22. 4. 1996 izdalo
sklep opr. št. St 8/96, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Meblo Oblazinjeno pohištvo, podjetje za proizvodnjo oblazinjenega pohištva, d.o.o., Industrijska
5, Nova Gorica.
Stečajni upravitelj je Mitja Premrl, Vilharjeva 57, 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 9.15, v sobi št. 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 4. 1996.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 4. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah
I P 1374/95
R-1
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Zorice Denić, Ob Mahovniški c. 10,
Kočevje, ki ga zastopa Milan Krstić, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi stranki Dušan
Denić, stalnega ali začasnega bivališča v
tujini, zaradi razveze zakonske zveze sklenilo:
na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. čl. ZPP-ja se toženi stranki: Dušan Denić, naslov neznan, postavlja začasna zastopnica Martina Erzin, strokovna sodelovka pri naslovnem sodišču, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi, ki se vodi
pri tem sodišču pod opravilno št. I P
1374/95, vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 1995

Stečajni postopki
in likvidacije
St 3/96-12
S-140
To sodišče je na seji senata dne 19. 4.
1996 pod opr. št. St 3/96 sprejelo naslednji
sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Obrtna zadruga Bela krajina, z.o.o., Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 10, Črnomelj, se začne in
zaključi, ker dolžnik nima premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Obrtna zadruga Bela krajina, z.o.o., Črnomelj, Ul. 21. oktobra 10, Črnomelj, izbriše
iz sodnega registra.
Upniki se lahko pritožijo zoper ta sklep
v roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 4. 1996

St 4/96-8
S-143
Z dnem 23. 4. 1996 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Pomurka, Trženje Murska Sobota, d.o.o., Lendavska 9. Za stečajnega upravitelja se imenuje Milan Koren, dipl. ek., iz Borec 5/f.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z
vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem
listu RS. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove. Narok za preizkus upniških terjatev bo dne 9. 9. 1996 ob 12. uri, pri tem
sodišču, v sobi št. 12. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno
desko sodišča dne 23. 4. 1996.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 4. 1996
St 10/90, St 11/90,
S-144
St 13/90, St 7/91-203
To sodišče razpisuje narok za preizkus
terjatev, ki bo v torek, 21. 5. 1996 ob 13.
uri, v sobi št. 135/I, za naslednje stečajne
dolžnike:
– St 10/90: TOK Ilirska Bistrica, Tovarna citronske kisline in derivatov Ilirska Bistrica – v stečaju;
– St 11/90: TOK Remonti in energetika Ilirska Bistrica – v stečaju;
– St 13/90: TOK Tovarna kislin in soli
Ilirska Bistrica – v stečaju;
– St 7/91: TOK Tovarna organskih kislin, o.sol.o., Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14 – v stečaju.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 4. 1996
St 7/96
S-141
To sodišče je s sklepom St 7/96 dne
22. 4. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijales prodajni centri,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Velena Lokar-Škerget iz Ljubljane.
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Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 6. 9. 1996 ob 12. uri, soba 310/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 4. 1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 1996

St 6/96
S-150
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Emona mesna industrija
Zalog, d.o.o., Agrokombinatska 63, Ljubljana-Polje, za dne 29. 5. 1996 ob 9. uri, v
konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 8.30 do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 1996

4. Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Tavčarjeva ul. 7,
5. predstavnica sveta delavcev Jasna
Kac, Trg Dušana Kvedra 10, Maribor.
VI. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 4. 1996.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 1996

St 44/95
S-145
To sodišče je s sklepom St 44/95 dne
23. 4. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Procarn, d.d., Trbovlje, Trg
svobode 14, Trbovlje.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 7. 1996 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 1996.
St 50/95
S-146
To sodišče je s sklepom St 50/95 dne
22. 4. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Metal Trade, d.o.o., Cilenškova 21, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 7. 1996 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 4. 1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1996

St 4/95
S-147
To sodišče, oddelek za gospodarsko sodstvo, je s sklepom pod opr. št. St 4/95 dne
23. 4. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom BEAL, d.o.o., Ljubljanska 84,
Domžale.
Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
St 10/95
S-148
To sodišče, oddelek za gospodarsko sodstvo, je s sklepom pod opr. št. St 10/95 dne
23. 4. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom T Trade, d.o.o., Runkova 2,
Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 1996
St 132/93
S-151
To sodišče v stečajnem postopku nad
Utok trgovina, d.d., Kamnik – v stečaju,
za dne 22. 5. 1996 ob 12. uri, v konferenčni
dvorani tega sodišča, razpisuje 4. narok za
preizkus prijavljenih terjatev ter narok za
obravnavanje osnutka glavne delitve.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 1996
St 4/96
S-149
I. To sodišče je dne 23. 4. 1996 s sklepom opr. št. St 4/96 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Podjetje za
rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Bodočnost Maribor, p.o., Dalmatinska ul. 1.
II. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, roku 30 dni po objavi v
Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve.
III. Upniki lahko z obrazloženo pisno
vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
IV. Za upraviteljico prisilne poravnave
je določena mag. Irena Lesjak, dipl. ek.,
zaposlena v TIM, Kraljeviča Marka 21, Maribor.
V. Ustanovi se upniški odbor, katerega
člani so:
1. Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana,
2. Poštna banka Slovenije, d.d., Čopova
11a, Ljubljana,
3. Krekova banka, d.d., Slomškov trg 18,
Maribor,

St 17/95-531
S-152
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Iskra Terminali, p.o.,
Kranj, Ljubljanska c. 24a, Kranj, s sklepom St 17/95 z dne 26. 4. 1996 sklenilo, da
se postopek prisilne poravnave iz razloga
po 3. točki 1. odstavka 34. člena ZPPSL
ustavi in se po uradni dolžnosti nad dolžnikom začne stečajni postopek.
Narok za prisilno poravnavo, razpisan
za 24. 5. 1996 ob 9. uri, v sobi 121/I tega
sodišča, se prekliče.
Za stečajnega upravitelja je postavljen
Anton Šubic, Pot na Jošta 42, Kranj.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi, prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, razen če svojih terjatev
niso prijavili v postopku prisilne poravnave. Dolžnikove dolžnike pozivamo, naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 27. 9. 1996
ob 9. uri, v sobi 121/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 26. 4. 1996.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 4. 1996
St 7/96
S-153
I. Poravnalni senat tega sodišča je s sklepom opr. št. St 42/95, dne 24. 4. 1996 ugotovil, da ni možnosti, da bo dolžnik SGP
Stavbar Megrad, d.o.o., Maribor, izpolnil
obveznosti na podlagi predloga za prisilno
poravnavo.
II. Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom SGP Stavbar Megrad, d.o.o., Maribor, se ustavi.
III. To sodišče je s sklepom opr. št. St
7/96, dne 24. 4. 1996 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom SGP Stavbar
Megrad, d.o.o., Maribor, Industrijska 13.
Odslej firma glasi SGP Stavbar Megrad,
d.o.o., Maribor, Industrijska 13 – v stečaju.
IV. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ivan Soče, dipl. ek., zaposlen v AGA, d.o.o.,
Ruše, Ruške čete 3.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
tega oklica, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
VI. Dolžniki se pozivajo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
VII. Narok za preizkus terjatev bo dne
9. 9. 1996 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega
sodišča.
VIII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 4.
1996.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 1996
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St 16/96
S-154
To sodišče, oddelek za gospodarsko sodstvo, je s sklepom opr. št. St 16/96, dne 25.
4. 1996 začelo in takoj zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Adria “B”,
p.o., Kuzmičeva ul. 7, Ljubljana. Upniki
se zoper ta sklep lahko pritožijo v 15 dneh
po njegovi objavi v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Istega dne je bil javni poziv objavljen v
dnevniku Delo in na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov, potrdil in vplačilo denarnih sredstev se podaljša do vključno 10. 7. 1996.
Dodatne informacije je mogoče dobiti v dopoldanskem času po tel. 061/133-72-46, ter
osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Irena Gornik.
Unitex, zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana

Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 064/261-471. Kontaktna oseba je
Majda Sever.
Aerodrom Ljubljana, p.o.

St 11/95
S-155
To sodišče, oddelek za gospodarsko sodstvo, je s sklepom pod opr. št. St 11/95, dne
25. 4. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Metalka Zastopstva Pan, d.o.o.,
Brnčičeva 9, Ljubljana. Upniki se zoper ta
sklep lahko pritožijo v 15 dneh po njegovi
objavi v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-297
Corona, Proizvodnja in trženje električnih in plinskih aparatov, d.o.o., Škofja Loka, Reteče 4, podaljšuje javni poziv upravičencem k interni razdelitvi in notranjemu
odkupu delnic podjetja.
Firma Corona, Proizvodnja in trženje
električnih in plinskih aparatov, d.o.o.,
Reteče 4, Škofja Loka, podaljšuje rok za
predložitev in zamenjavo lastniških certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev podjetja (poziv je bil objavljen v časopisu Gorenjski glas, dne 29. 3.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 19, dne
5. IV. 1996).
Sodelovanje pri interni razdelitvi delnic
in notranjem odkupu v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja se podaljša za
30 dni po objavi v Uradnem listu RS in v
časopisu Gorenjski glas.
Vse dodatne informacije dobite pri Mirjam Vrbinc, in sicer po tel. 064/634-555.
Corona, d.o.o., Škofja Loka

La-294
Popravek
V programu lastninskega preoblikovanja Tovarne kovinske opreme Primat, p.o.,
Industrijska 22, Maribor, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 4/96 z dne 26. I. 1996,
se v točki 4.2 Notranji odkup delnic popravi
v prvem odstavku te točke;
...v višini 40% družbenega kapitala z
upoštevanjem 50% popusta...
La-295
Tekol, podjetje za tehnično zaščitna
dela, p.o., Maribor, Ul. pohorskega bataljona 14, podaljšuje rok za predložitev in
zamenjavo lastniških certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev podjetja za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic.
Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Večer, dne 6. 2. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 9/96 z dne 16. II. 1996.
Javni poziv se podaljša za 30 dni od
objave v Uradnem listu RS in časopisu Večer.
Tekol, p.o., Maribor
Št. 96
La-296
Unitex – zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 51, podaljšuje javni
poziv upravičencem do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic, ki je bil prvič
objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/95, dne
6. XI. 1995.

La-299
Jelovica, lesna industrija, p.o., Škofja
Loka, Kidričeva 58, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) k vpisu in vplačilu delnic v okviru interne razdelitve in notranjega
odkupa. Rok se podaljšuje do vključno
21. 5. 1996.
Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 1/96 z dne 12. I. 1996 in v
časopisih Delo in Gorenjski glas, dne 23. 1.
1996, istega dne pa tudi na oglasnih deskah
podjetja.
Rok se podaljšuje zaradi omogočanja
uporabe potrdil po 25.a členu ZLPP. Vse
dodatne informacije so na razpolago na sedežu podjetja pri Sabini Malovrh, osebno
ali po tel. 064/613-336.
Jelovica, p.o., Škofja Loka
La-301
Aerodrom Ljubljana, p.o., Zg. Brnik
130a, podaljšuje javni poziv upravičencem
(zaposlenim, nekdaj zaposlenim, upokojencem) k interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic.
Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/96 z dne 19. I. 1996 in
dnevniku Delo 13. 1. 1996. Hkrati je bil
javni poziv objavljen tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač za vpis delnic
interne razdelitve in notranjega odkupa se
podaljša do vključno 5. 6. 1996.

Št. 67/96
La-286
Kinopodjetje Celje, p.o., Krekov trg 3,
Celje, obvešča upravičence, to je vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja, da je podaljšan rok za vplačilo
začasnic poslovnega deleža v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja do 30. 5.
1996.
Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja lahko dobite vsak delovni dan od 8. do
14. ure, pri direktorju podjetja Bojanu Vivodu, in sicer po tel. 063/441-950 ali osebno na sedežu podjetja.
Kinopodjetje Celje, p.o.
Št. 24/96
La-287
Beti, Tekstilna industrija, d.d., Tovarniška 2, Metlika, podaljšuje rok za vpis
delnic iz interne razdelitve in notranjega
odkupa v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja. Javni poziv podaljšujemo do
vključno 17. 5. 1996.
Prvi poziv je bil objavljen dne 1. XII.
1995 (Ur. l. RS, št. 69/95) in dne 5. 12. 1995
(časopis Delo), prvo podaljšanje dne 12. I.
1996 (Ur. l. RS, št. 1/96) in dne 6. 1. 1996
(časopis Delo), drugo podaljšanje dne 12.
II. 1996 (Ur. l. RS, št. 8/96) in dne 6. 2.
1996 (časopis Delo), tretje podaljšanje dne
15. III. 1996 (Ur. l. RS, št. 15/96) in dne
7. 3. 1996 (časopis Delo), četrto podaljšanje
pa dne 5. IV. 1996 (Ur. l. RS, št. 19/96) in
dne 29. 3. 1996 oziroma s popravkom dne
4. 4. 1996 (časopis Delo).
Za morebitne dodatne informacije so na
voljo Viktor Kozjan, Marija Kočevar in Vida Šegina-Matkovič (tel. 068/58-371).
Beti, Tekstilna industrija, d.d.,
Metlika
Št. 24/96
La-288
Emona Maximarket, d.o.o., Ljubljana, objavlja podaljšanje roka za zamenjavo
delnic iz notranjega odkupa do vključno
31. 5. 1996.
Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa, naj zamenjajo oziroma
odkupijo delnice, je bil objavljen v časopisu
Delo, dne 20. 1. 1996.
Delnice za notranji odkup vplačajte z
gotovino na privatizacijski podračun podjetja, št. 50100-698-000-0025323. Pri plačilu navedite: plačilo kupnine za delnice iz
notranjega odkupa.
Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja dobijo upravičenci od ponedeljka do
petka med 10. in 12. uro, pri Slavici Crnkovič ali Pavlu Grozniku, na sedežu podjetja,
tel. 061/125-60-00 ali osebno.
Emona Maximarket, d.o.o., Ljubljana
La-289
Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o., Otoki 21, Železniki, v
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zvezi s programom lastninskega preoblikovanja podjetja podaljšuje javni poziv upravičencem interne razdelitve in notranjega
odkupa delnic, ki je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 17, z dne 29. III.
1996, v dnevniku Delo, dne 25. 3. 1996,
Gorenjskem glasu, dne 26. 3. 1996 in na
oglasni deski podjetja, dne 21. 3. 1996.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev, se podaljšuje do
vključno 17. 5. 1996.
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom lahko upravičenci dobijo vsak delovni dan med 8. in 12. uro, pri Janezu Goličiču po tel. 064/617-217, ali osebno na sedežu podjetja.
Domel, d.o.o., Železniki

La-293
Na osnovi in v skladu z objavljenim programom lastninskega preoblikovanja podjetja VTA, p.o., z dne 17. 11. 1995, poziva
VTA, p.o., Ljubljana, Leskoškova 2, vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja k vpisu in vplačilu kupnin
delnic iz notranjega odkupa v 30 dneh od
dneva te objave.
Dodatne informacije so na razpolago pri
Editi Spačal, tel. 140-13-55.
VTA Transport in storitve, p.o.,
Ljubljana

7.2. Notranji odkup delnic
Kinopodjetje Kranj, p.o., poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom.
Nominalna vrednost delnic je 10.000 SIT.
Notranji odkup delnic bo potekal sočasno z
interno razdelitvijo delnic. Upravičenci s pisno prijavijo odločijo, da pristopijo k delniškemu sporazumu in programu notranjega
odkupa. Upravičenci lahko vplačujejo delnice z gotovino, preostankom lastniških certifikatov, drugimi vrednostnimi papirji ali potrdili za svoj obračunani toda neizplačani del
plače po poravnavi davkov in prispevkov iz
teh plač.
Delnice, ki jih podjetje odkupi v korist
udeležencev notranjega odkupa, nosijo oznako C, so navadne, glasijo se na ime, dajejo pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa. Delnice, pridobljene v
okviru programa notranjega odkupa so, dokler program ni zaključen, prenosljive samo
v okviru programa, razen z dedovanjem, v
nadaljevanju pa v skladu z določili statuta.
V programu notranjega odkupa mora sodelovati najmanj 1/3 zaposlenih.
8. Način vplačila
Upravičenci bodo lahko zamenjali lastniške certifikate vsak delovni dan v računovodstvu podjetja, od 12. do 14. ure.
Gotovinska vplačila delnice se vplačajo
na poseben privatizacijski podračun podjetja pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje Podružnica Kranj, št.
51500-698-3551, z navedbo “Plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu”.
9. Informacije
Pojasnila o programu lastninskega preoblikovanja dajeta Ivo Trilar, tel. 064/221-691
in računovodja Jožica Mezeg, tel. 224-202.
Kinopodjetje Kranj, p.o.

Št. 34
La-290
RTC Krvavec, d.o.o., Bleiweisova c. 2,
Kranj, podaljšuje javni poziv upravičencem interne razdelitve delnic, upravičencem
internega razpisa in upravičencem notranjega odkupa delnic, ki je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 19, dne 5. IV. 1996.
2. 4. 1996 je bil javni poziv objavljen
tudi v časopisih Delo in Gorenjski glas.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 31. 5. 1996, rok za interni razpis
za družinske člane pa se podaljša do vključno 15. 6. 1996.
RTC Krvavec, d.o.o.
Št. 535/96
La-291
SGP POM-GRAD Murska Sobota,
d.o.o., Štefana Kovača 10, Murska Sobota, podaljšuje javni poziv upravičencem k
interni razdelitvi in notranjemu odkupu delnic podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevniku Delo, 28. 2. 1996 in v Uradnem listu
RS, 29. II. 1996. Podaljšanje roka vpisa je
bilo objavljeno v dnevniku Delo, 28. 3. 1996
in v Uradnem listu, dne 29. III. 1996. Hkrati
je bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju. Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil – dodatnih certifikatov se podaljša vključno do
15. 6. 1996.
Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali po
tel. 069/32-740. Kontaktna oseba je Alojz
Kos.
SGP POM-GRAD
Murska Sobota, d.o.o.
La-292
Podjetje Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d., Ladja 10, objavlja podaljšanje roka javnega poziva za javni odkup
delnic podjetja v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Rok se podaljša za
30 dni od objave ponovitve poziva.
Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik, dne 9. 5. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 26/95 z dne 12. V. 1995, ponovno
podaljšanje roka pa v časopisu Dnevnik, dne
28. 3. 1996 in v Uradnem listu RS, št. 19/96
z dne 5. IV. 1996.
Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d.

La-267
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 01318/1966-BJ
z dne 14. 3. 1996, objavlja Kinopodjetje
Kranj, p.o., program lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sedež: Kinopodjetje Kranj,
p.o., Kranj, Stritarjeva ulica 1.
2. Matična številka: 5055652.
Šifra dejavnosti: 120364.
3. Osnovna dejavnost: proizvodnja, distribucija in predvajanje filmov.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje s polno odgovornostjo v:
– družbeni lastnini – 95,68%,
– lastninski delež denacionalizacijskega
upravičenca – 4,32%.
V premoženju podjetja imajo delež sredstev tudi občine Kranj, Jesenice in Tržič. To
premoženje se vodi izvenbilančno.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala po končanem lastninskem preoblikovanju:
– Razvojni sklad – 20%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Pokojninski sklad – 10%,
– interna razdelitev – 20%,
– notranji odkup – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40%,
– interna razdelitev delnic – 20%,
– notranji odkup delnic – 40%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Kinopodjetje Kranj, p.o., poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva,
zamenjajo svoje lastniške certifikate za delnice družbe.
Nominalna vrednost delnic je 10.000 SIT.
Kolikor bo vrednost predloženih lastniških certifikatov upravičencev presegla
20%, lahko upravičenci uporabijo presežek
lastniških certifikatov za zamenjavo delnic
v notranjem odkupu. Presežki lastniških certifikatov bodo porabljeni proporcionalno.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo podjetje objavilo razpis za ožje družinske člane zaposlenih, ki bodo lahko v
15-dnevnem roku vpisovali delnice.
Delnice, pridobljene z interno razdelitvijo, imajo oznako B in so navadne, glasijo
se na ime in dajejo pravico do upravljanja in
dividende.

La-268
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 Tiskarna Slovenija, p.o., Ljubljana, Bravničarjeva 18, na podlagi programa o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 00877/94-BJ, z dne 15. 4.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja:
1. Firma in sedež: Tiskarna Slovenija,
p.o., Ljubljana, Bravničarjeva 18.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/1032/00,
z dne 31. 1. 1990.
2. Matična številka: 5132037.
3. Dejavnost: 013400.
Osnovna dejavnost podjetja je: tiskanje
in dodelava vseh vrst tiskovin na papirju,
kartonu, lepenki in drugih materialih v vseh
tehnikah tiska, izdelava fotolitov, tiskovnih
montaž na filmu ali papirju, izdelava kartonažnih proizvodov, izvajanje in posredovanje storitev ekonomske propagande, prodaja in izdelava raznega pisarniškega materia-
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la, distribucija knjig in revij, založništvo,
trženje, zunanjetrgovinska dejavnost.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno
podjetje s 100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe (družbenega kapitala):
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
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
Podjetje Tiskarna Slovenija, p.o., Ljubljana, Bravničarjeva 18, poziva upravičence
(vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni
po objavi tega 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 in potrdila za neizplačan
del osebnih dohodkov za začasnice (kasneje
delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju Tiskarna Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Bravničarjeva 18. 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 Tiskarna Slovenija, p.o., Ljubljana, Bravničarjeva 18, poziva upravičence
(vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), 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, potrdili za neizplačan del osebnih dohodkov 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 na blagajni tiskarne, na sedežu podjetja, v torek in četrtek od 8. do 12.
ure. Gotovinsko vplačane delnice se vplačujejo na poseben privatizacijski podračun
z navedbo “plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu.
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 v torek in četrtek, v prostorih Tiskarne Slovenija – računovodstvo, od 8. do 12. ure, pri Adriani
Zavrl, in sicer osebno na sedežu podjetja.
Tiskarna Slovenija, p.o., Ljubljana

3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. upravičenci iz naslova interne razdelitve (zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci podjetja) – 13%,
5. upravičenci iz notranjega odkupa –
32%.
III. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. prenos delnic na Sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja – 10%,
2. prenos delnic na Slovenski odškodninski sklad – 10%,
3. prenos delnic na Sklad RS za razvoj –
20%,
4. interna razdelitev delnic – 20%,
5. notranji odkup delnic – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
1. Interna razdelitev
Podjetje SGP Konstruktor, p.o., Sernčeva 8, Maribor, poziva vse upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in družb), da v roku 30 dni po
objavi tega oglasa v časopisu Večer, predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila
iz 25.a člena, izdana na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač, v zameno za
začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Potrdila bodo upravičenci prejeli po potrditvi izračuna s strani Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Kolikor teh potrdil ne bodo prejeli v roku objave, bo rok za
vpis delnic podaljšan in objavljen na enak
način.
Prav tako bo podjetje upravičence pozvalo, da predložijo svoje lastniške certifikate in potrdila v Uradnem listu RS in na
oglasnih deskah podjetja in družb.
V primeru, če upravičenci ne bodo dosegli 20%, bo podjetje za preostanek delnic
do 20% vrednosti celotnega družbenega kapitala podjetja, opravilo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih.
V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a člena zakonskih udeležencev (zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci) večja od 20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena
uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa, tako da se presežek certifikatov in potrdil iz 25.a člena uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a člena v postopku interne razdelitve, bo podjetje preneslo Skladu RS za razvoj za namene
odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.
Nominalna vrednost delnice v interni
razdelitvi je 1.000 SIT. Prodajna cena ene
delnice je 1.200 SIT.
2. Notranji odkup
SGP Konstruktor, p.o., Sernčeva 8, Maribor, poziva upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in družb), da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala.

Št. 9/2-74/96
La-269
V skladu z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
Splošno gradbeno podjetje Konstruktor,
p.o., Sernčeva 8, Maribor, na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo št. LP 00576/1996-MP
z dne 24. 1. 1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, program
lastninskega preoblikovanja podjetja SGP
Konstruktor, p.o., Maribor.
I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Splošno gradbeno
podjetje Konstruktor, p.o., Sernčeva 8,
Maribor.
2. Podjetje je registrirano pri registrskem
sodišču v Mariboru, s sklepom Srg 1255/89,
z dne 2. 2. 1990, pod št. reg. vl. 1/28-00,
Maribor.
3. Matična številka: 5077800.
4. Šifra dejavnosti: 050100.
5. Dejavnost podjetja: gradbena dela –
visoka in nizka gradnja, proizvodnja in prodaja gradbenih elementov, obrtniška, zaključna in instalacijska dela, kovinsko predelovalna dejavnost, lesni izdelki z montažo, pridobivanje in predelava gramoza, storitve gradbenih strojev in mehanizacije,
storitve nastanitve in prehrane, projektantske in svetovalne storitve.
6. Pravna oblika organiziranosti: SGP
Konstruktor, p.o., je podjetje v 100% družbeni lastnini in je organizirano kot podjetje
s popolno odgovornostjo.
II. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 25%,
2. Odškodninski sklad – 10%,
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Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, bodo prvi paket delnic notranjega odkupa vpisovali s presežnimi certifikati, potrdili iz 25.a člena in denarnimi vplačili ter z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a člena interne razdelitve.
Nominalna vrednost delnice v notranjem
odkupu je 1.000 SIT. Prodajna cena je 1.200
SIT. V skladu z zakonom se na prodajno
ceno upošteva 50% popust in znaša 600 SIT.
Prodajna cena delnice za gotovino se določi
tako, da se prodajna vrednost delnice revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva plačila kupnine.
V. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vplačevali in vpisovali na sedežu podjetja v Mariboru, Sernčeva 8, vsak delovnik med 7. in
15. uro, v 30-dnevnem razpisnem roku, ki
prične teči od dneva objave v časopisu Večer. Vpisni rok je prekluziven.
Delnice se za gotovino vplačajo na poseben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje – Podružnica Maribor, št.
51800-698-22641, z navedbo: plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu, z odobritvijo na žiro račun v 30 dneh po objavi.
Vsako nakazilo na poseben privatizacijski podračun podjetja pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
upravičenec dokaže s potrjeno položnico na
blagajni podjetja v 30 dneh po objavi v časopisu Večer.
VI. Delnice
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.
Delnice, ki jih zaposleni pridobi v programu notranjega odkupa v zameno za presežene lastniške certifikate in potrdila iz
25.a člena, so enake kot delnice interne razdelitve in so neprenosljive dve leti od izdaje, razen z dedovanjem, po preteku dveh let
pa so enake kot ostale delnice programa
notranjega odkupa.
VII. Organizacija programa notranjega
odkupa
Organizacija notranjega odkupa je določena s pravili notranjega odkupa, ki so sprejeta po odobritvi programa. Pravila bodo na
vpogled na vpisnih mestih.
V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic, presežnih certifikatov oziroma potrdil, presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski znižajo.
Podjetje v tem primeru uporabi proporcionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kupnine
presežen z vplačili presežnih lastniških certifikatov, potrdil in gotovino, se vplačani zneski znižajo ob upoštevanju predzadnjega odstavka 32. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.

VIII. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovnik med 8. in 14. uro, na sedežu podjetja
osebno ali preko tel. 062/221-122, int. 255.
Odgovorna oseba, ki bo dajala vsa potrebna
pojasnila v zvezi vplačil delnic, je ref. za
delniške posle Emil Rajbar, dipl. ek.
Kontaktna oseba v podjetju za sprovedbo programa lastninskega preoblikovanja je
pomočnik generalnega direktorja Mijo Jurčević, dipl. ek., tel. 062/25-260.
Splošno gradbeno podjetje
Konstruktor, p.o., Maribor

– Sklad RS za razvoj – 60%.
6. Predvideni način ali kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu – v višini 60% družbenega kapitala (355.618 navadnih delnic),
– prenos delnic na Pokojninski sklad – v
višini 10% družbenega kapitala (59.270 navadnih delnic),
– prenos delnic na Odškodninski sklad –
v višini 10% družbenega kapitala (59.270
navadnih delnic),
– prenos delnic na sklad za razvoj – v
višini 20% družbenega kapitala (118.539 navadnih delnic).
7. Dodatne informacije in kontaktna oseba
Vse potrebne dodatne informacije in pojasnila v zvezi s sprejetim lastninskim preoblikovanjem podjetja je mogoče dobiti na
sedežu podjetja vsak dan med 8. in 15. uro,
ali po tel. 062/224-121, int. 228, pri Katarini Količ.
EM Hidromontaža, d.o.o.,
Maribor

La-270
Na podlagi opravljenih sprememb programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja EM Hidromontaža, d.o.o., Maribor, ki ga je z odločbo št. LP 00227/1996BR, z dne 22. 4. 1996 odobrila Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo ter
skladno z 19. členom zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, objavljamo spremenjen program lastninskega preoblikovanja
podjetja.
1. Firma in sedež: Elektro in splošna
montaža Hidromontaža, d.o.o., Maribor,
Gosposvetska c. 84, Maribor.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
enota v Mariboru, pod št. reg. vl. 1/519-00,
Srg 392/92.
2. Matična številka: 5075971.
3. Dejavnost: 050202.
Pretežna dejavnost podjetja je:
– kompleksna izgradnja objektov ter naprav po sistemu inženiring, samostojno v
pogodbeni ali konzorcionalni povezavi z domačimi in inozemskimi partnerji za: pridobivanje surovin, predelavo materialov, procesno industrijo, pridobivanje, krmiljenje,
pretvorbo in prenos energije, elektrifikacijo
železnic, čiščenje voda in dimnih plinov;
– gradnja gradbenih objektov, elektroenergetskih prenosov, telefonskih in telegrafskih zvez ter signalnih varnostnih linij,
naftovodov, plinovodov, paravodov in drugih objektov;
– rekonstrukcija, montažna, demontažna
in vzdrževalna dela na navedenih vrstah objektov, rekonstrukcija, montažna in vzdrževalna dela tlačnih posod, protikorozijska
zaščita, izolacija ipd.;
– projektiranje;
– storitve kontrole kakovosti in količine
blaga;
– servisiranje, popravila in atestiranje z
izdajo certifikatov za delovna sredstva, stvari, opremo ter naprave;
– oskrba in nabava opreme, osnovnih
sredstev, surovin, reprodukcijskega materiala, rezervnih delov in drugih materialov.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z
omejeno odgovornostjo d.o.o. – v družbeni
lastnini s 100% družbenim kapitalom.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad RS – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,

La-271
V okviru programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo št. LP 01365/1996SD z dne 1. 4. 1996, podjetje IMP Črpalke,
d.d., Ljubljana, Jožeta Jame 12, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
Status podjetja
Firma podjetja se glasi: IMP Črpalke,
d.d., Ljubljana, Ulica Jožeta Jame 12.
Sedež podjetja je v Ljubljani, Ulica
Jožeta Jame 12.
Matična številka podjetja je 5226538.
Šifra podskupine dejavnosti je 011419.
Dejavnost podjetja je: proizvodnja drugih strojev in naprav.
Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je delniška družba v mešani lastnini.
Kapitalski deleži delničarjev so naslednji:
– družbeni kapital podjetja – 90,49%,
– domače fizične osebe – 9,51%.
Vse delnice so navadne delnice.
Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovanega podjetja
Po izvedbi lastninskega preoblikovanja bo
kapitalska struktura predvidoma naslednja:
Kapitalski
delež v %

Delničar

54,03

zaposleni in ostali upravičenci
iz interne razdelitve in
notranjega odkupa
Sklad RS za razvoj
dosedanji delničarji
Kapitalski sklad pokojninskega
zavarovanja
Slovenski odškodninski sklad
denacionalizacijski upravičenec

18,00
9,51
9,00
9,00
0,46
100

Načini lastninskega preoblikovanja
Podjetje bo uporabilo naslednje načine
lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic,
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– notranji odkup delnic.
Podjetje bo ob izvedbi lastninskega preoblikovanja ohranilo obliko delniške družbe ter:
preneslo na Sklad RS za razvoj za zavarovanje denacionalizacijskega zahtevka delnice iz drugega odstavka 22. člena ZLPP, ki
ustrezajo:
– 0,46% celotnega osnovnega kapitala;
preneslo na sklade navadne delnice iz
22. člena zakona, in sicer delnice, ki ustrezajo:
– 10% družbenega kapitala oziroma 9%
celotnega osnovnega kapitala na Kapitalski
sklad pokojninskega zavarovanja,
– 10% družbenega kapitala oziroma 9%
celotnega osnovnega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,
– 20% družbenega kapitala oziroma 18%
celotnega osnovnega kapitala na Sklad RS
za razvoj;
interno razdelilo navadne delnice iz
23. člena zakona zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem podjetja, ki ustrezajo:
– 20% družbenega kapitala oziroma
18,01% celotnega osnovnega kapitala;
preneslo na Sklad RS za razvoj za prodajo zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem podjetja ter zanje odkupilo navadne delnice iz 25. člena zakona, ki ustrezajo:
– 40% družbenega kapitala oziroma
36,01% celotnega osnovnega kapitala;
zamenjalo obstoječe delnice, ki ustrezajo kapitalskemu deležu obstoječih delničarjev v višini 9,51% celotnega osnovnega kapitala, za novo izdane delnice družbe.
Javno poziva k zamenjavi ter vplačilu
delnic
Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence, da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časopisu Delo, predložijo lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena ZLPP v zamenjavo za navadne delnice z oznako B iz
interne razdelitve.
Upravičenci so zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci podjetja.
Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence, da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časopisu Delo, z denarjem vplačajo navadne delnice z oznako C iz notranjega odkupa.
Če bodo upravičenci do interne razdelitve predložili za zamenjavo certifikate in
potrdila v vrednosti, ki presega vrednost delnic, namenjenih interni razdelitvi, se bo presežek certifikatov in potrdil sorazmerno
uporabil za odkup delnic iz notranjega odkupa.
Upravičenci so zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci podjetja.
Delnice, odkupljene za certifikate in potrdila v notranjem odkupu, imajo oznako D
ter dajejo dve leti od izdaje enake pravice
kot delnice z oznako B, nato pa pravice kot
delnice z oznako C.
Odkup delnic, zamenjava certifikatov in
vračilo z denarjem.
Odkup delnic iz interne razdelitve in notranjega odkupa in zamenjava delnic z oznako B s certifikati in potrdili iz 25.a člena

ZLPP za interno razdelitev, bosta potekala
v roku 30 dni od te objave v časopisu Delo,
na sedežu podjetja v Ljubljani, Ulica Jožeta
Jame 12, v blagajni podjetja v pritličju, vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
Vplačilo delnic za notranji odkup z denarjem se izvede na privatizacijski podračun podjetja št. 50102-698-000-0026037
Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine
za delnice iz notranjega odkupa.
Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, na sedežu podjetja, pri
Sreču Ciuhi, tel. 061/159-85-84.
IMP Črpalke, d.d.,
Ljubljana-Šentvid

– 40% prenos navadnih delnic na sklade,
– 20% interna razdelitev delnic,
– 40% notranji odkup delnic.
4. Javni poziv k vpisu in plačila delnic:
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje ITEO, d.o.o., poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence,
da v 30-dnevnem roku po objavi v dnevniku
Delo ter na oglasni deski podjetja vpišejo
delnice v zameno za lastninske certifikate.
Prodajna cena delnice je 1.358 SIT.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, imajo oznako B, so navadne, glasijo na ime in dajejo pravico do upravljanja, dividende in
ob stečaju ali likvidaciji pravico do poplačila sorazmernega dela iz stečajne ali
likvidacijske mase. Izdane bodo v nematerializirani obliki in bodo neprenosljive
dve leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje ITEO,d.o.o., poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene delavce podjetja, da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic. Notranji odkup delnic bo potekal hkrati z interno razdelitvijo
delnic, to je v 30 dneh po objavi tega poziva, v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati v
notranjem odkupu. Z upoštevanjem 50% popusta znaša prodajna cena delnice 679 SIT,
ki se od 1. 1. 1993 do dneva vplačila Skladu
RS za razvoj revalorizira z indeksom rasti
drobnoprodajnih cen. Upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, bodo delnice
notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja skladno 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 3.
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 in
6/94).
5. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vplačevali v računovodstvu na sedežu
podjetja vsak delovnik med 9. in 13. uro ali
na žiro račun podjetja št. 50101-698-0000025659, z navedbo: plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu.
6. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju osebno na sedežu podjetja ali po tel. 061/13-14-122 vsak delovnik med 9. in 13. uro. Kontaktna oseba Barbara Krivic.
ITEO, d.o.o., Ljubljana

La-272
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju in 15. člena uredbe o
pripravi programa lastninskega preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja objavlja podjetje
ITEO, d.o.o., Ljubljana program lastninskega preoblikovanja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja ITEO, d.o.o., Ljubljana,Ajdovščina 4, je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 00950/1996-IZ z dne 2. 4.
1996.
1. Splošni podatki
1.1. Firma in sedež podjetja: ITEO – Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo, d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
pod št. srg 3965/91 z dne 18. 9. 1991.
1.2. Matična številka podjetja: 5051541.
1.3. Glavne dejavnosti podjetja:
– svetovanje, izobraževanje in raziskovanje s področja ekonomske, tržne, finančne, organizacijske, informacijske, računalniške in kadrovske dejavnosti ter poslovne
in inženiring storitve iz navedenih dejavnosti,
– zunanjetrgovinska dejavnost.
1.4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano skladno z zakonom o podjetjih, družba z omejeno odgovornostjo v mešani lastnini (92,59% družbeni kapital, 7,41% trajne vloge domačih
fizičnih oseb).
2. Predvidena lastniška struktura osnovnega kapitala po končanem lastninskem preoblikovanju:
– 9,25% osnovnega kapitala na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 9,26% osnovnega kapitala na Slovenski odškodninski sklad,
– 18,52% osnovnega kapitala na Sklad
RS za razvoj,
– 18,52% osnovnega kapitala za interno
razdelitev,
– 37,04% osnovnega kapitala za notranji
odkup,
– 7,41% trajne vloge domačih fizičnih
oseb.
3. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:

La-273
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
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pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94 in 43/94) objavlja Adriacommerce, d.d., Koper, Pristaniška 8, program lastninskega preoblikovanja gospodarske družbe Adriacommerce, d.d., Koper.
Program lastninskega preoblikovanja
družbe Adriacommerce, d.d., Koper, Pristaniška 8, je odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01288/1996-MV z dne 29. 3. 1996.
1. Firma: Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij, d.d., Koper.
2. Sedež: Pristaniška 8, Koper.
3. Matična št.: 5003873.
4. Osnovne dejavnosti podjetja so:
– ustanavljanje, financiranje in upravljanje podjetij,
– ekonomske, organizacijske in skladiščne storitve,
– oddajanje poslovnih prostorov v najem.
5. Pravna oblika organiziranosti
Družba je organizirana kot delniška družba v mešni lastnini.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– ustanoviteljski zasebni delničarji –
2,8%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 9,7%,
– Slovenski odškodninski sklad – 9,7%,
– Sklad RS za razvoj – 19,5%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 19,5%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 38,8%.
7. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja – prenos navadnih
delnic na sklade:
– 10% družbenega kapitala – Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 10% družbenega kapitala – Slovenski
odškodninski sklad,
– 20% družbenega kapitala – Sklad RS
za razvoj,
– 20% družbenega kapitala – interna razdelitev navadnih delnic,
– 40% družbenega kapitala – notranji odkup navadnih delnic.
8. Javni poziv udeležencem k vpisu in
vplačilu delnic.
8.1. Interna razdelitev
Adriacommerce, d.d., Koper, poziva vse
zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence Adriacommerce Koper, da v 30 dneh po
objavi tega poziva predložijo svoje lastniške
certifikate v zameno za delnice, ter tako
sodelujejo pri interni razdelitvi delnic družbe. Cena ene delnice je 1.200 SIT. V primeru, če bo vrednost tako razdeljenih delnic –
zbranih lastniških certifikatov manjša od
20% družbenega kapitala, bo objavljen tudi
interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih na oglasnih deskah podjetja. Interni
razpis bo vseboval število delnic, ki se še
lahko razdelijo, odstotek družbenega kapitala, ki ga predstavljajo in kriterije za razdelitev. Interni razpis bo opravljen v 10 dneh
po končanem 30 dnevnem roku.
Delnice pridobljene z interno razdelitvijo so navadne, glasijo na ime in dajejo so-

razmerno pravico do upravljanja in sorazmerno pravico do dividende in so neprenosljive dve leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
Družba bo delnice, ki jih ne bo zamenjala za certifikate, prenesla na Sklad RS za
razvoj, v primeru presežka certifikatov pa
se bo število delnic sorazmerno znižalo ožjim družinskim članom zaposlenih.
Upravičenci lahko zamenjajo lastninske
certifikate pri blagajni Adriacommerce, d.d.,
Koper, Pristaniška 8, vsak delovni dan od
8. do 15. ure.
8.2. Notranji odkup delnic družbe
Družba poziva vse upravičence (zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence),
da lahko v 30 dneh po objavi tega poziva s
pisno izjavo pristopijo k programu notranjega odkupa ter vpišejo in vplačajo delnice. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa. Upravičenci lahko
vplačajo delnice s 50% popustom z denarnimi vplačili ali z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov interne razdelitve.
Delnice, pridobljene v programu notranjega odkupa so navadne in imenske, dajejo
pravico do upravljanja skladno s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende. Delnice so neprenosljive zunaj 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
lastniške certifikate, so enake delnicam interne razdelitve in so neprenosljive dve leti,
razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa
so enake kot druge delnice programa notranjega odkupa.
Upravičenci lahko vplačajo delnice, oziroma zamenjajo za presežke lastninskih certifikatov iz interne razdelitve pri blagajni
Adriacommerce, d.d., Koper, Pristaniška 8,
vsak delovni dan od 8. do 15. ure. Delnice
lahko vplačajo tudi na žiro račun št. 51400698-6483 s pripisom: “plačilo kupnine za
delnice notranjega odkupa”.
Vse informacije v zvezi s postopkom
lastninskega preoblikovanja družbe dobijo
upravičenci vsak delovni dan na sedežu
družbe med 8. in 15. uro in po tel. 066/37398, 37-399 pri Šale Viliju in Škabar Aljoši.
Adriacommerce, d.d., Koper

d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, je mešana
lastnina s tem, da je družbenega kapitala
77,54%, zasebnega pa 22,46%.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe (družbenega kapitala):
– 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 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
Podjetje poziva upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
časopisu Slovenec ter na oglasni deski podjetja, zamenjajo lastniške certifikate za začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati in denarnimi vplačili.
8. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Andreji Bras, in
sicer po tel. 061/168-11-69.
ZOP Management consulting, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 11/96
La-274
Skladno s predpisi podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 01141/1996-TJ z
dne 9. 4. 1996, odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: ZOP Management
consulting, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
106.
2. Matična številka: 5542804.
3. Dejavnost: 110620.
Osnovne dejavnosti podjetja so: projektno vodenje (vodenje večjih razvojnih projektov), organizacijsko svetovanje (delo na
izobraževalnih projektih) in izobraževanje.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje ZOP Management consulting,

Št. 157
La-275
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja Iskra
Instrumenti Otoče, d.o.o., Otoče 5a, program lastninskega preoblikovanja podjetja,
Iskra Instrumenti Otoče, d.o.o., in njenih
hčerinskih družb.
Programe lastninskega preoblikovanja
podjetja in njegovih hčerinskih družb, na
katere je podjetje brezplačno preneslo del
družbenega kapitala, je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbami:
Iskra Instrumenti, d.o.o., Otoče, Otoče
5a – št. LP 01135/1996-MV z dne 5. 4.
1996.
Iskra Amper, d.o.o., Otoče 5a – št. LP
01130/1996-MV z dne 5. 4. 1996.
Iskra Ga-La, d.o.o., Otoče 5a – št. LP
01338/1996-MV z dne 5. 4. 1996.
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Iskra Oris, d.o.o., Otoče 5a – št. LP
01333/1996-MV z dne 5. 4. 1996.
1. Splošni podatki o podjetju in hčerinskih družbah
1.1. Firma: Iskra Instrumenti, d.o.o.
Sedež: Otoče 5a, Otoče.
Matična številka: 5045185.
Šifra podskupine dejavnosti: 011724.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja merilne in regulacijske opreme, sredstev za upravljanje in avtomatizacijo v industriji in prometu.
1.2. Firma družbe: Iskra Amper, Avtomatizacija, merjenje, projektiranje, električna regulacija, d.o.o.
Sedež družbe: Otoče 5a, Otoče.
Matična številka dejavnosti: 5693519.
Šifra dejavnosti: 110611.
Osnovne dejavnosti podjetja so razvoj,
projektiranje in izdelava elektronskih in
elektrotehničnih proizvodov in naprav.
1.3. Firma družbe: Iskra Ga-La galvanika in lakirnica, d.o.o.
Sedež družbe: Otoče 5a, Otoče.
Matična številka dejavnosti: 5693489.
Šifra podskupine dejavnosti: 090129.
Osnovne dejavnosti podjetja so svetovanje
in storitve na področju površinske zaščite.
1.4. Firma družbe: Iskra Oris, Izdelava
orodij in vzdrževanje, d.o.o., Otoče.
Sedež družbe: Otoče 5a, Otoče.
Matična številka družbe: 5693497.
Šifra podskupine dejavnosti: 011313.
Osnovne dejavnosti podjetja so projektiranje, izdelava in vzdrževanje orodij in naprav za obdelavo in preoblikovanje kovinskih in nekovinskih materialov.
1. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Iskra Instrumenti Otoče, d.o.o.,
je bilo registrirano dne 11. 1. 1991 pri pristojnem sodišču v Kranju pod registrskim
vložkom št. 1-361-00 kot družba z omejeno
odgovornostjo, v kateri pripada družbenemu kapitalu 81,89% delež, Iskri Holdingu
6,07% delež, Občini 6,63% in Republiki
Sloveniji 5,41% delež.
Hčerinske družbe, katerih 100% lastnik
je podjetje Iskra Instrumenti Otoče, d.o.o.,
so bile registrirane pri pristojnem registrskem sodišču v Kranju dne 1. 10. 1992, in
sicer Iskra Amper, d.o.o., pod reg. vložkom
1-3916-00 in Iskra Ga-La, d.o.o., pod reg.
vložkom 1-3915-00 in Iskra Oris, d.o.o., pod
reg. vložkom 1-3917-00.
Z brezplačnimi prenosi kapitala, so hčerinske družbe pridobile nenominiran družbeni kapital in enako lastniško strukturo,
kot je značilna za družbo Iskra Instrumenti,
d.o.o., Otoče.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanih podjetij
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 8,189%,
– Slovenski odškodninski sklad –
8,189%,
– Sklad RS za razvoj – 16,378%,
– udeleženci interne razdelitve –
16,378%,
– udeleženci notranjega odkupa –
32,756%,
– Sklad RS za razvoj – 5,410%,
– Iskra Holding – 6,070%,
– Občina – 6,630%.
3. Kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja

Vsa podjetja bodo pri lastninskem preoblikovanju uporabila naslednjo kombinacijo
načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Iskra Instrumenti, d.o.o., Otoče 5a, Otoče in hčerinske družbe Iskra Amper, d.o.o.,
Otoče, Iskra Ga-La, d.o.o., Otoče in Iskra
Oris, d.o.o., Otoče, pozivajo vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce družb
in družb, ki so na podlagi deležev v lasti teh
družb, da v roku 30 dni od objave javnega
poziva v časopisu Delo predložijo svoje lastniške certifikate v zameno za delnice ter
tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic.
Upravičenci podjetja Iskra Instrumenti,
d.o.o., Otoče in hčerinskih družb lahko predložijo svoje lastniške certifikate v navedenem roku vsak delovnik od 8. do 12. ure v
tajništvu podjetja. Rok je prekluziven. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more
sodelovati pri interni razdelitvi delnic podjetij.
Podjetja bodo za interno razdelitev delnic namenila 20% družbenega kapitala.
Kolikor bo vrednost predloženih certifikatov presegla 20% družbenega kapitala posameznega podjetja, lahko tisti upravičenci,
ki so sodelovali pri interni razdelitvi, uporabijo presežek lastniških certifikatov za kupnino v notranjem odkupu delnic. Pri tem
bodo podjetja v zameno za lastniške certifikate razdelila delnice interne razdelitve in
uporabila presežke lastniških certifikatov za
notranji odkup delnic proporcionalno za
vsakega upravičenca posebej.
V primeru, da bo ostal del delnic posameznega podjetja, namenjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bodo konkretna podjetja izvedla interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne imenske delnice, ki so neprenosljive dve leti, razen z dedovanjem.
4.2 Notranji odkup delnic
Iskra Instrumenti, d.o.o., Otoče 5a, Otoče in hčerinske družbe Iskra Amper, d.o.o.,
Otoče, Iskra Ga-La, d.o.o., Otoče in Iskra
Oris, d.o.o., Otoče, pozivajo vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce družbe in družb, ki so na podlagi deležev v lasti
teh družb, da v roku 30 dni od objave javnega poziva v časopisu Delo vplačajo delnice
in tako postanejo udeleženci notranjega odkupa.
Delnice bo mogoče vplačati na privatizacijske račune družb, in sicer za:
Iskra Instrumenti, d.o.o., Otoče, Otoče
5a – št. 51540-698-4036,
Iskra Amper, d.o.o., Otoče 5a – št.
51540-698-4020,
Iskra Ga-La, d.o.o., Otoče 5a – št. 51540698-4015,
Iskra Oris, d.o.o., Otoče 5a – št. 51540698-3999.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačujejo delnice s presežkom lastniških certifikatov ter z denarni-

mi sredstvi. Rok je prekluziven. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati v notranjem odkupu delnic.
Podjetja bodo za notranji odkup delnic
namenila 40% družbenega kapitala.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa, imajo lastnosti iz
35. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij.
5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetij v dopoldanskem času po tel. 064/731-131 ter osebno na sedežu podjetij. Kontaktna oseba je
Miro Albinini.
Iskra Instrumenti, d.o.o., Otoče
Št. 29/96
La-276
Program lastninskega preoblikovanja podjetja ABC Pomurka, Gostinsko podjetje
“Operna klet”, p.o., Župančičeva 2, Ljubljana, je na podlagi 6. odstavka 20. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 01380/1996-MP z dne 16. 4. 1996.
Firma in sedež: ABC Pomurka, Gostinsko podjetje “Operna klet”, p.o., Župančičeva 2, Ljubljana.
Matična številka: 5000564.
Pretežna dejavnost: H 55/301 – dejavnost restavracij in gostiln.
Registracija podjetja: podjetje je vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št.
reg. vl. 322/00 Ljubljana.
Pravna oblika organiziranosti
Podjetje s polno odgovornostjo (p.o.),
100% v družbeni lasti, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
Predvidena lastniška struktura kapitala
lastninsko preoblikovanega podjetja:
– Pokojninski sklad – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
Načini 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,
– notranji odkup – 40% družbenega kapitala s presežki lastninskih certifikatov, v
skladu s programom notranjega odkupa.
Javni poziv
Podjetje s to objavo poziva vse upravičence (zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojene delavce podjetja ter ožje družinske
člane zaposlenih), ki bodo sodelovali pri
interni razdelitvi in notranjem odkupu, da
lahko v 30 dneh po objavi tega poziva v
Uradnem listu RS, dnevniku Delo in na oglasni deski na sedežu podjetja prijavijo svoje sodelovanje v interni razdelitvi oziroma
pri notranjem odkupu, in sicer na upravi
podjetja v Ljubljani, Župančičeva 2, vsak
delovnik, med 11. in 14. uro.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-

Stran 1500

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 24 – 10. V. 1996

skem preoblikovanju podjetja na sedežu
podjetja v Ljubljani, Župančičeva 2, vsak
delovnik med 9. in 12. uro pri Draganu Novakoviću.
Operna klet, p.o., Ljubljana

člane zaposlenih, ki bo objavljen na oglasni
deski v podjetju. Rok za pristop ožjih družinskih članov zaposlenih k sodelovanju v
interni razdelitvi, bo 10 dni od dne objave
internega razpisa.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne imenske delnice, ki so neprenosljive dve leti, razen z dedovanjem.
4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje TP Delikatesa, p.o., Jesenice,
poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja, da v roku 30
dni po objavi javnega poziva v časopisu
Delo vplačajo delnice in tako postanejo udeleženci notranjega odkupa.
Delnice bo mogoče vplačati na privatizacijski račun št. 51530-698-4041.
Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačujejo delnice s presežkom lastniških certifikatov ter z denarnimi sredstvi. Rok je prekluziven. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati v notranjem odkupu delnic.
Podjetje bo za notranji odkup delnic namenilo 40% družbenega kapitala podjetja.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo udeležencem interne razdelitve in udeležencem notranjega odkupa delnic po vpisu lastninskega preoblikovanja v
sodni register izdalo potrdilo o številu vplačanih delnic.
5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja v dopoldanskem času po tel. 064/81-646 ter osebno
na sedežu podjetja. Kontaktni osebi sta Nada Rožič in Dušanka Dimc-Sagadin.
TP Delikatesa, p.o., Jesenice

ska dejavnost ter trgovina na debelo in drobno in druge storitve blagovnega prometa.
5. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, ki ima v strukturi kapitala v
celoti nenominiran družbeni kapital.
Podjetje je vpisano v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št.
1-128-00.
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, za kar bo podjetje izdalo delnice
oznake B, ki 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, časopisih Delo in Primorske novice.
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 na 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
lastninske 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 – delnice z oznako C
bodo upravičenci vplačali:
– z zamenjavo presežnih lastninskih certifikatov interne razdelitve,
– s presežnimi potrdili za neizplačan del
plač, po poravnavi davkov in prispevkov,
– z denarnimi vplačili.

Št. 1621/96
La-277
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja TP
Delikatesa, p.o., Jesenice program lastninskega preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01385/96-TP z dne 26. 3.
1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma podjetja: Trgovsko podjetje Delikatesa, p.o., Jesenice.
Sedež: Jesenice, Titova 22.
Matična številka podjetja: 5024641.
Osnovne dejavnosti podjetja: 070114.
Osnovna dejavnost podjetja je trgovina
na drobno živilskih in neživilskih proizvodov.
Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je bilo registrirano pri pristojnem sodišču v Kranju pod registrskim vložkom št. 1-692-00 kot družbeno podjetje s
polno odgovornostjo.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikovanju uporabilo naslednjo kombinacijo načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje TP Delikatesa, p.o., Jesenice,
poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja, da v roku 30
dni od objave javnega poziva v časopisu
Delo predložijo svoje lastniške certifikate v
zameno za delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate v navedenem roku vsak delovnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjetja
TP Delikatesa, p.o., Jesenice, Titova 22. Rok
je prekluziven. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
namenilo 20% družbenega kapitala podjetja.
V primeru, da bo ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis za ožje družinske

La-300
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 SGP
Gorica, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Erjavčeva 19, Nova Gorica, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki je
bil odobren s strani Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana z
odločbo št. LP 01339/1996-DD z dne 9. 4.
1996.
1. Firma podjetja: SGP Gorica, d.o.o.,
Nova Gorica.
2. Sedež podjetja: Erjavčeva 19, Nova
Gorica.
3. Matična številka podjetja: 5076447.
4. Pretežna dejavnost podjetja: gradnja
vseh vrst objektov visokih in nizkih gradenj, opravljanje instalacijskih in zaključnoobrtnih del v gradbeništvu, opravljanje strojnih storitev z gradbeno mehanizacijo in prevoz blaga v cestnem prometu, proizvodnja,
izdelava, predelava predizdelanih gradbenih elementov vseh vrst, izdelava gradbeno-tehnične in druge investicijsko-tehnične
dokumentacije, izdelava kalupov, prodaja
gradbenega materiala, turistična in gostin-

Št. 24 – 10. V. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1501

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 iz
sredstev z njim pripadajočega dobička, iz
plač in drugih sredstev udeležencev programa, ki jih ti vložijo v podjetje. Delnice z
oznako C so neprenosljive izven programa
notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja. Delnice, ki jih upravičenci pridobijo
v notranjem odkupu v zameno za presežne
lastninske certifikate iz interne razdelitve,
so enake delnicam interne razdelitve in so
neprenosljive dve leti, razen z dedovanjem,
po dveh letih pa so enake kot ostale delnice
notranjega odkupa.
Delnice se bodo vpisovale in vplačevale
v tajništvu podjetja na naslovu: Erjavčeva
19 v Novi Gorici, vsak delovnik od 8. do 12.
ure, v primeru plačila z gotovino pa na poseben privatizacijski podračun št. 52000698-37459, ki je odprt za te namene pri
Agenciji RS 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, časopisih Delo in Primorske novice.
Delnice notranjega odkupa 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 omejena z zahtevo, da
ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med udeleženci programa.
Organizacija programa notranjega odkupa bo določena s pravili notranjega odkupa.
8. Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja so na voljo v tajništvu podjetja ali pri
Božidarju Batističu na tel. 065/22-711, vsak
dan od 8. do 14. ure.
SGP Gorica, d.o.o., Nova Gorica

Firma izločenega dela podjetja: Veterinarski center d.o.o. Celje, s sedežem Trnoveljska 1 Celje.
2. Matična številka
Matična številka matičnega podjetja:
5254655.
Matična številka izločenega dela:
5907349.
3. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85,20)
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje s polno odgovornostjo.
V matičnem podjetju je bil v skladu s
147., 148. in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala,
ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93). V postopku lastninskega
preoblikovanja se, na podlagi neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
organizira nova kapitalska družba s firmo
Veterinarski center d.o.o. Celje. Na delu
neodplačno prenešenega kapitala je znan
lastnik, to je s 16,47% občina Celje oziroma
njeni pravni nasledniki.
Podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 12,450.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
– znani lastniki (občina Celje oziroma
njeni pravni nasledniki) – 16,47%,
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni
delavci, družinski člani – 50,12%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi zbiranja ponudb – 33,41%.
2. Načini lastninskega preoblikovanja
oziroma njihove kombinacije
V okviru potrjenega programa je predvidena naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja dela družbenega
kapitala novo ustanovljene družbe Veterinarski center d.o.o. Celje:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 16,71% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 33,41% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala ali 33,41%
celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novo ustanovljene družbe Veterinarski
center d.o.o. Celje.
1. Interna razdelitev
Zavod za živinorejo in veterinarstvo p.o.
Celje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence zavoda, da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo
ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
deleže v zameno za lastniške certifikate (I.
krog)
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne

certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
V primeru, da bo v prvem krogu razdeljenih manj deležev kot je 20% družbenega
kapitala, bo objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastniške certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih (II.
krog). Razpis bo objavljen na oglasnih deskah zavoda najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok za vpis bo 10 dni po objavi
internega razpisa.
Če bo vpisanih več certifikatov družinskih članov, kot je na voljo deležev, se bo
zniževanje opravilo po enakem postopku kot
je določen za I. krog upravičencev.
Upravičenci lahko v roku 30 dni po objavi tega poziva svoje lastninske certifikate
zamenjajo za deleže vsak delovni dan od
10. do 14. ure v prostorih računovodstva na
sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Trnoveljska 1.
2. Notranji odkup
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa v višini 40% družbenega kapitala s 50% popustom in obročnim odplačevanjem.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih certifikatov iz
notranje razdelitve (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20%
družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
Vpisi in vplačila se bodo začeli takoj po
objavi tega poziva in v predpisanem 30
dnevnem roku, vsak dan od 10. do 14. ure v
prostorih računovodstva na sedežu Zavoda.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Zavod za živinorejo in veterinarstvo poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino (manjšinski delež).
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 416 deležev vrste G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.800 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
Zavoda kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene družbe Veterinarski center
d.o.o. Celje in sklepi v zvezi s tem so na
razpolago na sedežu Zavoda.
Rok za ogled novo ustanovljene družbe
ter pridobitev potrebnih informacij je 15 dni
od objave oglasa v časopisu Delo. Ponudbe
morajo zainteresirani dostaviti na naslov Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija Zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Zavoda.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaji zgolj na podlagi tega javnega razpisa.

La-278
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo program lastninskega preoblikovanja Veterinarskega centra
d.o.o. Celje, katere družbeni kapital, ki je
predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02064/1996-MP, dne 12. 4. 1996.
I. Podatki o podjetju
1. Firma podjetja
Firma in sedež matičnega podjetja: Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
p.o., s sedežem Trnoveljska 1 Celje.
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V. Denarna nakazila
Vsa denarna nakazila se nakazujejo na
privatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Podružnica Celje, št. 50700-698-86452, z označbo: denarna vplačila deležev za Veterinarski center d.o.o. Celje.
VI. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak delovni dan med 10. in 14. uro na tel.
063-31-115 in 063-34-233 pri Renati Črnej.

– udeleženci prodaje deležev na podlagi
zbiranja ponudb – 37,50%.
2. Načini lastninskega preoblikovanja
oziroma njihove kombinacije
V okviru potrjenega programa je predvidena naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene
družbe Veterinarstvo d.o.o. Šentjur:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 18,75% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 37,50% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala ali 37,50%
celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novo ustanovljene družbe Veterina
d.o.o. Šentjur
1. Interna razdelitev
Zavod za živinorejo in veterinarstvo p.o.
Celje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence zavoda, da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo
ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
deleže v zameno za lastniške certifikate
(I. krog).
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
V primeru, da bo v prvem krogu razdeljenih manj deležev kot je 20% družbenega
kapitala, bo objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastniške certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah zavoda najkasneje v treh dneh po
preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga
upravičencev. Rok za vpis bo 10 dni po
objavi internega razpisa.
Če bo vpisanih več certifikatov družinskih članov, kot je na voljo deležev, se bo
zniževanje opravilo po enakem postopku kot
je določen za I. krog upravičencev.
Upravičenci lahko v roku 30 dni po objavi tega poziva svoje lastninske certifikate
zamenjajo za delnice vsak delovni dan od
10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Šentjur,
Leon Dobrotinšek 14, Šentjur.
2. Notranji odkup
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom in obročnim odplačevanjem.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih certifikatov iz
notranje razdelitve (če bo v I. krogu vloženih
lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
Vpisi in vplačila se bodo začeli takoj po
objavi tega poziva in v predpisanem 30
dnevnem roku, vsak dan od 10. do 14. ure v:

– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Šentjur,
Leon Dobrotinšek 14, Šentjur.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Zavod za živinorejo in veterinarstvo poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino (manjšinski delež).
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 282 deležev vrste G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.750 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
Zavoda kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene družbe Veterina d.o.o. Šentjur in sklepi v zvezi s tem so na razpolago
na sedežu Zavoda.
Rok za ogled novo ustanovljene družbe
ter pridobitev potrebnih informacij je 15 dni
od objave oglasa v časopisu Delo. Ponudbe
morajo zainteresirani dostaviti na naslov:
– Zavoda za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Trnoveljska 1,
– Veterinarske postaje Šentjur, Leon Dobrotinšek 14, Šentjur.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija Zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Zavoda.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaji zgolj na podlagi tega javnega razpisa.
V. Denarna nakazila
Denarna nakazila se nakazujejo na privatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Podružnica Celje, št. 50700-698-86452, z označbo: denarna vplačila deležev za Veterinarstvo d.o.o. Šentjur.
VI. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak delovni dan med 10. in 14. uro na tel.
063-31-115 in 063-34-233 pri Renati Črnej.

La-279
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo program lastninskega preoblikovanja Veterinarstvo
d.o.o. Šentjur, katere družbeni kapital, ki
je predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala
Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02062/1996-MP, dne 12. 4. 1996.
I. Podatki o podjetju
1. Firma podjetja
Firma in sedež matičnega podjetja: Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
p.o., s sedežem Trnoveljska 1 Celje.
Firma izločenega dela podjetja: Veterinarstvo d.o.o. Šentjur, s sedežem Leon Dobrotinšek 14, Šentjur.
2. Matična številka
Matična številka matičnega podjetja:
5254655.
Matična številka izločenega dela:
5907284.
3. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85,20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje s polno odgovornostjo.
V matičnem podjetju je bil v skladu s
147., 148. in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala,
ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93). V postopku lastninskega
preoblikovanja se, na podlagi neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
organizira nova kapitalska družba s firmo
Veterinarstvo d.o.o. Šentjur. Na delu neodplačno prenešenega kapitala je znan lastnik,
to je s 6,25% občina Šentjur oziroma njeni
pravni nasledniki.
Podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 7,520.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne delničarje:
– znani lastnik – 6,25%,
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni
delavci, družinski člani – 56,25%,

La-280
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo program lastninskega preoblikovanja Veterinarske postaje
d.o.o. Laško, katere družbeni kapital, ki je
predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje
p.o.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02063/1996-MP, dne 12. 4. 1996.
I. Podatki o podjetju
1. Firma podjetja
Firma in sedež matičnega podjetja: Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
p.o., s sedežem Trnoveljska 1 Celje.
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Firma izločenega dela podjetja: Veterinarska postaja d.o.o. Laško, s sedežem
Trubarjevo nabrežje 17, Laško.
2. Matična številka
Matična številka matičnega podjetja:
5254655.
Matična številka izločenega dela:
5907560.
3. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85,20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje s polno odgovornostjo.
V matičnem podjetju je bil v skladu s
147., 148. in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala,
ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93). V postopku lastninskega
preoblikovanja se, na podlagi neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
organizira nova kapitalska družba s firmo
Veterinarska postaja d.o.o. Laško.
Podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 6,000.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbenike:
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni
delavci, družinski člani – 60%,
– udeleženci prodaje deležev na podlagi
zbiranja ponudb – 40%.
2. Načini lastninskega preoblikovanja
oziroma njihove kombinacije
V okviru potrjenega programa je predvidena naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene
družbe Veterinarska postaja d.o.o. Laško:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novo ustanovljene družbe Veterinarska
postaja d.o.o. Laško
1. Interna razdelitev
Zavod za živinorejo in veterinarstvo p.o.
Celje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence zavoda, da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo
ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
deleže v zameno za lastniške certifikate
(I. krog).
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
V primeru, da bo v prvem krogu razdeljenih manj deležev kot je 20% družbenega
kapitala, bo objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastniške certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah zavoda najkasneje v treh dneh po

preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga
upravičencev. Rok za vpis bo 10 dni po
objavi internega razpisa.
Če bo vpisanih več certifikatov družinskih članov, kot je na voljo deležev, se bo
zniževanje opravilo po enakem postopku kot
je določen za I. krog upravičencev.
Upravičenci lahko v roku 30 dni po objavi tega poziva svoje lastninske certifikate
zamenjajo za deleže vsak delovni dan od
10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Laško,
Trubarjevo naselje 17, Laško.
2. Notranji odkup
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom in obročnim odplačevanjem.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih certifikatov iz
notranje razdelitve (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20%
družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
Vpisi in vplačila se bodo začeli takoj po
objavi tega poziva in v predpisanem 30
dnevnem roku, vsak dan od 10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Laško,
Trubarjevo naselje 17, Laško.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Zavod za živinorejo in veterinarstvo poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino (manjšinski delež).
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 240 deležev vrste G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.500 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
Zavoda kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene družbe Veterinarska postaja d.o.o. Laško in sklepi v zvezi s tem so na
razpolago na sedežu Zavoda.
Rok za ogled novo ustanovljene družbe
ter pridobitev potrebnih informacij je 15 dni
od objave oglasa v časopisu Delo. Ponudbe
morajo zainteresirani dostaviti na naslov:
– Zavoda za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Trnoveljska 1,
– Veterinarske postaje Laško, Trubarjevo naselje 17, Laško.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija Zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Zavoda.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaji zgolj na podlagi tega javnega razpisa.
V. Denarna nakazila
Denarna nakazila se nakazujejo na pri-

vatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Podružnica Celje, št. 50700-698-86452, z označbo: denarna vplačila deležev za Veterinarsko postajo d.o.o. Laško.
VI. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak delovni dan med 10. in 14. uro na tel.
063-31-115 in 063-34-233 pri Renati Črnej.
La-281
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo program lastninskega preoblikovanja Veterinarske postaje
Konjice d.o.o. Slovenske Konjice, katere
družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja,
izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02065/1996-MP, dne 12. 4. 1996.
I. Podatki o podjetju
1. Firma podjetja
Firma in sedež matičnega podjetja: Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
p.o., s sedežem Trnoveljska 1, Celje.
Firma izločenega dela podjetja: Veterinarska postaja Konjice d.o.o. Slovenske
Konjice, s sedežem Ob potoku 2a, Slovenske Konjice.
2. Matična številka
Matična številka matičnega podjetja:
5254655.
Matična številka izločenega dela:
5907519.
3. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85,20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje s polno odgovornostjo.
V matičnem podjetju je bil v skladu s 147.,
148. in 149. členom zakona o veterinarstvu
določen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja podjetij
po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V
postopku lastninskega preoblikovanja se, na
podlagi neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje, organizira nova kapitalska družba s firmo Veterinarska postaja Konjice d.o.o.
Slovenske Konjice. Na delu neodplačno prenešenega kapitala je znan lastnik, to je s
30,16% Občina Slovenske Konjice.
Podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 12,600.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne delničarje:
– znani lastnik – 30,16%,
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni
delavci, družinski člani – 41,90%,
– udeleženci prodaje deležev na podlagi
zbiranja ponudb – 27,94%.
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2. Načini lastninskega preoblikovanja
oziroma njihove kombinacije
V okviru potrjenega programa je predvidena naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene
družbe Veterinarska postaja Konjice d.o.o.
Slovenske Konjice:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 13,96% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 27,94% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala ali 27,94%
celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novo ustanovljene družbe Veterinarska
postaja Konjice d.o.o. Slovenske Konjice
1. Interna razdelitev
Zavod za živinorejo in veterinarstvo p.o.
Celje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence zavoda, da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo
ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
deleže v zameno za lastniške certifikate
(I. krog).
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
V primeru, da bo v prvem krogu razdeljenih manj deležev kot je 20% družbenega
kapitala, bo objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastniške certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah zavoda najkasneje v treh dneh po
preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga
upravičencev. Rok za vpis bo 10 dni po
objavi internega razpisa.
Če bo vpisanih več certifikatov družinskih članov, kot je na voljo deležev, se bo
zniževanje opravilo po enakem postopku kot
je določen za I. krog upravičencev.
Upravičenci lahko v roku 30 dni po objavi tega poziva svoje lastninske certifikate
zamenjajo za delnice vsak delovni dan od
10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Slovenske Konjice, Ob potoku 2a, Slovenske Konjice.
2. Notranji odkup
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom in obročnim odplačevanjem.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih certifikatov iz
notranje razdelitve (če bo v I. krogu vloženih
lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
Vpisi in vplačila se bodo začeli takoj po
objavi tega poziva in v predpisanem 30
dnevnem roku, vsak dan od 10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Za-

voda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Slovenske Konjice, Ob potoku 2a, Slovenske Konjice.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Zavod za živinorejo in veterinarstvo poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino (manjšinski delež).
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 352 deležev vrste G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.850 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
Zavoda kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene družbe Veterinarska postaja Konjice d.o.o. Slovenske Konjice in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
Zavoda.
Rok za ogled novo ustanovljene družbe
ter pridobitev potrebnih informacij je 15 dni
od objave oglasa v časopisu Delo. Ponudbe
morajo zainteresirani dostaviti na naslov:
– Zavod za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Trnoveljska 1,
– Veterinarska postaje Slovenske Konjice, Ob potoku 2a, Slovenske Konjice.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija Zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Zavoda.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaji zgolj na podlagi tega javnega razpisa.
V. Denarna nakazila
Denarna nakazila se nakazujejo na privatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje Podružnica Celje, št. 50700-698-86452, z označbo:
denarna vplačila deležev za Veterinarsko postajo Konjice d.o.o. Slovenske Konjice.
VI. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak delovni dan med 10. in 14. uro na tel.
063-31-115 in 063-34-233 pri Renati Črnej.

Firma izločenega dela podjetja Zasvet
d.o.o. Izlake, s sedežem Izlake 48, Izlake.
2. Matična številka
Matična številka matičnega podjetja:
5254655.
– Matična številka izločenega dela:
5931061.
3. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85,20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje s polno odgovornostjo.
V matičnem podjetju je bil v skladu s
147., 148. in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala,
ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93). V postopku lastninskega
preoblikovanja se, na podlagi neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
organizira nova kapitalska družba s firmo
Zasvet d.o.o. Izlake. Na delu neodplačno
prenešenega kapitala je znan lastnik, to so s
7,83% občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje.
Podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 6,920.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne delničarje:
– znani lastnik – 7,80%,
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni
delavci, družinski člani – 55,35%,
– udeleženci prodaje deležev na podlagi
zbiranje ponudb – 36,85%.
2. Načini lastninskega preoblikovanja
oziroma njihove kombinacije
V okviru potrjenega programa je predvidena naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja Zasvet d.o.o. Izlake:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 18,50% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 36,85% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala ali 36,85%
celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novo ustanovljene družbe Zasvet d.o.o.,
Izlake
1. Interna razdelitev
Zavod za živinorejo in veterinarstvo p.o.
Celje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence zavoda, da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo
ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
deleže v zameno za lastniške certifikate
(I. krog).
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.

La-282
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo programa lastninskega preoblikovanja ZASVET d.o.o. Izlake, katere družbeni kapital, ki je predmet
lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje p.o.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02061/1996-MP, dne 12. 4. 1996.
I. Podatki o podjetju
1. Firma podjetja
Firma in sedež matičnega podjetja: Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
p.o., s sedežem Trnoveljska 1 Celje.

Št. 24 – 10. V. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1505

V primeru, da bo v prvem krogu razdeljenih manj deležev kot je 20% družbenega
kapitala, bo objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastniške certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah zavoda najkasneje v treh dneh po
preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga
upravičencev. Rok za vpis bo 10 dni po
objavi internega razpisa.
Če bo vpisanih več certifikatov družinskih članov, kot je na voljo deležev, se bo
zniževanje opravilo po enakem postopku kot
je določen za I. krog upravičencev.
Upravičenci lahko v roku 30 dni po objavi tega poziva svoje lastninske certifikate
zamenjajo za delnice vsak delovni dan od
10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Izlake,
Izlake 48, Izlake.
2. Notranji odkup
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom in obročnim odplačevanjem.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih certifikatov iz
notranje razdelitve (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20%
družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
Vpisi in vplačila se bodo začeli takoj po
objavi tega poziva in v predpisanem 30
dnevnem roku, vsak dan od 10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Izlake,
Izlake 48, Izlake.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Zavod za živinorejo in veterinarstvo poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino (manjšinski delež).
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 255 deležev vrste G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.750 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
Zavoda kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene družbe Zasvet d.o.o. Izlake
in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na
sedežu Zavoda.
Rok za ogled novo ustanovljene družbe
ter pridobitev potrebnih informacij je 15 dni
od objave oglasa v časopisu Delo. Ponudbe
morajo zainteresirani dostaviti na naslov:
– Zavod za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Trnoveljska 1,
– Veterinarska postaja Izlake, Izlake 48,
Izlake.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija Zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-

ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Zavoda.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaji zgolj na podlagi tega javnega razpisa.
V. Denarna nakazila
Denarna nakazila se nakazujejo na privatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Podružnica Celje, št. 50700-698-86452, z označbo: denarna vplačila deležev za Zasvet
d.o.o. Izlake.
VI. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak delovni dan med 10. in 14. uro na tel.
063-31-115 in 063-34-233 pri Renati Črnej.

SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
– znani lastnik – 2,80%,
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni
delavci, družinski člani – 58,32%,
– udeleženci prodaje deležev na podlagi
zbiranje ponudb – 38,88%.
2. Načini lastninskega preoblikovanja
oziroma njihove kombinacije
V okviru potrjenega programa je predvidena naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene
družbe Savinjsko zadrečka veterinarska postaja d.o.o. Mozirje:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 19,44% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 38,88% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb
višini 40% družbenega kapitala ali 38,88%
celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novo ustanovljene družbe Savinjsko zadrečka veterinarska postaja d.o.o. Mozirje
1. Interna razdelitev
Zavod za živinorejo in veterinarstvo p.o.
Celje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence zavoda, da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo
ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
deleže v zameno za lastniške certifikate
(I. krog).
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
V primeru, da bo v prvem krogu razdeljenih manj deležev kot je 20% družbenega
kapitala, bo objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastniške certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah zavoda najkasneje v treh dneh po
preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga
upravičencev. Rok za vpis bo 10 dni po
objavi internega razpisa.
Če bo vpisanih več certifikatov družinskih članov, kot je na voljo deležev, se bo
zniževanje opravilo po enakem postopku kot
je določen za I. krog upravičencev.
Upravičenci lahko v roku 30 dni po objavi tega poziva svoje lastninske certifikate
zamenjajo za deleže vsak delovni dan od
10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Mozirje, Cesta na Lepo njivo 10, Mozirje.
2. Notranji odkup
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa v višini 40% družbenega kapitala s 50% popustom in obročnim odplačevanjem.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih certifikatov iz
notranje razdelitve (če bo v I. krogu vloženih

La-283
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo program lastninskega preoblikovanja Savinjsko Zadrečke
veterinarske postaje d.o.o. Mozirje, katere
družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja,
izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02066/1996-MP, dne 12. 4. 1996.
I. Podatki o podjetju
1. Firma podjetja
Firma in sedež matičnega podjetja: Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
p.o., s sedežem Trnoveljska 1, Celje.
Firma izločenega dela podjetja: Savinjsko zadrečka veterinarska postaja d.o.o.
Mozirje, s sedežem Cesta na Lepo njivo
10, Mozirje.
2. Matična številka
Matična številka matičnega podjetja:
5254655.
Matična številka izločenega dela:
5907390.
3. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85,20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje s polno odgovornostjo.
V matičnem podjetju je bil v skladu s
147., 148. in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala,
ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93). V postopku lastninskega
preoblikovanja se, na podlagi neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
organizira nova kapitalska družba s firmo
Savinjsko zadrečka veterinarska postaja
d.o.o. Mozirje. Na delu neodplačno prenešenega kapitala je znan lastnik, to je s 2,80%
občina Mozirje.
Podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 15,020.000
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lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
Vpisi in vplačila se bodo začeli takoj po
objavi tega poziva in v predpisanem 30
dnevnem roku, vsak dan od 10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Mozirje, Cesta na Lepo njivo 10, Mozirje.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Zavod za živinorejo in veterinarstvo poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino (manjšinski delež).
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 584 deležev vrste G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.500 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
Zavoda kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene družbe Savinjsko zadrečka
veterinarska postaja d.o.o. Mozirje in sklepi
v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
Zavoda.
Rok za ogled novo ustanovljene družbe
ter pridobitev potrebnih informacij je 15 dni
od objave oglasa v časopisu Delo. Ponudbe
morajo zainteresirani dostaviti na naslov:
– Zavod za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Trnoveljska 1,
– Veterinarska postaja Mozirje, Cesta na
Lepo njivo 10, Mozirje.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija Zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Zavoda.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaji zgolj na podlagi tega javnega razpisa.
V. Denarna nakazila
Denarna nakazila se nakazujejo na privatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Podružnica Celje, št. 50700-698-86452, z označbo: denarna vplačila deležev za Savinjsko zadrečko veterinarsko postajo d.o.o.
Mozirje.
VI. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak delovni dan med 10. in 14. uro na tel.
063-31-115 in 063-34-233 pri Renati Črnej.

I. Podatki o podjetju
1. Firma podjetja
Firma in sedež matičnega podjetja: Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
p.o., s sedežem Trnoveljska 1, Celje.
Firma izločenega dela podjetja: Veterina d.o.o. Šoštanj, s sedežem Kajuhova 13,
Šoštanj.
2. Matična številka
Matična številka matičnega podjetja:
5254655.
Matična številka izločenega dela:
5907233.
3. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85,20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje s polno odgovornostjo.
V matičnem podjetju je bil v skladu s
147., 148. in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala,
ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93). V postopku lastninskega
preoblikovanja se, na podlagi neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
organizira nova kapitalska družba s firmo
Veterina d.o.o. Šoštanj. Na delu neodplačno
prenešenega kapitala je znan lastnik, to je s
1,54% občina Velenje oziroma njeni pravni
nasledniki.
Podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 7,160.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne delničarje:
– znani lastnik – 1,54%,
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni
delavci, družinski člani – 59,07%,
– udeleženci prodaje deležev na podlagi
zbiranja ponudb – 39,39%.
2. Načini lastninskega preoblikovanja
oziroma njihove kombinacije
V okviru potrjenega programa je predvidena naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene
družbe Veterina d.o.o. Šoštanj:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 19,68% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 39,39% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala ali 39,39%
celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novo ustanovljene družbe Veterina
d.o.o. Šoštanj
1. Interna razdelitev
Zavod za živinorejo in veterinarstvo p.o.
Celje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence zavoda, da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo
ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
deleže v zameno za lastniške certifikate (I.
krog).
Če bo vrednost predloženih lastniških

certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
V primeru, da bo v prvem krogu razdeljenih manj deležev kot je 20% družbenega
kapitala, bo objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastniške certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah zavoda najkasneje v treh dneh po
preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga
upravičencev. Rok za vpis bo 10 dni po
objavi internega razpisa.
Če bo vpisanih več certifikatov družinskih članov, kot je na voljo deležev, se bo
zniževanje opravilo po enakem postopku kot
je določen za I. krog upravičencev.
Upravičenci lahko v roku 30 dni po objavi tega poziva svoje lastninske certifikate
zamenjajo za deleže vsak delovni dan od
10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Šoštanj,
Kajuhova 13, Šoštanj.
2. Notranji odkup
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom in obročnim odplačevanjem.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih certifikatov iz
notranje razdelitve (če bo v I. krogu vloženih
lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
Vpisi in vplačila se bodo začeli takoj po
objavi tega poziva in v predpisanem 30
dnevnem roku, vsak dan od 10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Šoštanj,
Kajuhova 13, Šoštanj.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Zavod za živinorejo in veterinarstvo poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino (manjšinski delež).
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 282 deležev vrste G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.750 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
Zavoda kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene družbe Veterina d.o.o. Šoštanj in sklepi v zvezi s tem so na razpolago
na sedežu Zavoda.
Rok za ogled novo ustanovljene družbe
ter pridobitev potrebnih informacij je 15 dni
od objave oglasa v časopisu Delo. Ponudbe
morajo zainteresirani dostaviti na naslov:
– Zavod za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Trnoveljska 1,
– Veterinarske postaje Šoštanj, Kajuhova 13, Šoštanj.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-

La-284
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo program lastninskega preoblikovanja Veterina d.o.o. Šoštanj, katere družbeni kapital, ki je predmet
lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje p.o.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02067/1996-MP, dne 12. 4. 1996.
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vala in ocenila komisija Zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Zavoda.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaje zgolj na podlagi tega javnega razpisa.
V. Denarna nakazila
Denarna nakazila se nakazujejo na privatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Podružnica Celje, št. 50700-698-86452, z označbo: denarna vplačila deležev za Veterina d.o.o. Šoštanj.
VI. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak delovni dan med 10. in 14. uro na tel.
063-31-115 in 063-34-233 pri Renati Črnej.

1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 7,160.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne delničarje:
– znani lastnik – 1,54%,
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni
delavci, družinski člani – 59,07%,
– udeleženci prodaje deležev na podlagi
zbiranja ponudb – 39,39%.
2. Načini lastninskega preoblikovanja
oziroma njihove kombinacije
V okviru potrjenega programa je predvidena naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene
družbe Veterina d.o.o. Šoštanj:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 19,68% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 39,39% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala ali 39,39%
celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev novo ustanovljene družbe Veterina
d.o.o. Šoštanj
1. Interna razdelitev
Zavod za živinorejo in veterinarstvo p.o.
Celje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence zavoda, da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo
ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
deleže v zameno za lastniške certifikate
(I. krog).
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
V primeru, da bo v prvem krogu razdeljenih manj deležev kot je 20% družbenega
kapitala, bo objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastniške certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah zavoda najkasneje v treh dneh po
preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga
upravičencev. Rok za vpis bo 10 dni po
objavi internega razpisa.
Če bo vpisanih več certifikatov družinskih članov, kot je na voljo deležev, se bo
zniževanje opravilo po enakem postopku kot
je določen za I. krog upravičencev.
Upravičenci lahko v roku 30 dni po objavi tega poziva svoje lastninske certifikate
zamenjajo za deleže vsak delovni dan od
10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Šoštanj,
Kajuhova 13, Šoštanj.
2. Notranji odkup
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom in obročnim odplačevanjem.
Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-

čevali z uporabo presežnih certifikatov iz
notranje razdelitve (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20%
družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
Vpisi in vplačila se bodo začeli takoj po
objavi tega poziva in v predpisanem 30
dnevnem roku, vsak dan od 10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Šoštanj,
Kajuhova 13, Šoštanj.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Zavod za živinorejo in veterinarstvo poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino (manjšinski delež).
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 282 deležev vrste G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.750 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
Zavoda kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene družbe Veterina d.o.o. Šoštanj in sklepi v zvezi s tem so na razpolago
na sedežu Zavoda.
Rok za ogled novo ustanovljene družbe
ter pridobitev potrebnih informacij je 15 dni
od objave oglasa v časopisu Delo. Ponudbe
morajo zainteresirani dostaviti na naslov:
– Zavod za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Trnoveljska 1,
– Veterinarske postaje Šoštanj, Kajuhova 13, Šoštanj.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija Zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Zavoda.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaje zgolj na podlagi tega javnega razpisa.
V. Denarna nakazila
Denarna nakazila se nakazujejo na privatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Podružnica Celje, št. 50700-698-86452, z označbo: denarna vplačila deležev za Veterina d.o.o. Šoštanj.
VI. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak delovni dan med 10. in 14. uro na tel.
063-31-115 in 063-34-233 pri Renati Črnej.

La-284
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo program lastninskega preoblikovanja Veterina d.o.o. Šoštanj, katere družbeni kapital, ki je predmet
lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje p.o.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02067/1996-MP, dne 12. 4. 1996.
I. Podatki o podjetju
1. Firma podjetja
Firma in sedež matičnega podjetja: Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
p.o., s sedežem Trnoveljska 1, Celje.
Firma izločenega dela podjetja: Veterina d.o.o. Šoštanj, s sedežem Kajuhova 13,
Šoštanj.
2. Matična številka
Matična številka matičnega podjetja:
5254655.
Matična številka izločenega dela:
5907233.
3. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85,20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje s polno odgovornostjo.
V matičnem podjetju je bil v skladu s
147., 148. in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala,
ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93). V postopku lastninskega
preoblikovanja se, na podlagi neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
organizira nova kapitalska družba s firmo
Veterina d.o.o. Šoštanj. Na delu neodplačno
prenešenega kapitala je znan lastnik, to je s
1,54% občina Velenje oziroma njeni pravni
nasledniki.
Podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja

La-285
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo program lastninskega preoblikovanja Savinjska veterinarska postaja d.o.o. Žalec, katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz
neodplačno prenešenega dela družbenega
kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o.
Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
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prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02068/1996-MP, dne 12. 4. 1996.
I. Podatki o podjetju
1. Firma podjetja
Firma in sedež matičnega podjetja: Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje,
p.o., s sedežem Trnoveljska 1 Celje.
Firma izločenega dela podjetja: Savinjska Veterinarska postaja d.o.o. Žalec, s
sedežem Celjska cesta 3a, Žalec.
2. Matična številka:
Matična številka matičnega podjetja:
5254655.
Matična številka izločenega dela:
5907446.
3. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe je veterinarstvo
(N/85,20).
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje s polno odgovornostjo.
V matičnem podjetju je bil v skladu s
147., 148. in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež družbenega kapitala,
ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja podjetij po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93). V postopku lastninskega
preoblikovanja se, na podlagi neodplačno
prenešenega dela družbenega kapitala Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
organizira nova kapitalska družba s firmo
Savinjska veterinarska postaja d.o.o. Žalec.
Na delu neodplačno prenešenega kapitala je
znan lastnik, to je s 4,16% Občina Žalec.
Podjetje nima lastninskih naložb v drugih podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 11,060.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne delničarje:
– znani lastnik – 4,16%,
– zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni
delavci, družinski člani – 57,50%,
– udeleženci prodaje deležev na podlagi
zbiranja ponudb – 38,34%.
2. Načini lastninskega preoblikovanja
oziroma njihove kombinacije
V okviru potrjenega programa je predvidena naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja Savinjska Veterinarska postaja d.o.o. Žalec:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 19,16% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 38,34% celotnega
kapitala družbe,
– prodaja deležev z zbiranjem ponudb v
višini 40% družbenega kapitala ali 38,34%
celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic novo ustanovljene družbe Savinjska Veterinarska postaja d.o.o. Žalec
1. Interna razdelitev
Zavod za živinorejo in veterinarstvo p.o.
Celje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence zavoda, da v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo
ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
deleže v zameno za lastniške certifikate (I.
krog).

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
V primeru, da bo v prvem krogu razdeljenih manj deležev kot je 20% družbenega
kapitala, bo objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastniške certifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah zavoda najkasneje v treh dneh po
preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga
upravičencev. Rok za vpis bo 10 dni po
objavi internega razpisa.
Če bo vpisanih več certifikatov družinskih članov, kot je na voljo deležev, se bo
zniževanje opravilo po enakem postopku kot
je določen za I. krog upravičencev.
Upravičenci lahko v roku 30 dni po objavi tega poziva svoje lastninske certifikate
zamenjajo za deleže vsak delovni dan od
10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Žalec,
Celjska cesta 3a, Žalec.
2. Notranji odkup
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce, da v 30 dneh po
objavi tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju vpišejo
in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom in obročnim odplačevanjem.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih certifikatov iz
notranje razdelitve (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20%
družbenega kapitala) in z denarnimi vplačili.
Vpisi in vplačila se bodo začeli takoj po
objavi tega poziva in v predpisanem 30
dnevnem roku, vsak dan od 10. do 14. ure v:
– prostorih računovodstva na sedežu Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje,
Trnoveljska 1,
– tajništvu Veterinarske postaje Žalec,
Celjska cesta 3a, Žalec.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Zavod za živinorejo in veterinarstvo poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo vložijo ponudbe za
odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino (manjšinski delež).
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 424 deležev vrste G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 12.500 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
Zavoda kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja novo ustanovljene družbe Savinjska Veterinarska postaja d.o.o. in sklepi v zvezi s tem
so na razpolago na sedežu Zavoda.
Rok za ogled novo ustanovljene družbe
ter pridobitev potrebnih informacij je 15 dni
od objave oglasa v časopisu Delo. Ponudbe
morajo zainteresirani dostaviti na naslov:
– Zavod za živinorejo in veterinarstvo
Celje, Trnoveljska 1,

– Veterinarska postaje Žalec, Celjska cesta 3a, Žalec.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija Zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci Zavoda.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaji zgolj na podlagi tega javnega razpisa.
V. Denarna nakazila
Denarna nakazila se nakazujejo na privatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Podružnica Celje, št. 50700-698-86452, z označbo: denarna vplačila deležev za Savinjsko veterinarsko postajo d.o.o. Žalec
VI. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak delovni dan med 10. in 14. uro na tel.
063-31-115 in 063-34-233 pri Renati Črnej.
Zavod za živinorejo
in veterinarstvo Celje, p.o., Celje

Prodaje delnic podjetij
La-298
Proizvodno kovinsko podjetje Koprem,
p.o., Nicina 12, Prevalje, objavlja ponovni
javni razpis za zbiranje ponudb za odkup
delnic podjetja – povečanje lastniškega kapitala podjetja po programu lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 01315/1995-BJ odobrila Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma in sedež: Proizvodno in kovinsko podjetje Koprem, p.o., Nicina 12, Prevalje.
Osnovna dejavnost: izdelovanje jeklenih
konstrukcij in industrijske opreme (011320).
Pravni status: družbeno podjetje p.o. s
100% družbenim kapitalom.
2. Ponudba za odkup delnic
Podjetje razpisuje povečanje lastniškega
kapitala, kar bo predstavljalo 51% v lastniški strukturi podjetja. Cena dokapitaliziranega deleža bo določena na podlagi izhodiščne vrednosti 44,640.000 SIT – revalorizirane z indeksom rasti drobnoprodajnih cen
od 1. 1. 1993 do dneva podpisa pogodbe.
Povečanje lastniškega kapitala bo izvedeno:
– s konverzijo terjatev – do 1/3 razpisanega povečanja kapitala,
– s stvarnim vložkom opreme – do 1/3
razpisanega povečanja kapitala,
– z gotovinskim vplačilom – do 1/3 razpisanega povečanja kapitala.
Ponudbe bo sprejemala Komisija za oceno ponudb v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja PKP Koprem, p.o., ki vabi
vse ponudnike, da v ponudbi navedejo:
– program poslovanja: pomemben pogoj
za presojo ponudbe je, ali je ponudnik že
dejaven na poslovnem področju ali na tržiščih, ki so zanimiva za dejavnost podjetja
in da je podjetju pripravljen zagotoviti nove
proizvodne programe s področja dejavnosti
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podjetja oziroma zagotoviti vstop na nove
trge,
– načrt za ohranitev oziroma odpiranje
novih delovnih mest,
– način dokapitalizacije, upoštevajoč vse
zgoraj navedene načine plačila,
– ponujena cena za 51% delež v lastniški strukturi podjetja.
3. Rok veljavnosti razpisa in naslov za
zbiranje ponudb
Investitorji naj svoje ponudbe predložijo
v 5 dneh od objave razpisa na naslov: Komisija za oceno ponudb v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja PKP Koprem,
p.o., Nicina 12, 2391 Prevalje, v zapečatenih kuvertah.
O sprejemu ponudbe bo komisija odločala v 15 dneh od dneva zaključka razpisnega roka in bo ponudnike obvestila v 8 dneh
po odločitvi.
Ponudniki lahko dobijo ponudbeni memorandum in dodatne informacije pri Iztoku Vaukanu, PKP Koprem, p.o., Nicina 12,
Prevalje, tel. 0602/31-330.
Proizvodno kovinsko podjetje
Koprem, p.o., Prevalje

Prijave sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, z oznako “Za razpis”.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 15 dneh po odločitvi.
Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik

po objavi v zaprti ovojnici s pripisom “Za
svet doma za razpis direktorja”, na naslov:
Dom upokojencev Franc Salamon, 1420 Trbovlje, Kolonija 1. maj 21. Kandidati bodo
o izbiri obveščeni v 30 dneh po razpisu.
Dom upokojencev Franc Salamon,
Trbovlje

Razpisi delovnih mest
Št. 1/96
Ob-1423
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca,
Šempeter pri Gorici, objavlja prosto delovno mesto
vodje ekonomsko finančnega sektorja
Pogoj:
– visoka šola ekonomske smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– strokovne in organizacijske sposobnosti vodenja.
Mandatna doba 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
objave na naslov: Splošna bolnišnica dr.
Franca Derganca Nova Gorica, Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Splošna bolnišnica
Dr. Franca Derganca Nova Gorica
Št. 121/96
Ob-1424
Nadzorni svet komunalno-stanovanjskega podjetja, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik,
razpisuje delovno mesto
direktorja (za 5-letni mandat)
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima VII. ali VI. stopnjo strokovne
izobrazbe tehnične, pravne, ekonomske ali
organizacijske smeri,
– da ima vsaj 5 let delovnih izkušenj, od
tega vsaj 3 leta na vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost vodenja in organiziranja dela in poslovanja.
Kandidat mora prijaviti z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev priložiti tudi
predlog programa (vizije) razvoja družbe za
petletno mandatno obdobje.

Ob-1425
Svet Glasbene šole Zagorje, Cankarjev
trg 4, Zagorje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Delo bo začel opravljati 1. 9. 1996.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov šole z oznako “Za razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Glasbena šola Zagorje
Št. 01-516/96
Ob-1426
Na podlagi 28. člena statuta svet Študentskih domov Maribor razpisuje za mandatno dobo 4 leta
direktorja zavoda
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še posebne pogoje, ki so:
– da imajo VI. ali VII. stopnjo izobrazbe
pedagoške smeri in 5 let delovnih izkušenj
na podobnih delovnih mestih,
– da imajo organizacijske sposobnosti za
vodenje in usmerjanje zavoda, kar dokazujejo z minulim delom,
– znanje slovenskega jezika, delo z računalnikom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev kandidati pošljejo v 8 dneh na naslov: Študentski domovi Maribor, Gosposvetska 83 z oznako “za razpisno komisijo”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi.
Študentski domovi Maribor
Št. 85.31-141/96
Ob-1509
Skladno z 28. in 32. členom statuta Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje,
Kolonija 1. maj 21, razpisuje svet doma delovno mesto
direktorja Doma upokojencev Franc
Salamon Trbovlje
Za direktorja doma je lahko imenovan,
kdor poleg splošnih, z zakonom določenih
pogojev, izpolnjuje še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe skladno z 69. členom in 2. odstavkom 56. člena zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni izpit,
– predložitev programa dela doma,
– ustrezne osebnostne vrline ter organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– pričetek dela dne 2. 9. 1996.
Mandat traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh

Razpisi
javnih natečajev

Popravek
Št. 321-01-52/96-3
Ob-1508
V javnem razpisu za dodelitev sredstev za regresiranje obrestne mere za najete investicijske kredite v živinorejski
prireji in rastlinski pridelavi in predelavi
ter predelavi in dodelavi kmetijskih pridelkov in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 20/96 z dne 12. IV. 1996, Ob-1019,
se
– pri Pogojih (II.):
– pri 8. točki za prvim stavkom doda:
“Regresira se 100% realnih obresti iz
točke 4.b)”;
– tretji odstavek 9. točke – posebni
pogoji pri posameznih namenih – pravilno
glasi:
“Pri nakupu mehanizacije v okviru strojnega krožna bo podpora dodeljena le za nabavo: strojev za spravilo in sušenje žit, koruze, sladkorne pese in krompirja ter za stiskanje in ovijanje bal za voluminozno krmo; mulčerjev; pnevmatskih sejalnic in
sejalnic za strnjeno setev; strojev za nanašanje sredstev za varstvo rastlin; strojev za
negovanje ledine; traktorskih priključnih
strojev za drobljenje kamenja in traktorskih
priključnih strojev za drobljenje vej.”;
– pri četrtem odstavku 9. točke pri
specialni mehanizaciji v drugi alineji doda
še:
“nakladalne in transportne prikolice z
nizkim težiščem z ali brez gnane preme”;
– šesti odstavek 9. točke spremeni tako, da se pravilno glasi:
“Pri investicijah v prostore za sušenje
hmelja imajo prednost zahtevki, ki dokazujejo, da gre za investicijo na skupnem principu (tj. da so vključeni najmanj trije pridelovalci, ki med sabo niso v sorodstvenem
razmerju);
– pri Vsebini zahtevka (III.):
– 6. točka spremeni tako, da se pravilno glasi:
“6. Dokazilo o članstvu v strojnem krožku.”;
– 6. alinea 1. točke pravilno glasi:
“– 3 izvode amortizacijskega načrta z
obračunom realnih obresti pod pogoji iz točke 4.b, po mesecih v posameznih letih do
konca kreditnih obveznosti oziroma največ
za dobo 5 let”;
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– se črta 7. alinea 1. točke:
“– obračun obveznosti iz naslova plačila
realnih obresti od 1. 10. 1995 in za leto
1996 po mesecih”;
– pri Obrazcu 2: “Obračun regresa za
realno obrestno mero brez revalorizacije in
temeljne obrestne mere pri investicijskih
kreditih”:
– v tretji alinei namesto “ROS oziroma EMŠO investitorja” pravilno glasi:
“ROS oziroma EMŠO sklenitelja pogodbe”;
– številka “2000” v 25. stolpcu nadomesti z: “2001”.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Predvideni rok pričetka del je 20. 6.
1996, predvideni rok dokončanja del je 20.
8. 1996.
7. Merila za izbor najugodnejše ponudbe:
– ponudbena vrednost,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja, oziroma ugodni
plačilni pogoji ob zagotovitvi fiksnosti cen,
– boniteta ponudnika,
– reference ponudnika,
– ostale ponudene ugodnosti.
8. Rok in način oddaje ponudbe: ponudba mora biti pripravljena v dveh izvodih,
oddana v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba SI-9!”, v tajništvu Občine Divača, Kraška cesta 32, Divača. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po dnevu objave razpisa.
9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo 11. junija
1996 ob 13. uri v sejni sobi Občine Divača,
Kraška cesta 32, Divača.
Ponudniki bodo o izboru najboljšega ponudnika obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb. Vse dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom dobite na Občini
Divača, pri tajniku občine Rojko Francu,
tel. 067/60-015.
Občina Divača

10. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno ponudbo z oznako “Ponudba ne odpiraj – gradnja mostu v Domajincih”, je potrebno dostaviti na naslov “Občina Cankova-Tišina”, Tišina 4, 9251 Tišina, v dveh ločenih kuvertah.
11. Javno odpiranje ponudb bo v 8 dneh
po preteku roka za oddajo pismenih ponudb.
O kraju in času bodo ponudniki pravočasno
obveščeni.
12. Ponudbe bo pregledala razpisna komisija.
13. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Cankova-Tišina

Preklic
Št. 110-1/95
Ob-1517
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
storno javnega razpisa
za oddajo del: Preplastitev M 10/301
Vrhnika-Logatec od km 3.100 do 3.950
objavljenega v Uradnem listu RS, št.
20/96 z dne 12. IV. 1996, Ob-1072 G.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-1479
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), ter odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Divača na podlagi
sklepa občinskega sveta št. OS 17/2 z dne
28. 3. 1996 objavlja
javni razpis
za ureditev cest v naselju SI-9 v Divači
1. Ime naročnika: Občina Divača, Kraška cesta 32, Divača.
2. Predmet razpisa: izvedba del materialnega značaja (gradnja objektov).
3. Kraj, čas, datum in oseba, pri kateri se
lahko dvigne razpisna dokumentacija.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji na podlagi
dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih
sredstev na žiro račun Občine Divača št.
51420-630-90051 s pripisom “za javni razpis” v sprejemni pisarni Občine Divača,
Kraška cesta 32, Divača, med 8. in 11. uro,
od prvega do vključno šestega dne od objave javnega razpisa.
4. Vsebina javnega razpisa: gradnja cest
v naselju SI-9 v Divači.
5. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
6. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del

Ob-1480
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Cankova-Tišina objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo mostu preko potoka Lendava
v Domajincih
1. Naročnik: Občina Cankova-Tišina.
2. Predmet razpisa: izgradnja mostu preko potoka Ledava – armirano betonski most
v razponu 19.40 m in skupne širine 8 m.
3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
19,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: november 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu občinske uprave
Občine Cankova-Tišina, Tišina 4, tel.
069/46-650, kjer lahko vpogledajo tudi v
projektno dokumentacijo.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne in projektne dokumentacije.
7. Merila za najugodnejšega ponudnika
so:
– najugodnejša cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja, fiksne cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegu del ter da jih
je sposoben izvesti v navedenem roku,
– reference za izvajanje takih ali podobnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– osnutek pogodbe.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
dokaz o registraciji firme.
9. Ponudnik lahko predlaga drugo tehnično rešitev izvedbe izgradnje mostu.

Št. 28/1/96
Ob-1481
Na podlagi 34. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Mestna občina Ljubljana
javni razpis
za izbiro dobavitelja s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Ljubljana, Mestni trg 1.
2. Predmet razpisa: izbira usposobljenih
dobaviteljev za dobavo motornih vozil.
3. Orientacijska vrednost del bo določena v proračunu Mestne občine Ljubljana.
4. Realizacija po terminskem planu naročnika.
5. Posamezna ponudba mora vsebovati
vse zahtevane elemente, označene in urejene po vrstnem redu;
5.1 Podatke o ponudniku:
– kopije registrskih listov,
– inšpekcijsko dovoljenje za opravljanje
zahtevane dejavnosti,
– dokazilo o poravnanih obveznostih.
5.2 Obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
obrazec BON 3.
5.3 Seznam večjih referenc.
5.4 Podatke o ponujenih vozilih, urejenimi v naslednjem vrstnem redu:
a) tehnične podatke ponujenih vozil,
b) cena v tolarjih (SIT) za enoto s priznanimi popusti,
c) dokazila in/ali izjave o garancijskih
rokih,
d) izjavo ponudnika o odzivnem času in
času odprave napak v garancijskem roku ter
ostalih garancijskih pogojih,
e) izjavo ponudnika o pogarancijskem
vzdrževanju, servisiranju in rokom, v katerem bo ponudnik zagotavljal rezervne dele.
5.5 Vse ostale elemente, ki jih ponudnik
smatra za pomembne in niso zahtevani v
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh elementov, razen točke 5.5 in ne bodo urejene
v zahtevanem vrstnem redu, bodo kot neustrezne izločene iz nadaljnje obravnave.
Vse kopije dokumentacije (razen tehnične dokumentacije), ki jo za razpis pripravi
ponudnik sam, morajo biti opremljene z žigom in podpisom odgovorne osebe.
6. Kriteriji za izbiro dobaviteljev so:
– tehnična usposobljenost in zmogljivost,
– finančna zmogljivost podjetja,
– odzivni čas, servisiranje,
– odnos cena/kvaliteta,
– referenca.
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7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovni dan po objavi
razpisa do vključno desetega dne od dneva
razpisa med 9. in 11. uro na Prešernovem
trgu 2, Ljubljana, II. nadstropje, pri Elizabeti Narobe.
8. Rok in način oddaje ponudbe: rok ponudbe je 10. junij 1996 do 12. ure, osebno v
sobi 119/I. nadstropju, Mestne občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2.
9. Komisija za odpiranje ponudb bo upoštevala vse ponudbe, ki bodo prinešene
osebno do 10. 6. 1996 do 12. ure, na Mestno
občino Ljubljana, Mestna uprava, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, soba 119/I. nadstropje.
10. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika ter oznakami “Ne odpiraj –
ponudba – ugotavljanje usposobljenosti dobavitelja za dobavo motornih vozil”.
11. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
11. 6. 1996 ob 9. uri v prostorih Mestne
uprave MOL, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
soba 143/I.
12. Izmed ponudnikov na ta razpis bomo
izbrali usposobljene dobavitelje za razpisana motorna vozila za čas do zaključka naslednjega javnega razpisa za istovrstno opremo.
13. Sklep o izbiri usposobljenih dobaviteljev za razpisano opremo, bo Mestna občina Ljubljana odposlala vsem ponudnikom
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Mestna občina Ljubljana

V skladu z 11. členom odredbe mora
ponudnik plačati razpisno dokumentacijo v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Savaprojekta 51600-601-11896 pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
– podružnica Krško.
4. Orientacijska vrednost predvidene celotne investicije znaša 800,000.000 SIT.
5. Predviden rok začetka izvajanja naloge je junij 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– dosedanje reference,
– reference podizvajalcev,
– cena,
– kadri,
– rok izvedbe,
– pogoji plačila,
– fiksnost cene,
– ugodnost, ki jih nudi ponudnik,
– nudenja projektantskega nadzora v času gradnje,
– popolnost ponudbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Pisne ponudbe skladno z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki dostaviti najkasneje do ponedeljka 10. junija 1996
do 10. ure (rok prispetja ponudbe), na naslov: Savaprojekt Krško, C.K.Ž. 59, 8270
Krško.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za Srednjo
šolo Krško”.
8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek 10.
junija 1996 ob 11. uri v prostorih Občine
Krško (sejna soba D), Krško, C.K.Ž. 14,
Krško.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi udeleženci javnega razpisa obveščeni pisno.
Komisija bo upoštevala le ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Občina Krško

jo servisne službe ponujeno ceno s strukturo cene in plačilne pogoje.
Ponudniki lahko ponudijo komplet vozil, ki so predmet razpisa ali le posamezna
vozila.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena, način plačila in fiksnost cen,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija
in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti ponudnika,
– garancije za brezhibnost.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire
najugodnejšega ponudnika. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
5. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg nakupa od razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva
oziroma pravico do odstopa od podpisa pogodbe v primeru izpada investicijskih sredstev. Ponudniki zaradi morebitnega zmanjšanja obsega razpisanega nakupa ali odstopa od podpisa pogodbe nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup vozil” v roku
15 dni od objave tega razpisa na naslov:
Občina Zagorje ob Savi – tajništvo občine,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Pravočasnost ponudbe se presoja po prejemni teoriji.
7. Odpiranje ponudb bo dne 27. 5. 1996
ob 12. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob
Savi.
8. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 20 dni od odpiranja
ponudb.
Občina Zagorje ob Savi

Ob-1482
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport in Občina Krško, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavljata
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izdelavo tehnične dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD), razpis (PZR) in izvedbo (PZI)
nove Srednje šole Krško in Športne
dvorane na lokaciji Spodnji Grič v
Krškem
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva ulica 6 in Republika Slovenija,
Občina Krško, Krško, CKŽ 14.
2. Predmet razpisa: izdelava tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, razpis in izvedbo nove Srednje šole Krško in športne dvorane na lokaciji
Spodnji grič skladno z razpisno dokumentacijo, idejno zasnovo in priloženo projektno
nalogo.
3. Razpisno dokumentacijo in razpisne
pogoje s projektno nalogo ter druga pojasnila in razlage, potrebne za izdelavo ponudbe, dobijo ponudniki od dneva razpisa
do vključno petnajstega dneva po objavi tega razpisa ob predložitvi potrdila o plačilu
na podjetju Savaprojekt Krško, C.K.Ž. 59,
Krško (Ante Marković, dig. ali Marija Jurman), tel. 0608/22-402 vsak delovni dan v
času med 8. in 10. uro, ki za Ministrstvo
vrši svetovni inženiring.

Št. 104
Ob-1484
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi 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 nakup vozil
1. Predmet razpisa: nakup štirih kombi
vozil za potrebe Gasilske zveze Občine Zagorje ob Savi in enega kombi vozila za potrebe OŠ Slavko Grum za prevoz šoloobveznih otrok.
2. Ponujena vozila, namenjena Gasilski
zvezi, morajo biti znamke Volkswagen kombi z dolgo medosno razdaljo, tipa kombi 2,5
kat SYNCRO, koda 70J1D5.
Vozilo za potrebe OŠ Slavko Grum za
prevoze otrok pa mora biti tipa VW-transporter (podaljšani) 8+1 oseb, 2,4 disel-SYNCRO 4 × 4 z dodatno opremo: dva strešna
okna, centralno zaklepanje in gumijaste talne obloge.
3. Ponudba mora vsebovati firmo in dejavnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce in organizaci-

Št. 613
Ob-1485
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana,
Povšetova 6, objavlja na osnovi 40. in 91.
člena 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 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)
javni razpis
za gradnjo poslovne stavbe z vratarnico
in nadstrešnico nad tehtnico v sklopu
sanitarne deponije Barje
1. Investitor izgradnje poslovne stavbe z
vratarnico in nadstrešnico nad tehtnico v
sklopu sanitarne deponije Barje v Ljubljani
je Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana,
Povšetova 6.
2. Predmet javnega razpisa je gradnja poslovne stavbe z vratarnico in z nadstrešnico
nad tehtnico v sklopu sanitarne deponije
Barje v Ljubljani, ki obsega:
– pripravljalna dela,
– globoko temeljenje,
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacijska dela,
– dobava in montaža stabilne laboratorijske opreme,
– zunanja ureditev.
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3. Razpisno dokumentacijo dobite v tajništvu JP Snaga, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 6. Ponudniki jo lahko dvignejo po predložitvi potrdila o vplačilu 50.000 SIT na
žiro račun JP Snaga, d.o.o., št. 50103-60123953 vsak delovnik od 8. do 12. ure, v 7
dneh od objave razpisa.
Projektna dokumentacija je ponudnikom
na vpogled vsak delovnik od 7. do 8.30
prvih 14 dni od dneva objave razpisa dalje v
prostorih JP Snaga, p.o., Ljubljana, Povšetova 6.
4. Orientacijska vrednost vseh razpisanih del znaša 75,000.000 SIT.
5. Lokacija del: Deponija Barje, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev.
6. Pričetek del je 15 dni po podpisu pogodbe – predvidoma meseca junija 1996,
zaključek del pa je meseca novembra 1996
vključno z opravljenim tehničnim pregledom in odpravljenimi pomanjkljivostmi
ugotovljenimi na tehničnem pregledu.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– podatki o finančnem stanju ponudnika,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– krajši rok izvedbe del,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– daljši garancijski rok za izvedena dela.
Natančneje so merila za najugodnejšega
ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
prejme ponudnik ob dvigu razpisne dokumentacije. Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi najugodnejši.
8. V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
obsegale vsa dela.
9. Kompletne ponudbe morajo prispeti
na naslov investitorja JP Snaga, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 6, najpozneje 30. dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS do 12.
ure ne glede na način dostave.
10. Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo
(izjave, registracija, boniteta, akceptni nalogi, podpisani razpisni pogoji itd.) mora
biti označena “Ne odpiraj – javni razpis deponija Barje – Dokumentacija”.
Ovojnica s ponudbo mora biti označena
“Ne odpiraj – javni razpis deponija Barje –
ponudba”.
11. Na ovojnicah mora biti napisan točen naslov ponudnika.
12. Odpiranje ponudb bo 30. dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS ob 13. uri v
prostorih JP Snaga, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 6. Odpiranja ponudb se lahko udeležijo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
13. Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
Nepopolne in nepravilno opremljene ponudbe bodo izločene.
14. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 2357/96
Ob-1486
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva na podlagi
7. člena zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Ur. l. RS, št.
56/94) ter 2. člena pravilnika o delu odbora
za podeljevanje nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva objavlja

Nagrada se lahko podeli tudi v primeru,
če je kandidat(ka) najmanj 20 let dejaven(a)
na področju vzgoje in izobraževanja ali če
je upokojen(a).
Nagrada za najvišje dosežke v znanstveno-pedagoškem delu v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat(ka) naslednje pogoje:
– če ima naziv znanstveni(a) svetnik(ica)
ali je izvoljen(a) v naziv visokošolskega učitelja ali znanstvenega sodelavca(ke),
– če najmanj 10 let ustvarjalno deluje na
znanstveno-pedagoškem področju vzgoje in
izobraževanja,
– če je v zadnjih petih letih napisal(a)
vsaj eno znanstveno delo na področju vzgoje in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju tega področja, h kvaliteti
pedagoškega dela in vključevanju študentov v raziskovalno-študijske procese v visokem šolstvu.
Nagrada se lahko podeli tudi, če je kandidat(ka) upokojen(a).
Nagrada za življenjsko delo v vzgoji in
izobraževanju se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat(ka) naslednje pogoje:
– če je najmanj 30 let dejaven(a) na področju vzgoje in izobraževanja,
– če njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju
ali na najvišjih domačih ter tujih tekmovanjih,
– če dosega nadpovprečne rezultate pri
vzgojno-izobraževalnem,
svetovalnem,
mentorskem, strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu,
– če se je vidno uveljavil(a) na področju
dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev.
Nagrada se lahko podeli tudi, če je kandidat(ka) upokojen(a).
Obvezne sestavine predloga za nagrado
Predlog za dodelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek kandidata(ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo ter zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(k), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo ter zaposlitev,
če gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti zavoda ali
druge organizacije,
– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
Predloge z utemeljitvijo in dokazili pravne in fizične osebe pošljejo v zaprti ovojnici
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana, s pripisom: “Ne
odpiraj – razpis za nagrade na področju šolstva”, ali jih prinesejo osebno do petka, 13.
septembra 1996, do 12. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport

razpis
nagrad Republike Slovenije na področju
šolstva za leto 1996
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo h kvalitetnemu
delu v vzgoji in izobraževanju, ki razvoju
pedagoške teorije in prakse ter k povezovanju obeh z ožjim in širšim okoljem.
Kandidate(ke) za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
Področja
Nagrado lahko prejme posameznik(ica),
skupina, zavod ali druga organizacija na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in
visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v
Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture
za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ enajst nagrad,
od tega na posameznem področju največ tri.
Nagrado lahko prejme posameznik(ica),
skupina, zavod ali druga organizacija, če deluje na posameznem področju najmanj 10 let.
Posameznik(ica) lahko prejme nagrado
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(a) najmanj 30 let.
Nagrade in kriteriji za dodelitev
Nagrada za posebno uspešno vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli, če izpolnjuje kandidat(ka) naslednje
pogoje:
– če ima naziv svetnik(ica) ali je izvoljen(a) v naziv visokošolskega učitelja,
– če najmanj 10 let ustvarjalno deluje na
področju vzgoje in izobraževanja,
– če je dosegel(a) nadpovprečne in v javnosti potrjene rezultate na področju vzgoje
in izobraževanja.
Nagrada se lahko podeli tudi v primeru,
če je kandidat(ka) najmanj 20 let dejaven(a)
na področju vzgoje in izobraževanja ali če
je upokojen(a).
Nagrada za avtorsko delo na področju
učbenikov in učnih pripomočkov se lahko
podeli, če izpolnjuje kandidat(ka) naslednje
pogoje:
– če ima najmanj naziv svetovalec(ka)
ali je izvoljen(a) v naziv visokošolskega učitelja ali sodelavca(ke),
– če najmanj 10 let ustvarjalno deluje na
področju vzgoje in izobraževanja,
– če je v zadnjih petih letih napisal(a)
vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika
ugodno ocenila oziroma je pripravil(a) več
učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju
vzgoje in izobraževanja.

Št. 60-893/96
Ob-1487
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 JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto
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javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta
Plinifikacija Grm z rekonstrukcijo
vodovoda
1. Investitor: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno montažnih del za Plinifikacija Grm z rekonstrukcijo vodovoda v Novem mestu.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo mesto, v roku od 15. 5. 1996 do 21. 5. 1996 in
ob predložitvi potrdila o plačilu akontacije
za dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT.
Navedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto s pripisom Plinifikacija Grm z
rekonstrukcijo vodovoda. Ponudniki dobijo
razpisno dokumentacijo in druga pojasnila
ter razlage potrebne za izdelavo ponudbe
pri Bogoslavu Nuniću (tel. 068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 60,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 26. 6.
1996, končanje del pa 30. 10. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izvedenih del,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente določene v 12. členu odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.
8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 10. 6. 1996, do 14.
ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba –
Plinifikacija Grm z rekonstrukcijo vodovoda – ne odpiraj!” na naslov JP Komunala
Novo mesto, Muzejska ulica 5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
11. Pred odpiranjem ponudb imajo ponudniki možnost ponuditi še dodatni popust
in druge ugodnosti.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v 5 dneh po odpiranju ponudb.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno montažnih del za Čistilno
napravo Češča vas.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo mesto, v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Navedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto s pripisom Čistilna naprava
Češča vas. Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo in druga pojasnila ter razlage potrebne za izdelavo ponudbe pri Pavletu Jenič (tel. 068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 20,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 10. 6.
1996, končanje del pa 15. 10. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izvedenih del,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente določene v 12. členu odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.
8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 27. 5. 1996, do 14.
ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba –
Čistilna naprava Češča vas – ne odpiraj!”
na naslov JP Komunala Novo mesto, Muzejska ulica 5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1996 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.
11. Pred odpiranjem ponudb imajo ponudniki možnost ponuditi še dodatni popust
in druge ugodnosti.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v 5 dneh po odpiranju ponudb.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Mestni občini Murska Sobota, Trg zmage 4 (tel. 069/22-617), kjer je
tudi na vpogled projektna dokumentacija.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter 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 so:
– najugodnejša cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja, fiksnost cene,
– 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 – črpališče odpadne vode” je treba dostaviti na
naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
10. Javno odpiranje ponudb bo v 40 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 60-903/96
Ob-1488
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 JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta
Čistilna naprava Češča vas
1. Investitor: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.

Št. 033-183/96
Ob-1489
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Murska
Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del gradnje črpališča
odpadne vode na kanalizaciji Murska
Sobota
1. Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: gradnja črpališča odpadne vode na kanalizaciji Murska Sobota.
3. Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: julij 1996 – september 1996.

Št. 033-183/96
Ob-1490
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Murska
Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del rekonstrukcije
oziroma obnove Partizanske ceste v
Murski Soboti
1. Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija oziroma obnova Partizanske ulice v Murski Soboti in ureditev enostranskega pločnika.
3. Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: julij 1996 – avgust
1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Mestni občini Murska Sobota, Trg zmage 4 (tel. 069/22-617), kjer je
tudi na vpogled projektna dokumentacija.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter 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 so:
– najugodnejša cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja, fiksnost cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
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– 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 – Partizanska ulica” je treba
dostaviti na naslov Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
10. Javno odpiranje ponudb bo v 40 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina
Murska Sobota

odstopil, pri čemer naročnik lahko delo odda drugemu najboljšemu ponudniku.
4.5 Ponudnik mora pisno ponudbo oddati najkasneje do 12. ure 15. dne po objavljenem razpisu. Javno odpiranje ponudb bo
istega dne ob 13. uri v prostorih koncesionarja v Izoli, Cankarjev drevored 17 (nad
Stavbenikovo restavracijo).
5. Razpisni pogoji
Ponudba mora vsebovati:
5.1 Ponudbeni predračun s cenami izraženi v tolarjih. Valutne in podobne varovalne klavzule ne bodo upoštevane. Cena vključuje prometni davek.
5.2 Navedbo, kakšen obseg prevzetih del
bo opravil z lastnimi kapacitetami in katera
dela bo opravil s kooperanti.
5.3 Dokazilo o registraciji za izvajanje
razpisnih del.
5.4 Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za izvajanje razpisnih del.
5.5 Reference.
5.6 Podatke o kadrih.
5.7 Bonitete – BON 1, BON 2.
5.8 Podpisane posebne pogoje za izvajanje in obračun ponudbenih del.
5.9 Garancijske roke in način zavarovanja izpolnitve obveznosti.
5.10 Ugodnosti, ki jih daje ponudnik (daljši plačilni roki, morebitni odlog plačila ipd.).
5.11 Navedbo pooblaščene osebe, ki daje tolmačenje v zvezi s ponudbo.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
6.1 Cena (nespremenljivost), plačilni pogoji.
6.2 Reference.
6.3 Roki.
6.4 Sposobnost, da večji del posla opravi z lastnimi kapacitetami.
6.5 Celovitost ponudbe ter druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik. Najugodnejša
ponudba je tista, ki predstavlja najboljšo
kombinacijo vseh meril za izbiro.
7. Ponudbo za javni razpis z ustreznimi
dokazili je treba dostaviti v roku, ki je določen v točki 4.5 na naslov: Stavbenik – Servisne storitve, d.o.o., Koper, Ulica 15. maja
16, Koper z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – Cankarjev drevored 5, Izola”.
Nepopolne vloge bodo izločene in se jih
ne obravnava.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Stavbenik, Servisne storitve, d.o.o. – s.r.l.
Koper-Capodistria

2.2 Ureditev sprejemne postaje za greznične odplake.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, Oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave dokumentacije v višini 5.000 SIT na ŽR proračuna Občine Žalec, št. 50750-630-10238.
4. Predviden rok pričetka del je poletje
1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– vsebina in kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena in način plačila (kredit),
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost in reference,
– garancije,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
7. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb
Ponudniki morajo dostaviti ustrezno označene ponudbe (ČN Kasaze-razpis, predmet ponudbe, ime in naslov ponudnika) v
zaprtih kuvertah na naslov investitorja do 3.
6. 1996 do 9. ure. Javno odpiranje ponudb
bo istega dne ob 9.30 v prostorih investitorja.
8. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– da odstopi od oddaje del po tem razpisu ali da izbere samo delno ponudbo, ne
glede na razloge,
– da po oddaji ponudb zahteva dopolnitev ponudb,
– da v pogodbi določi podrobnejše pogoje.
V navedenih primerih ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.
Občina Žalec

Št. 90/96
Ob-1491
Na podlagi določil odredbe o postopkih
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Izola objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenoobrtniških in instalacijskih del pri
prenovi objekta Cankarjev drevored 5 v
Izoli na parceli št. 352 k.o. Izola–mesto
1. Investitor: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, postopek od izbire izvajalca, sklenitve pogodbe do izvedbe del v skladu s
koncesijsko pogodbo vodi koncesionar
Stavbenik – Servisne storitve, d.o.o., Koper, Ulica 15. maja 16.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbenoobrtniških in instalacijskih del pri prenovi
objekta Cankarjev drevored 5, Izola, in sicer pri:
– rekonstrukciji obstoječega objekta,
– dozidava na severni strani za 4,50 m v
etažnosti P+1+M,
– ureditvi dveh poslovnih prostorov v
pritličju (do IV. gradbene faze),
– ureditvi dveh stanovanjskih enot v 1.
nadstropju in mansardi.
3. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo pri koncesionarju Stavbenik – Servisne storitve,
d.o.o., PE Koncesija Izola, Cankarjev drevored št. 17, v roku 8 dni po objavi razpisa.
Ob prevzemu dokumentacije mora interesent predložiti dokazilo o vplačilu (nepovratno) 50.000 SIT za materialne stroške
razpisnega gradiva na žiro račun koncesionarja št. 51400-601-22449.
Dodatna pojasnila dobijo interesenti na
enoti koncesionarja v Izoli (Zdenka KofolDobrila, gr. inž., tel. 67-646).
4. Orientacijska vrednost del in roki:
4.1 Orientacijska vrednost del je
18,500.000 SIT.
4.2 Predvideni pričetek del je najkasneje
v roku 8 dni od podpisa pogodbe, dokončanje pa 120 koledarskih dni od pričetka del.
4.3 Pogodba bo med drugim vsebovala
določilo o plačilu pogodbene kazni za zamudo pri gradnji.
4.4 Če izbrani izvajalec zavrne podpis
pogodbe se šteje, da je od svoje ponudbe

Št. 01/96
Ob-1492
Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list
RS, št. 28/93) objavlja
javni razpis
za dograditev in posodobitev centralne
čistilne naprave Kasaze v Občini Žalec
(nabava in montaža naprave za
dehidracijo blaga, sprejemna postaja za
greznične odplake)
1. Investitor je Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
(ločena ponudba):
2.1 Nabavo in montažo naprave za dehidracijo proizvedenega blata,

Ob-1289
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
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je izvedba topografsko-zemljiškokatastrske nove izmere območja na delovišču Gradišče–M. Črnci.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
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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, Šaranovičeva
12. Prevzem razpisne dokumentacije se najavi en dan vnaprej in opravi pri kontaktni
osebi. Kontaktna oseba je Jože Korpič, telefon 1327121.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,000.000 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 vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Kolikor ponudba ne vsebuje katerega od
zahtevanih elementov, se izloči iz nadaljnje
obravnave.
7. Rok za oddajo pondub je 21. 5. 1996
najkasneje do 10. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe na sedežu naročnika (Kristanova 1),
v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako
“Ne odpiraj – ponudba za razpis T-ZK izmera – Gradišče–M. Črnci”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 21. 5. 1996
ob 12. uri v prostorih GURS, Kristanova 1
(sejna soba).
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– reference za konkretno nalogo,
– dosedanje izkušnje naročnika v poslovanju s ponudnikom,
– ocena strokovnosti in primernosti predlagane rešitve izvedbe naloge,
– uporaba sodobne, operativne, preizkušene in racionalne tehnologije,
– cena,
– izvedbeni roki,
– eventualne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
12. Ponudniki se udeležujejo razpisa ob
lastnem riziku in na lastne stroške. Naročnik si pridržuje pravico odločitve o sprejemu ponudbe.
Geodetska uprava
Republike Slovenije

Vzdrževalna dela:
– redno tekoče vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest (krpanje makadama,
zagrabljevanje gramoza, okopavanje in čiščenje obcestnih jarkov, čiščenje zdražnikov,
odvodnjavanje vode s cestišča, krpanje asfaltnih vozišč, večja popravila asfalta itd.),
– zimska služba.
3. 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,
– popis materialov in dela s ceno na enoto,
– ceno režijske ure,
– plačilne pogoje.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– popolnost ponudbe,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih dle,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– cene za razpisna dela (najcenejši ponudnik ni nujno da je najugodnejši),
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z razpisom.
5. Predvideni rok za začetek del: julij
1996.
6. Ponudbo v skladu z zahtevami pošljite v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48 a, Dol pri Ljubljani. Ta rok začne
teči z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
vzdrževanje in zimsko službo na lokalnih
cestah v Občini Dol pri Ljubljani”.
7. Odpiranje ponudb bo javno. O kraju
in času odpiranja bodo ponudniki obveščeni
pisno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del, glede na višino zneska in terminski pritok sredstev.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Dol pri Ljubljani

– KKO in RNO Kare 2, 2a (Šentvid, Vižmarje, Dvor, Stanežiče, Brod do desnega
brega Save) in
– KKO in RNO RDLU Nove Jarše
(Šmartinska, Clevelandska, Jarška, BTC in
industrijska cona) ter
– izvajalca za polaganje optičnega kabla
Ljubljana–Dobrova–Polhov Gradec.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 13. do 17. maja 1996 v
službi za investicijsko tehnične zadeve PE
Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana, pri Egidiju Rotarju, dipl. inž., soba 217, tel. 312100 ali pri Vojku Škulju, dipl. inž., soba
218, tel. 304-313, med 9. in 12. uro. Na
istem mestu lahko dobijo tudi natančnejše
informacije v zvezi z razpisom.
Investitor si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.
4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša po posameznih predmetih razpisa v SIT: KKO in
RNO Kare 2, 2a – 100 mio, KKO Kare
RDLU Nove Jarše – 100 mio, optični kabel
Ljubljana–Dobrova–Polhov Gradec – 80
mio.
5. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetka in dokončanja
del so po posameznih predmetih razpisa naslednji: KKO in RNO Kare 2, 2a – rok pričetka del je 1. 7. 1996, rok dokončanja del
je 31. 12. 1996, KKO Kare RDLU Nove
Jarše – rok pričetka del je 1. 8. 1996, rok
dokončanja del 31. 12. 1996, polaganje optičnega kabla – rok pričetka del je 10. 7.
1996, rok dokončanja del je 10. 10. 1996.
6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje kablov.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in investitorjeva interna navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razisnih pogojih
investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
8. Rok za oddajo ponudb je 31. maj 1996
do 13. ure.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana ali oddajte
osebno v pisarni vložišča v II. nadstropju
poslovne stavbe Cigaletova 10.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh izvodih in v zapečatenih ovojnicah ločeno za
vsak objekt in z oznako: “Ne odpiraj”.
9. Odpiranje ponudb bo 5. junija 1996 v
sejni sobi št. 415/IV nadstropja poslovne
stavbe Cigaletova 10, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Obvestilo o izbiri

Št. 153/96
Ob-1337
Občina Dol pri Ljubljani 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
javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževanje in
zimsko službo na lokalnih cestah v
Občini Dol pri Ljubljani
1. Investitor: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, Dol pri Ljubljani.
2. Predmet razpisa: vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v Občini Dol
pri Ljubljani.

Št. 02/96
Ob-1338
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana, razpisuje na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in 7. člena
pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izvedbo del: Gradnja
telekomunikacijskih kabelskih omrežij
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo kabelskih omrežij:
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O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v roku 14
dni po odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana

– standardna oblika brizgalk je brizgalka z Luer nastavkom in dodatna možnost
brizgalk z Luer lock sistemom za intenzivne
terapije,
– dobro tesnenje Luer lock nastavka z
injekcijsko iglo,
– heparinizirana brizgalka v velikosti
2 ml in 2 ml s posebnim gumijastim zamakom,
– brizgalka za perfuzor, ki ima ustrezen
podaljšek za uporabo na obstoječih aparatih,
– brizgalka za hranjenje bolnika po sondi, t.i. kateter brizgalka s konusnim nastavkom,
– brizgalka za apliciranje insulina v velikosti 1 ml z graduacijo za natančno doziranje enot brez dodane igle,
– ponudbi artiklov mora biti dodan certifikat o primernosti plastike za uporabo v
medicini.
Okvirno
letno
naročilo
brizgalk
2,500.000 kosov – vrednost naročila: 25 mio
SIT.
Okvirno letno naročilo za heparinizirane
brizgalke 60.000 kosov – vrednost naročila:
9 mio SIT.
Okvirno letno naročilo za brizgalko za
perfuzor 30.000 kosov – vrednost naročila
9,5 mio SIT.
Okvirno letno naročilo za brizgalko za
hranjenje po sondi 20.000 kosov – vrednost
naročila: 3,5 mio SIT.
III. Kriterji za izbor elektrod za priključitev na monitor:
– primerna embalaža za elektrode, zavitek naj vsebuje od 1 do največ 3 elektrode,
– na škatli in zavitku označen rok uporabnosti,
– možna izbira elektrod od velikosti premera 22 mm do 50 mm,
– lepilo na elektrodi mora dobro prijeti
na kožo, vendar ne sme dražiti kože in pri
odstranjevanju je ne sme poškodovati,
– elektroda mora na sredini vsebovati
kvalitetni kontakt gel, in ne draži kože,
– zaščitna folija, ki pokriva lepilo in kontaktni gel elektrode naj bo enostavna za odstranjevanje,
– prednost imajo elektrode, ki niso vidne
na rentgenskem posnetku,
– pri novorojenčkih in dojenčkih imajo
prednost elektrode z žičko, pred elektrodami z gumbi, ker imajo le-te manjšo kontaktno površino na prsnem košu in žičke, ki so
prožnejše (dolžina žice do 40 cm),
– elektrode za novorojenčke, naj se zaradi nežne kože čim redkeje menjujejo, zato
mora lepilo dobro držati nekaj dni in elektrode naj prepuščajo RTG žarke,
– ponudbi priložiti osnovno pakiranje
elektrod z vzorcem.
Okvirno letno naročilo: 180.000 kosov –
vrednost nabave 3 mio SIT.
4. Naročnik si pridržuje spremembe količin blaga glede na dejanske spremembe
potreb med letom.
5. Lokacija dostave: Klinični center
Ljubljana, Centralno skladišče, II. klet, vhod
iz Bohoričeve ulice pri Urgentnem bloku.
6. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– obročnost plačila,

– rok plačila,
– dobvni rok,
– dobaviteljevo skladišče v Ljubljani.
7. Kontaktne osebe: Majda Konda, mag.
pharm., komercialni sektor KC Lj., tel.
061/13-21-009 in Gregor Cerkvenik, poslovni koordinator, tel. 061/323-983 od 10.
do 12. ure.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj” – za razpisno komisijo – za
javni razpis za potrošni medicinski material
1/96.
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
mora biti razvidna firma in sedež ponudnika. Nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
10. Ponudba mora vsebovati:
– kompletnost (celovitost) ponudbenega
asortimana glede na specifikacijo,
– ceno,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo,
– grancijski roki,
– s strani Agencije RS za plačilni promet
potrjene bonitetne obrazce BON 1, BON 2,
ali BON 3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka.
11. O kraju in času odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 441/96
Ob-1352
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za nabavo potrošnega medicinskega
materiala 1/96
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je nabava centralnih
venskih katetrov, brizgalk in elektrod za priključitev na monitor.
3. Orientacijska vrednost razpisa je navedena glede na okvirno letno naročilo za
potrebe KC Ljubljana in je navedena v posameznih točkah razpisa.
I. Centralni venski katetri
Strokovni kriteriji za izbor:
– katetri morajo biti izdelani iz poliuretanskega materiala, da se po uvajanju v žilo
zmehčajo in je zato manjša nevarnost nastanka tromboz,
– konica katetra mora biti mehka in fleksibilna, da ob kontaktu z žilno steno ne povzroči poškodbe ali celo perforacije žile,
– katetri morajo imeti več lumnov (svetlin), ki omogočajo sočasno dovajanje več
učinkovin, krvnih derivatov in aplikacijo inkompatibilnih zdravil,
– odprtine posameznih lumnov morajo
biti na različnih razdaljah od konice katetra,
– katetri morajo imeti gladko zunanjo površino, izdelani morajo biti iz poliuretana, v
katerega je vgrajena posebna antiseptična
snov (srebrov sulfadiazin in chlorheksidin),
ki zagotavlja preprečevanje razmnoževanja
bakterij in se sprošča več dni iz katetra in s
tem podaljša antibaktericidno delovanje površine katetra,
– katetri morajo biti radiopačni, imeti
morajo označeno dolžino po 10 cm stranska
“ušesca” za pričvrstitev na kožo (možnost
prišitja katetra),
– kateter mora imeti zaščitno srajčko in
mora biti sterilno pakiran v originalno embalažo,
– kateter mora imeti priložena navodila
za uporabo, označeno časovno veljavnost
sterilnosti ter vse osnovne mere (število in
velikost svetlin, dolžina katetra),
– naveden mora biti proizvajalec osnovnega poliuretanskega materiala.
Okvirna letna količina: 2.200 komadov.
Vrednost naročila: 23 mio SIT.
II. Kriteriji za izbor brizgalk, hepariniziranih brizgalk, brizgalk za perfuzor in brizgalk za hranjenje po sondi:
– primerna embalaža, ki zagotavlja, da
ostane vsebina sterilna (podatki o lastnostih
artikla, o načinu sterilizacije in roku trajanja sterilnosti),
– možnost izbire naslednjih velikosti
brizgalk iz prozorne plastike: 1 ml, 2 ml,
10 ml, 20 ml, 50 ml in 60 ml,
– dobro vidna graduacija,
– omogočen enakomeren vlek bata za natančno in počasno injiciranje zdravil,
– dobro tesnenje bata, ki ga omogoča
dvoprekatna brizgalka,

Št. 436/96
Ob-1339
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje storitev fizičnega varovanja
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izvajanje fizičnega
varovanja oseb in premoženja pred uničenjem, poškodovanjem, tatvinami in drugimi
oblikami škodljivega delovanja na naslednjih lokacijah:
Lokacija
1. Zaloška cesta 7 – vhod
2. Vhod v Urgentni blok
3. Zapornice Urgentni blok
4. Vhod Korytkova
5. Vhod Zaloška cesta 2
6. Travmatološka klinika
7. Očesna klinika

čas dela opomba*
19.-7.ure
00.-24. ure
00.-24. ure
6.-22. ure
00.-24. ure
6.-22. ure
6.-19. ure

*

Št. 24 – 10. V. 1996
Lokacija
8. Nevrološka klinika
9. Klinika za ORL in CFK
10. Dermatološka klinika
11. Stomatološka klinika
12. Ortopedska klinika
13. Uprava Bohoričeva
14. Poliklinika Njegoševa
15. Center za mentalno
zdravje, Zaloška
16. Center za mentalno zdravje
Poljanski nasip
17. Psihiatrična klinika Polje
18. Bolnica dr. Petra Držaja
19. Interna klinika Trnovo
20. Interna kl. Trnovo,
kurirska služba
21. Gastroenterološka klinika
22. Inštitut za pljučne bolnike
in TBC Golnik
23. Pediatrična klinika,
Vrazov trg
24. Ginekološka klinika
25. Samski dom Na peči 24
26. Samski dom, Vidovdanska 9

čas dela opomba*
6.-19. ure
6.-19. ure
6.-19. ure
6.-14. ure
6.-19. ure
6.-22. ure
6.-22. ure

**
*
*

00.-24. ure
19.-7. ure
00.-24. ure
00.-24. ure
00.-24. ure
6.-14. ure
19.-7. ure

*

00.-24. ure
19.-7. ure
00.-24. ure
00.-24. ure
00.-24. ure

Opomba* – brez nedelj in praznikov
** – brez sobot, nedelj in praznikov

Ponudba je lahko kompletna ali ločena
po posameznih lokacijah.
3. Okvirni opis storitev, ki bi jih izvajalec opravljal:
– recepcijska in informacijska služba,
nudenje informacij,
– varovanje osebja in bolnikov,
– iskanje izgubljenih bolnikov,
– pomoč v psihiatriji in ambulanti z drogami, pomoč pri nesrečah,
– kontrola spoštovanja časov obiska,
– obhodi/podnevi in ponoči,
– dokumentiranje dovoza in izvoza službenih vozil,
– obveščanje policije, reševalne službe,
dežurnega zdravnika,
– pomoč policiji, reševalni službi, dežurnemu zdravniku,
– zaustavljanje oziroma ugotavljanje istovetnosti sumljivih ali nezaželenih oseb,
– najava poškodb in napak upravi,
– oddaja oziroma shranitev najdenih
predmetov,
– posebne naloge in opazovalna služba v
izrednih primerih,
– druge občasne naloge, ki jih dobi s
strani uprave.
4. Pričetek opravljanja storitev: takoj po
končanem odpovednem roku dosedanjega
izvajalca storitev, ki znaša od 3 do 6 mesecev po posameznih lokacijah.
5. Čas opravljanja storitev: pogodba se
bo sklenila za dobo enega leta z možnostjo
podaljšanja.
6. Kontaktna oseba je Alojz Cestnik,
dipl. politol., telefon 13-16-231.
7. Merila za najugodnejša ponudnika:
– zadovoljitev pogojev, v skladu z zakonom o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94),
– cena,
– reference,
– ugodnejši finančni pogoji,
– ponudnik, ki ponudi vse ali več lokacij, ima pri izbiri prednost pred ostalimi
ponudniki,
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– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na naslov: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana – z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za izvajanje
storitev fizičnega varovanja”.
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.
9. Ponudba mora vsebovati:
– ceno,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– s strani Agencije za plačilni promet, potrjen obr. BON1 in BON2, oziroma BON3,
– datum, do katerega je veljavna ponudba,
– reference,
– vzorec pogodbe s pogodbenim predračunom,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
10. Rok za oddajo pondub je 30 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
11. O kraju in času odpiranja ponudb,
bodo ponudniki pismeno obveščeni.
12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni,
najkasneje v 30 dneh, od dneva odpiranja
ponudb.
Klinični center Ljubljana

Ponudniki morajo dostaviti ustrezno označene ponudbe v zaprtih kuvertah na naslov investitorja do 23. 5. 1995 do 8. ure.
Istega dne se ob 8.30 v prostorih investitorja prične javno odpiranje ponudb.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Žalec

Št. 1/96
Ob-1341
Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list
RS, št. 28/93) objavlja
javni razpis
za izgradnjo kanalizacije v Krajevni
skupnosti Vrbje
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo kanalizacije v Krajevni skupnosti
Vrbje.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave dokumentacije v višini 5.000 SIT na ŽR proračuna Občine Žalec, št. 50750-630-10238.
4. Predviden rok pričetka del je jesen 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
7. Glede na razpoložljiva sredstva predvideva investitor etapnost izvedbe, ki bo
določena ob podpisu pogodbe.
8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,
ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Št. 02/01-1842/96

Ob-1342

Javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za nabavo
hitrega čolna za reševanje ljudi
v stiski na morju
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2,
Koper.
2. Predmet razpisa je izbira proizvajalcev in dobaviteljev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo hitrega čolna
za reševanje ljudi v stiski na morju v vseh
vremenskih pogojih – FRC (fast rescue
craft):
a) tip čolna: gumijast čoln s trdim dnom
RIB’s (rigid inflatable boat),
b) trup: dolžina čolna 6,5 - 7,5 m, trup
mora biti sestavljen iz napihljivih stranskih
cilindrov iz hypalon/neopren s trdim dnom
iz polyestra globoke “V” oblike,
c) pogon: stabilni diesel motor z “Z” pogonom, ki bo omogočal hitrost okoli 35 vozlov; izvedba motorja mora biti taka, da v
primeru obračanja čolna omogoča ponovni
zagon motorja; pogonski sklop – vijak mora
biti zaščiten proti mehanskim udarcem,
d) oprema: čoln mora biti opremljen
skladno s pravilom 47, V. dela, III. poglavja
konvencije o iskanju in reševanju (SOLAS
83) ter s posebno opremo: lok (rolbar), samovzravnalni sistem, navigacijske luči,
VHF postaja, radar reflektor, svetilka-reflektor za iskanje, oprema za dvig/spust čolna, posebna obleka za posadko,
e) dokumentacija: čoln mora imeti potrdilo, da zadostuje zahtevam SOLAS-a in Atest priznane klasifikacijske ustanove.
3. Predvideni rok dobave: leto 1996.
4. Orientacijska vrednost naročila je
12,000.000 SIT.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, lahko dobijo razpisno dokumentacijo pri Davorinu Fantulinu na Upravi
Republike Slovenije za pomorstvo Koper,
Ukmarjev trg 2, Koper.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji,
– organizacijska oblika in struktura ponudnika,
– finančni izkaz poslovanja za zadnji dve
leti,
– dosedanje reference,
– drugi podatki, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji,
– prospekti, predstavitveni material in
drugo po lastni presoji ponudnikov,
– kot alternativa pogona “jet sistem” z utemeljitvijo, ali je primeren za Tržaški zaliv.
7. Merila za podelitev sposobnosti:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. točke,
– cena,
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– kvaliteta,
– kompletnost pogodbe,
– druge ugodnosti.
8. Podrobnejša navodila za izdelavo ponudbe in kriteriji za ugotavljanje sposobnosti ter ostali pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije.
9. Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v
skaldu z zahtevami tega razpisa, bodo izločene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe,
za katere se bo v katerikoli fazi izbire ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične
podatke.
10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in oznako: Javni razpis “Ne odpiraj –
ponudba za čoln”.
11. Ponudbe morajo prispeti priporočeno po pošti do vključno 15. junija 1996 do
12. ure, lahko pa so vročene do istega roka
v sprejemni pisarni Uprave Republike Slovenije za pomorstvo Koper, Ukmarjev trg 2,
Koper.
12. Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje.
13. Javno odpiranje ponudbe bo 17. junija 1996 ob 12. uri v prostorih Uprave Republike Slovenije za pomorstvo Koper.
14. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
15. Ta razpis ni osnova za sklenitev pogodbe.
16. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo ponudniki pri Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo Koper, Ukmarjev
trg 2, telefon 066/271-216, pri Davorin Fantulinu, vsak delovnik med 8. in 15. uro.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

7. Odpiranje ponudb bo javno, v stavbi
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, soba št.
1, prvi dan po izteku roka za oddajo, ob 12.
uri.
8. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo o
izbiri obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.
Mestna občina Velenje

8. Investitor po tem razpisu ni zavezan k
izbiri med prispelimi ponudbami.
9. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od te
objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je treba poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov Občina Železniki, Trnje 20, 4228 Železniki, z oznako “ponudba na razpis”.
Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.
9. Odpiranje ovojnic s ponudbami in postopek izbire bo izvedla komisija investitorja 29. maja 1996 ob 8. uri v prostorih Občine Železniki.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva odločitve komisije investitorja.
Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE ZD Škofja Loka

Ob-1343
Javni razpis
za izbiro najboljšega ponudnika za
izdelavo standardizirane turistične
neprometne signaliazcije v mestu
Velenje in Mestni občini Velenje
1. Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
2. Predmet razpisa: izdelava standardizirane turistične neprometne signalizacije v
mestu Velenju in v Mestni občini Velenje.
3. Informacije: v Uradu župana Slavka
Hudarina.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi, do 12. ure. Rok za izvedbo je julij
1996.
5. Način oddaje ponudb: ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti kuverti z oznako ponudnika na naslov naročnika s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za turistično
neprometno signalizacijo”.
6. Vsebina pondube
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– obliko signalizacije in sistem postavitve na lokacije,
– ponudbeno ceno,
– reference pri izdelavi razpisane signalizacije,
– vzorec pogodbe s predračunom,
– način obračunavanja del,
– garancijske roke.

Ob-1344
Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE ZD Škofja Loka, Stara cesta 10, Škofja
Loka, objavlja na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
obnovo strehe na zdravstveni postaji
Železniki
1. Naročnik je zavod Osnovno zdravstvo
Gorenjske, OE ZD Škofja Loka, Stara cesta
10, Škofja Loka.
2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
obnovo strehe v izmeri 543 m2 na zdravstveni postaji Železniki. Ponudba mora vsebovati naslednja dela:
– odstranitev betonske opeke, letev in
odvoz na deponijo,
– nabavo in montažo 140 m2 napušča z
2× opleskom,
– nabavo in montažo strešnih letev
4*5cm,
– nabavo in montažo strešne opeke bramac,
– nabavo in montažo točkovnih snegobranov (ca. 580 kom),
– nabavo in montažo strešnega okna za
izhod na streho,
– montažo odstranjenih ozemljitvenih
trakov,
– nabavo in montažo 102 m žlebov in
otočnih cevi,
– nabavo in montažo 2 kom dimniških
obrob.
3. Ocenjena predračunska vrednost del
vključno s prometnim davkom znaša
2,000.000 SIT.
Ponudniki si lahko ogledajo lokacijo
vsak dan v času trajanja razpisa med 10. in
13. uro. Kontaktna oseba je Logar Martina Občina Železniki, tel. 064-66-171.
4. Investitor bo dela oddal po sistemu
“na ključ”.
5. Začetek izvajanja del je 10 delovnih
dni po podpisu pogodbe, dokončanje pa v
roku 30 dni od dneva pričetka del.
6. Ponudniki, ki se bodo udeležili javnega razpisa morajo k ponudbi priložiti še naslednje podatke:
– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja oziroma družbe ter
odločbo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– reference,
– garancijske roke in način zavarovanja
izpolnitve obveznosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po lastni presoji,
– vzorec pogodbe.
7. Merila za izbiro so:
– cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference in drugi pogoji.

Št. 11/96
Ob-1346
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 za izvedbo
odvodnjavanja meteornih voda
Rabelčja vas – zahod
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Projekta
inženiring Ptuj, Ptuj, Trstenjakova ulica 2.
3. Predmet razpisa: izvedba odvodnjavanja meteornih voda Rabelčja vas – zahod,
dolžina 840 m od tega 698 m kanalizirano
∅ 80–100 in 142 m jarka.
4. Lokacija: Ptuj, stanovanjska soseska
Rabelčja vas – zahod.
5. Predvidena vrednost: ca. 35,000.000
SIT.
6. Rok: predviden pričetek del je 15. 6.
1996, dokončanje pa v dveh mesecih.
B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javnega razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponudbenega predračuna z upoštevanim prometnim davkom in 60-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 s fiksnimi cenami in
izvedbo “na ključ”,
– akceptni nalog v vrednosti 10% ponudbe, kot dokazilo resnosti ponudbe, ki ga
investitor vnovči, kolikor izbrani ponudnik
ne pristopi k izvedbi v treh dneh po podpisu
pogodbe,
– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
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rani 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 po metodi “ključ v roke”
in odpovedi 637. člena ZOR,
– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo odvodnjavanja meteornih voda Rabelčja vas–zahod”
je potrebno dostaviti v 15 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 situacijami, prerezi in detajli
in vse ostale informacije v zvezi z razpisom
so na voljo na oddelku tel. 062/772-861
(Purg Tone).
Odpiranje ponudb bo 16. 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.

– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo
razpisanih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe s fiksnimi cenami in
izvedbo “na ključ”,
– akceptni nalog v vrednosti 10% ponudbe, kot dokazilo resnosti ponudbe, ki ga
investitor vnovči, kolikor izbrani ponudnik
ne pristopi k izvedbi v treh dneh po podpisu
pogodbe,
– 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 po metodi “ključ v roke”
in odpovedi 637. člena ZOR,
– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo kanalizacije Maistrove, Erjavčeve ulice” je potrebno dostaviti v 15 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 situacijami, prerezi in detajli
in vse ostale informacije v zvezi z razpisom
so na voljo na oddelku tel. 062/772-861
(Purg Tone).
Odpiranje ponudb bo 16. 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.

nih odpadkov z izvedbo Tp, VN in NN priključki ter strojne in ostale opreme.
4. Lokacija: Brstje, Dornavska cesta.
5. Predvidena vrednost gradbenih in instalacijskih del je 44,200.000 SIT, predvidena vrednost strojne in ostale opreme
37,800.000 SIT.
6. Rok: predviden pričetek del je 1. 7.
1996, dokončanje pa v 30 delovnih dneh.
7. Investitor si pridržuje pravico odstopiti od razpisa, če iz objektivnih razlogov
(neodobritev rep. sredstev) ne bo mogel sestaviti finančne konstrukcije.
B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javnega razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponudbenega predračuna z upoštevanim prometnim davkom in 75-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 s fiksnimi cenami in
izvedbo po dejanskih izmerah,
– akceptni nalog v vrednosti 10% ponudbe, kot dokazilo resnosti ponudbe, ki ga
investitor vnovči, kolikor izbrani ponudnik
ne pristopi k izvedbi v treh dneh po podpisu
pogodbe,
– 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 in oprema v predlaganem roku izvedena oziroma izdobavljena.
C. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– izpolnjevanje razpisnih projektov iz
točke B tega razpisa,
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpovedi 637. člena ZOR,
– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo ploščadi
za kompostiranje z elektroinstalacijami in
opremo” je potrebno dostaviti v 15 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 situacijami, prerezi in detajli
in vse ostale informacije v zvezi z razpisom
so na voljo na oddelku tel. 062/772-861
(Purg Tone).
Odpiranje ponudb bo 16. 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

Št. 11/96
Ob-1347
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 za izgradnjo
kanalizacije v Maistrovi in Erjavčevi
ulici v Ptuju
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Projekta
inženiring Ptuj, Ptuj, Trstenjakova ulica 2.
3. Predmet razpisa: kanalizacija v Maistrovi ulici in Erjavčevi ulici, dolžine 708 m,
DN 400 in 166 m, DN 200.
4. Lokacija: Ptuj.
5. Predvidena vrednost: ca. 45,204.000
SIT.
6. Rok: predviden pričetek del je 1. 7.
1996, dokončanje pa v 45. dneh.
B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javnega razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponudbenega predračuna z upoštevanim prometnim davkom in 75-dnevno opcijo priložiti
naslednje dokumente:
– registracija za dejavnost, v katero spadajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,
– reference za tovrstna dela,

Št. 11/96
Ob-1348
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 za izgradnjo pilotne
kompostarne Ptuj I. faza in trafo postaje
z VN priključkom ter dobavo strojne in
ostale opreme
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Limnos
d.o.o., Notranje Gorice, Elektro Maribor in
Starkon Maribor.
3. Predmet razpisa: izvedba ploščadi za
kompostiranje biološke frakcije komunal-
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Št. 31/96
Ob-1350
Na podlgi 15. člena odloka o proračunu
Občine Litija za leto 1995 (Ur. l. RS, št.
53/95) objavlja Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija, Poneviška cesta 15, Litija

tvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino objavlja

priporočeno po pošti do vključno 10. junija
1996. Ponudniki bodo prejeli potrdilo o
prevzemu ponudbe.
6. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom, bo 12. junija 1996 ob 13. uri v
prostorih Urada RS za mladino.
7. Izvedba javnega razpisa
– pravočasno prispele, pravilno opremljene, in popolne ponudbe bo obravnavala
Mešana komisija za mladinska vprašanja,
imenovana pri Uradu RS za mladino,
– nepravočasno prispele ponudbe komisija ne bo odpirala in jih bo ponudnikom
vrnila neodprte;
– nepravilno opremljene ponudbe bo komisija v postopku odpiranja zavrnila;
– ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov iz 4. točke tega razpisa, bo komisija zavrnila kot nepopolne;
– ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izbiranju ponudnikov v
zakonitem roku;
– vsak izbran izvajalec projektov bo v
nadaljnjem roku 30-ih dni od sklepa o izbiri pozvan k sklenitiv pogodbe.
Razpisno
dokumentacijo
(razpisne
obrazce in pojasnila) ter vse dodatne informacije ponudniki dobijo na Uradu RS za
mladino vsak delovni dan med 12. in 14.
uro, tel. 061/446-326 ali faks 445-598.
Urad Republike Slovenije
za mladino

javni razpis
za izbiro ponudnika za:
a) izvedbo talnih oznak na področju Občine Litija v izmeri 2.000 kv. m in cestne
osi 2.300 m iz kvalitetnega materiala (signohel ipd. z dodatkom reflekstita), na že
obstoječih in novih površinah, po navodilu
naročnika,
b) za dobavo 240 l posod za odpadke iz
jeklene pločevine, enako pokrov, vroče cinkane; s kovinskimi platišči; standardizirane,
proizvajalec Zarja Kovino-oprema Petrovče.
1. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) poleg
tega morajo vsebovati še:
– overjeno dokazilo o registraciji ponudnika,
– način zavarovanja izpolnitve ponudnikove obveznosti oziroma jamstvo,
– vzorec pogodbe.
Cena naj bo fiksna za enoto in oblikovana za plačilo z delnim avansom in za plačilo
po dobavi. Cena mora biti izračunana v SIT
s posebej prikazanim prometnim davkom.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vse elemente iz gornjih navedb, se bodo štele za
nepravilno sestavljene in jih komisija ne bo
obravnavala.
2. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– fiksnost cene za kv. m, za tekoči m in
za kom. posode, in natančni plačilni pogoji,
način zavarovanja delnega avansa (bančna
garancija, drugo),
– rok izvedbe del oziroma dobave,
– garancijska doba za izvedbena dela in
posode za odpadke,
– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti (popust in podobno).
3. Ponudbe pošljite priporočeno na naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Ponudbe
morajo prispeti na naslov do 22. 5. 1996.
Pondube morajo biti predane v enem izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba oznake, posode za odpadke”.
4. Vse podrobnejše podatke za izdelavo
ponudbe lahko zainteresirani dobijo osebno
na sedežu podjetja ali po telefonu št.
061/884-005.
5. Odpiranje ponudb bo v petek, 24. 5.
1996, v prostorih podjetja s pričetkom ob
7.30.
6. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najkasneje 8 dni po
odpiranju ponudb.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija
Št. 23/96
Ob-1351
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, in 19/94) Ministrs-

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov,
ki bodo izvedeni med 1. 9. 1996
in 23. 12. 1996
1. Namen
Namen tega javnega razpisa je sofinancirati dejavnosti mladinskih in drugih organizacij, ki so nosilci projektov namenjenih
predvsem mladim med 14. in 27. letom na
področju izobraževanja in usposabljanja:
– za mladinsko delo na lokalni ravni,
– za razvoj lokalnih enot mladinskih in
drugih organizacij.
2. Pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev
1. Na ta razpis lahko oddajo svoje ponudbe:
– nevladne, neprofitne in prostovoljne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS in ki opravljajo mladinsko delo
ali izvajajo projekte za mlade,
– mladinske organizacije v političnih
strankah registriranih po zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94),
– polnoletne in poslovno sposobne fizične osebe z državljanstvom RS.
2. Izvajalec projekta mora zagotoviti najmanj 25% financiranje iz neproračunskih
virov.
3. Izvajalec projekta, ki bo izveden na
lokalni ravni, mora zagotoviti najmanj 50%
financiranje iz lokalnega vira.
4. Izvajalec mora projekt prijavljen na ta
razpis izvesti med 1. 9. 1996 in 23. 12.
1996. Izvajalec dolgoročnejšega projekta,
bo na podlagi tega razpisa lahko pridobil
sredstva sofinanciranja le za tisti del projekta, ki sega v leto 1996.
5. Izvajalci projekta so dolžni navajati
reference za izvedbo programa ali predložiti dokazilo o sposobnosti izvajalca za izvedbo projekta.
3. Orientacijska vrednost in oblika sofinanciranja
Na podlagi tega javnega razpisa bo Urad
RS za mladino za sofinanciranje mladinskih
projektov zagotovil 5 mio SIT iz proračunske postavke št. 7223: mladinski program.
Urad RS za mladino bo sofinanciral posamezne projekte v višini 10 do 50% od
priznane vrednosti projekta.
4. Način oddaje ponudb
Ponudniki morajo oddati ponudbe na izpolnjenem razpisnem obrazcu (iz razpisne
dokumentacije) z vtipkanimi podatki.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtem
ovitku z označbo: “Ne odpiraj – Ponudba za
mladinski projekt 2!”
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv
in naslov ponudnika.
V primeru, da ponudba vsebuje več projektov istega ponudnika, morajo biti le-ti v
enem ovitku.
Ponudbe z ustrezno dokumentacijo morajo ponudniki poslati na naslov: Urad RS
za mladino, Mešana komisija za mladinska
vprašanja, Šmartinska 134 a, Ljubljana.
5. Razpisni rok
Mešana komisija za mladinska vprašanja bo upoštevala tiste ponudbe, ki bodo
prispele na naslov Urada RS za mladino do
12. ure, 10. junija 1996 ali bodo poslane

Ob-1353
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
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa: adaptacija objekta
Reška cesta 16, v Kočevju, za potrebe Glasbene šole in Delavske godbe.
3. Orientacijska cena: 30,000.000 SIT.
4. Lokacija: Kočevje, Reška cesta 16.
5. Predvideni rok pričetka del: junij
1996.
6. Predvideni rok zaključka del: september 1996.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno, da je najugodnejši),
– način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– kvaliteta,
– 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,
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– 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 objekt
Reška cesta 16, v Kočevju, ki se bo adaptiral, 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 more 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 pridržuje 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. 061/851-834, vsak delovnik od 7. do 9. ure, do vključno desetega
dneva po objavi tega razpisa (kontaktna oseba: Gašparac Antun, dipl. inž. gr.). V tem
času bo možen tudi vpogled v celotno razpisno dokumentacijo.
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 dostavite v zaprti ovojnici z oznako: “Adaptacija objekta Reška c. 16”, 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 10. 6. 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-1355
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovno objavljamo

Ob-1354
Na podlagi pravilnika o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št. 03011/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov
za izvedbo varnostnega sistema
1. Predmet razpisa sta:
a) izdelava tehnične dokumentacije ter dobava in montaža protipožarne, protivlomne in
protiropne zaščite in internega TV nadzora,
b) dobava in montaža trezorske zaščite
(dnevno nočni trezor, primopredajni pult),
vse v Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
ekspozituri Ljubljana 2, Ljubljana, Dunajska cesta 25.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in bonitetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo, pridobijo dodatne podatke in
se dogovorijo za morebiten ogled poslovnih
prostorov v sejni sobi podružnice Ljubljana, Dunajska cesta 50, dne 15. 5. 1996 ob 9.
uri, vse pod pogojem, da predložijo:
– pooblastilo,
– za predmet razpisa pod a) dokazilo o
pridobitvi licence po zakonu o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94),
– za predmet razpisa pod b) dokazilo o
članstvu v Zbornici Republike Slovenije za
zasebno varovanje (za izvajalca montaže),
– osebno izkaznico in žig zaradi potrditve prevzema dokumentacije.
Dvig razpisne dokumentacije po navedenem terminu ne bo možen.
4. Predvideni rok za pričetek del je v
juniju 1996. Pogoj je izvajanje del ob delavnikih in sobotah med 8. in 20. uro.
5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, reference, rok izvedbe, garancijski rok, organizirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za oddajo ponudb je 24. 5. 1996
do 12. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnica Ljubljana, Ljubljana, Dunajska cesta 50.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
varnost a)/b)”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1996
ob 10. uri v sejni sobi na naslov iz tč. 6.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje
in informiranje

javni razpis
za izbiro izvajalca turistične dejavnosti
v turistično informativnem centru
Trebnje
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.
2. Predmet razpisa so dela, ki naj bi se
opravljala v Turistično informativni pisarni
na Baragovem trgu 1 v Trebnjem za čas
dveh let po podpisu pogodbe.
Od izvajalca dejavnosti se pričakuje
predvem:
– zagotavljanje ustreznega nivoja turistične promocije Občine Trebnje,
– nudenje ustreznih informacij o turističnih kapacitetah, naravnih danostih, kulturnih spomenikih, prireditvah in drugem najmanj 40 ur tedensko v turistični pisarni, v
ostalem času pa na druge tehnične načine
(reklamni panoji, trakovi, odzivniki...), tako
da bo zagotovljen 24-urni dostop do osnovnih turističnih informacij,
– da bo 40 urni obratovalni čas izbrani
izvajalec uskladil z Občino Trebnje,
– dobro organizacijo sodelovanja in povezovanja z izvajalci na terenu,
– redno (polletno) predstavitev opravljenega dela,
– da bo pričel dejavnost opravljati najkasneje v enem mesecu po podpisu pogodbe.
3. Občina Trebnje nudi izvajalcu za
opravljanje dejavnosti brezplačen najem
prostora za dve leti in za enega zaposlenega
z višjo izobrazbo 50% sofinanciranje plače,
kot jo ima delavec v občinski upravi.
Pogodba z izvajalcem se bo sklenila za
dve leti, z možnostjo podaljšanja.
4. Ponudba izvajalca mora biti sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpsia za oddajo
javnih naročil, še posebej pa mora izvajalec
predstaviti:
– svojo strokovno usposobljenost,
– način realizacije povezave z izvajalci
turistične dejavnosti na terenu,
– predlog oziroma način nudenja informacij v obratovalnem času turistične pisarne in predstavitev načinov posredovanja informacij na druge načine s tehničnimi sredstvi, tako da bo zagotovljena 24 urna osnovna informiranost o turistični infrastrukturi
občine,
– videnje turistične promocije Občine
Trebnje,
– seznam oseb, ki bodo neposredno
opravljale dejavnost in morebitne podizvajalce,
– vire financiranja za izvajanje dejavnosti.
5. Merila za izbiro izvajalca so:
– kvaliteta predstavljenega programa,
– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca,
– reference z dokazili o izvajanju podobnih del na turističnem področju,
– popolnost ponudbe.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo – Projekt razvoja turizma v
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Občini Trebnje – proti plačilu materialnih
stroškov v višini 3.000 tolarjev, na Oddelku
za proračun, finance ter gospodarske in
družbene dejavnosti vsak delovni dan med
8. in 11. uro pri Branki Kržič ali Majdi
Ivanov, tel. 068/44-040, kjer se dobijo tudi
vse dodatne informacije.
7. Rok za oddajo pisne ponudbe v zapečateni ovojnici je štirinajsti dan po objavi
razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, z oznako “Ne odpiraj –
ponudba TIC”.
Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
poteku roka za oddajo ponudb ob 9. uri v
mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.
Če se izteče rok za odpiranje ponudb na
dela prost dan, se odpiranje opravi prvi naslednji delovni dan.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Trebnje

7. Oddaja ponudb
Ponudbe posredujte na Občino Piran po
pošti ali osebno do vključno 10. dne po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure. (Ponudbe posredovane po pošti morajo prispeti
najkasneje 10. dan po objavi.)
Ponudba mora biti dostavljena v zaprti
ovojnici z oznako “Ponudba – Osnovna šola
Sečovlje – Ne odpiraj”.
Odpiranje ponudb bo naslednji delovni
dan po zaključku razpisa ob 10. uri v prostorih Občine Piran.
O izidu razpisa bodo ponudniki pisno
obveščeni v 10 delovnih dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Piran

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1356
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Piran objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
izgradnje I. faze sanitarne deponije
Ljubevč–grapa Grohovt, Idrija
1. Investitor: Komunala Idrija.
2. Predmet razpisa: izgradnja I. faze sanitarne deponije Ljubevč–grapa Grohovt,
Idrija.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na sedežu Komunale Idrija, Carl Jakoba
4, od 8. do 12. ure, in sicer ob predložitvi
potrdila o vplačilu nepovratnih sredstev v
znesku 20.000 SIT, na žiro račun Komunale
Idrija, št. 52020-601-13843.
4. Predvideni rok pričetka del je junij
1996.
5. Predvideni rok zaključka del je december 1996.
6. Orientacijska
vrednost
del
je
40,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– reference pri sorodnih delih,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– ostale ugodnosti.
8. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
9. Vse informacije lahko ponudniki dobijo na sedežu Komunale Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija, tel. 065/71-076, Rustja Zorko,
dipl. inž. gr. ali Drago Murovec.
10. Ponudbe je potrebno vročiti na naslov
Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
Upoštevane bodo ponudbe, vročene do
10. 6. 1996.
Ponudba mora biti zapečatena v kuverti,
opremljena v skladu z določili odredbe ter z
oznako Izgradnja I. faze sanitarne deponije
Ljubevč–grapa Grohovt, Idrija – Ponudba,
ne odpiraj!
11. Odpiranje ponudb bo javno in bo v
poslovnih prostorih Komunale Idrija 11. 6.
1996 ob 9. uri. Pri odpiranju ponudb morajo
prisotni predstavniki ponudnikov imeti pisna pooblastila za zastopanje.

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
PGD in PZI za telovadnico, prizidek
šolskemu poslopju in adaptacijo
obstoječega šolskega poslopja
v Sečovljah
1. Investitor: Občina Piran.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
izbiro izvajalca projektne dokumentacije
PGD in PZI za telovadnico, prizidek k šolskemu poslopju in adaptacijo obstoječega
šolskega poslopja.
Investitor razpolaga z idejno programsko zasnovo, ki je poleg ostale razpisne dokumentacije osnova za izdelavo ponudbe.
3. Dokumentacija za razpis
Dokumentacija je na razpolago na Občini Piran ter jo je možno dvigniti od objave
razpisa do roka za oddajo ponudb.
Odkupnina razpisne dokumentacije znaša 6.000 SIT, plačljiva s čekom ali gotovino
oziroma na ŽR proračuna Občine Piran, št.
51410-630-90030.
Kontaktna oseba ter posredovanje informacij: Babnik Bogdan, tel. 066/746-201,
vsak delovnik od 8. do 9. ure.
4. Obseg razpisanih del
Obseg je razviden iz idejno programske
zasnove ter ostale dokumentacije.
Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 4,000.000 SIT.
Projektna dokumentacija se bo izvajala
fazno, in sicer:
– telovadnica,
– prizidek k šolskemu poslopju in
– adaptacija obstoječega šolskega poslopja.
5. Roki izdelave dokumentacije:
– za telovadnico – 2 meseca,
– za prizidek in adaptacijo – 4 mesece.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena ponudbe,
– roki in plačilni pogoji,
– reference na šolskih in podobnih objektih.

Št. 87/1-96
Ob-1357
Komunala Idrija, p.o., Idrija, Carl Jakoba 4, razpisuje na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

Št. 37/9-96
Ob-1358
Komunala Idrija, p.o., Idrija, Carl Jakoba 4, 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 izbiro najugodnejšega izvajalca
izdelave raziskovalno kaptažne vrtine
Zavratec
1. Investitor: Komunala Idrija.
2. Predmet razpisa: izdelava raziskovalno kaptažne vrtine Zavratec.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na sedežu Komunale Idrija, Carl Jakoba
4, od 8. do 12. ure, in sicer ob predložitvi
potrdila o vplačilu nepovratnih sredstev v
znesku 10.000 SIT, na žiro račun Komunale
Idrija, št. 52020-601-13843.
4. Predvideni rok pričetka del je junij
1996.
5. Predvideni rok zaključka del je julij
1996.
6. Orientacijska
vrednost
del
je
6,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– reference pri sorodnih delih,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– ostale ugodnosti.
8. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
9. Vse informacije lahko ponudniki dobijo na sedežu Komunale Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija, tel. 065/71-076, Rustja Zorko,
dipl. inž. gr. ali Drago Murovec.
10. Ponudbe je potrebno vročiti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280
Idrija.
Upoštevane bodo ponudbe, vročene v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti zapečatena v kuverti,
opremljena v skladu z določili odredbe ter z
oznako Izdelava raziskovalno kaptažne vrtine Zavratec – Ponudba, ne odpiraj!
11. Odpiranje ponudb bo javno in bo v
poslovnih prostorih Komunale Idrija 23. 5.
1996 ob 10. uri. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Št. 37/10-96
Ob-1359
Komunala Idrija, p.o., Idrija, Carl Jakoba 4, 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 izbiro najugodnejšega izvajalca
izgradnje vodovoda Zavratec in Potok
1. Investitor: Komunala Idrija.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda
Zavratec in Potok.
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3. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na sedežu Komunale Idrija, Carl Jakoba
4, od 8. do 12. ure, in sicer ob predložitvi
potrdila o vplačilu nepovratnih sredstev v
znesku 20.000 SIT, na žiro račun Komunale
Idrija, št. 52020-601-13843.
4. Predvideni rok pričetka del je junij
1996.
5. Predvideni rok zaključka del je december 1996.
6. Orientacijska
vrednost
del
je
84,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– reference pri sorodnih delih,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– ostale ugodnosti.
8. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
9. Vse informacije lahko ponudniki dobijo na sedežu Komunale Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija, tel. 065/71-076, Rustja Zorko,
dipl. inž. gr. ali Drago Murovec.
10. Ponudbe je potrebno vročiti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280
Idrija.
Upoštevane bodo ponudbe, vročene do
10. 6. 1996.
Ponudba mora biti zapečatena v kuverti,
opremljena v skladu z določili odredbe ter z
oznako Izgradnja vodovoda Zavratec in Potok – Ponudba, ne odpiraj!
11. Odpiranje ponudb bo javno in bo v
poslovnih prostorih Komunale Idrija 11. 6.
1996 ob 11. uri. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Komunala Idrija, p.o.
Idrija

5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe.
Natančneje so merila za najugodnejšega
ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
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. 308/13-96
za Obnovo prostorov za pridržanje PP Maribor – dokumentacija”, druga kuverta z oznako “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/1396 za Obnovo prostorov za pridržanje PP
Maribor – ponudba.
Na vsaki kuverti mora biti navedeno na
katera dela tega razpisa se dela nanašajo, ter
ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ – RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
20. 5. 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ – RS, Štefanova 2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo: 21. 5. 1996 ob
8. uri, v prostorih MNZ – RS, UUNZ, Beethovnova 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila 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
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev od dneva razpisa, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON 1, BON 2, oziroma
BON 3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.
Obrtniki predložijo zaključni račun in izjavo banke o povprečnem mesečnem stanju
na žiro računu za zadnje tri mesece, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev od dneva
razpisa.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
11. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izveodih na Oddelku za gradnje in investicijsko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana, vsak delovnik 14., 15. in 16. 5. (torek,
sreda, četrtek) od 9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastil se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
istem naslovu (točka 11.) ali po tel. 061/302552 med 7. in 8. uro pri Janiju Topolovec.

izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

Št. 0048-308/13-96
Ob-1360
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za oddajo del: za objekt Uprava za
notranje zadeve Maribor,
Obnova prostorov za pridržanje
PP Maribor
1. Predmet razpisa je: obnova prostorov
za pridržanje:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del pod točko
1. tega razpisa je 3,900.000 SIT.
3. Lokacija del: Maribor, Vošnjakova
ulica.
4. Predviden pričetek del je: po podpisu
pogodbe – predvidoma 31. 5. 1996, zaključek del in montaže 15. 7. 1996.

Št. 0048-308/14-96
Ob-1361
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o

ponovni javni razpis
za izvedbo del v prostorih za
pridrževanje na Upravi za notranje
zadeve Novo mesto
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniška in instalacijska dela ter oprema.
2. Orientacijska
vrednost
del
je
3,000.000 SIT.
3. Lokacija del: zapori Novo mesto.
4. Predviden pričetek del je po podpisu
pogodbe – predvidoma 10. 6. 1996, zaključek del in montaža 10. 7. 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.
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. 308/14-96
Prostori za pridržanje UNZ Novo mesto –
dokumentacija”, druga kuverta z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis št. 308/14-96 Prostori za pridržanje UNZ Novo mesto – ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
20. 5. 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko tudi vročene tudi do
istega roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova 2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 21. 5. 1996 ob
9. uri, v prostorih MNZ, UUNZ, Beethovnova 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastila 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 treh mesecev od dneva razpisa, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o
finančnem stanju (BON 1, BON 2, oziroma
BON 3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na UNZ Novo mesto, Jerebova 1, Novo mesto v dneh od 14. 5. 1996
do 17. 5. 1996 od 10. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
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12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
UNZ Novo mesto, Jerebova 1, Novo mesto
pri Antonu Goletu, tel. 068/321-080.

odpiraj – javni razpis, št. 308/15/96 – dokumentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis, št.
308/15/96 – ponudba”.
Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.
8. Odpiranje ponudb bo: 21. 5. 1996 ob
10. uri, v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastila za zastopanje.
9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
Nepopolne ponudbe bodo izločene.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranju ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

10. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Koper, dne 27. 5. 1996
ob 13. uri.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Mestna občina Koper

Št. 0048/5-308/15/96
Ob-1362
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za dobavo čistilne naprave za
avtopralnico
1. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža čistilne naprave CWR za avtomatsko avtopralnico CHRIST C 100.
Ponudba naj zajema tudi vsa potrebna
pripravljalna oziroma sanacijska dela na obstoječi avtopralnici.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljubljana, pri Ramovš Milanu, na tel. 1325-125
int. 5651.
2. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 5,000.000 SIT.
3. Lokacija dostave in montaže: MNZ,
Vodovodna 93/a, Ljubljana.
4. Dobavni rok: junij 1996.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje 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 razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,
– BON 1 in 2 ali BON 3, pri samostojnih
podjetnikih, pri obrtnikih pa davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev,
– seznam referenčnih naročnikov v Sloveniji,
– ceno v SIT, ki mora biti fiksna, izražena v SIT, fco Vodovodna 93/a, s posebej
prikazanim 5% prometnim davkom in oblikovana za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,
– dobavni rok,
– podatki o garanciji ter servisiranju
opreme.
Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje za življenjsko dobo. Ponudbi naj bo priložen tudi vzorec servisne pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnika,
– garancija in vzdrževanje,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, najpozneje do 20. 5. 1996
do 12. ure.
Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (registracija, boniteta) mora biti označena “Ne

Ob-1363
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 Koper
javni razpis
za izvajanje zaključnih del 1. faze
obnove Pretorske palače
1. Investitor: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa: izvajanje zaključnih
del 1. faze obnove Pretorske palače v Kopru.
3. Obseg del:
a)
– sanacija fasade,
– dobava in montaža stavbnega pohištva,
– manjša popravila in zasteklitev obstoječega stavbnega pohištva,
– sanacija baročnega stopnišča,
– delna ureditev loggie,
– delna ureditev atrija;
b)
– nadzor nad navedenimi deli.
Za obseg del določen v tč. a) lahko daje
ponudnik ponudbo bodisi za obseg del v
celoti, bodisi za posamezna dela.
Obsega del, navedena pod točkama a) in
b) sta medsebojno izključujoča.
4. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 6, Koper, Urad za okolje in prostor,
soba 106.
Ponudniki morajo pred prejemom razpisne dokumentacije predložiti dokazilo o
plačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev na
žiro račun MOK, št. 51400-845-20561.
5. Projektna dokumentacija bo na vpogled pri podjetju Makro 5, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 30, tel. 066/392-555.
6. Orientacijska vrednost vseh del znaša
28,000.000 SIT.
7. Predvideni začetek del je junij 1996.
Rok izvedbe: 5 mesecev.
8. Predvideni način plačila je po potrjenih situacijah.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo iz razpisnih pogojev z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izvajanje zaključnih del
1. faze obnove Pretorske palače – tč. a(b)”
je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici na
naslov: Mestna občina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper, najkasneje do 27. 5. 1996 do 12. ure.

Št. 3/96
Ob-1364
Krajevna skupnost Godovič 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 izbiro najugodnejšega izvajalca
izgradnje kanalizacije Godovič –
kanalov “S” del in “G” kanalizacije
Godovič
1. Investitor: Krajevna skupnost Godovič.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanalizacije Godovič – kanalov “S” – del in “G”
kanalizacije Godovič.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na sedežu Krajevne skupnosti Godovič,
od 8. do 12. ure, po predhodni najavi na tel.
065/78-034 (Janez Žakelj), in sicer ob predložitvi potrdila o vplačilu nepovratnih sredstev v znesku 20.000 SIT na žiro račun KS
Godovič, št. 52020-645-50587.
4. Predvideni rok pričetka del je junij
1996.
5. Predvideni rok zaključka del je december 1996.
6. Orientacijska
vrednost
del
je
86,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– reference pri sorodnih delih,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– ostale ugodnosti.
8. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
9. Vse informacije lahko ponudniki dobijo na sedežu KS Godovič, tel. 065/78034, Janez Žakelj.
10. Ponudbe je potrebno vročiti na naslov: Krajevna skupnost Godovič, Idrija.
Upoštevane bodo ponudbe, vročene do
10. 6. 1996.
Ponudba mora biti zapečatena v kuverti,
opremljena v skladu z določili odredbe ter z
oznako “Izgradnja kanalizacije Godovič, ponudba, ne odpiraj!”.
11. Odpiranje ponudb bo javno in bo v
poslovnih prostorih KS Godovič dne 11. 6.
1996 ob 12. uri. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost Godovič
Ob-1365
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
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zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob
Savi, objavlja

– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno in projektno dokumentacijo.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po objektih,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcijo ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.
Ponudbe morajo biti dostavljene do 15.
dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjetja na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, petnajsti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu
RS.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (obnovitev
vodovoda na Levstikovi ul.)”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudniku Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel. 0601/64100, Sandi Grčar.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Zagorje

vesticij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245, kontaktna oseba Janez Sitar, dipl. inž. gr.
4. Orientacijska vrednost del znaša za
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela
240,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
12. 6. 1996 do 10. ure, na naslov LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba – Ne odpiraj – Srednja
ekonomska in trgovska šola Nova Gorica”.
7. Odpiranje ponudb bo v prostorih LIZinženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2,
Ljubljana, dne 12. 6. 1996 ob 10.30.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.
Ministrstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo
vodovodnega omrežja na Levstikovi ulici
v Zagorju
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: obnova vodovodnega omrežja na Levstikovi ulici v Zagorju, ki
bo obsegala:
a) izgradnjo hidropostaje,
b) izgradnjo povezovalnega cevovoda in
izgradnjo hišnih priključkov.
3. Lokacija: Levstikova ulica v Zagorju.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno
Orientacijska vrednost del znaša skupaj
9,500.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo obeh
razpisanih del, vendar ali le za posamezni
del.
2. 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).
3. Da ne pride do poznejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.
4. Ponudba mora biti izdelana po postavkah in ločena za posamezna objekta, tj. za
izgradnjo hidropostaje in za izgradnjo povezovalnega cevovoda z izgradnjo hišnih
priključkov.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost izvedenih del.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 3.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je teh.
vodja površinskih del Sandi Grčar, tel. 64100).
V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

Ob-1366
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo prizidka k
Srednji ekonomski in trgovski šoli v
Novi Gorici
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo prizidka k Srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi Gorici.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili gradbeno pogodbo po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po objavi, med 9. in 12. uro, na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 53.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun: 50100601-11966.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženiringu, podjetju za pripravo in izvedbo in-

Št. 309
Ob-1365
Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Maribor, Strma ulica 8, Maribor, 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 izvajalca za akreditacijo
laboratorija za analitiko odpadnih voda
I. Naročnik: Komunalno podjetje Nigrad,
p.o., Strma ul. 8, Maribor.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za akreditacijo laboratorija
za analitiko odpadnih voda.
III. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije vsak delovni dan med 8. in 10. uro, pri KP Nigrad,
Tržaška 13, Maribor, pri Karmen Ribič, dipl.
inž. (tel. 062/303-411).
IV. Ponudba mora vsebovati vse sestavine iz 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
V. Ocenjena vrednost del je 1,300.000
SIT.
VI. Predviden začetek in konec izvajanja del: začetek del takoj po podpisu pogodbe in dokončanje del predvidoma v 12 mesecih.
VII. Rok za oddajo ponudb: ponudbo,
izdelano po zahtevah naročnika, mora ponudnik oddati v tajništvu KP Nigrad, Strma
ul. 8, Maribor, ali poslati po pošti najpozneje v roku 20 dni po objavi razpisa.
Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – Laboratorij!”.
VIII. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– cena,
– ostale ugodnosti.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po oddaji ponudbe.
IX. Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
bo izvedla komisija naročnika osmi dan po
poteku roka za oddajo ponudbe, ob 9. uri, v
prostorih KP Nigrad, Maribor, Strma ul. 8.
Nigrad, p.o., Maribor
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Št. 27/96
Ob-1368
Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe (Ur.
l. RS, št. 7/93), 4. člena pravilnika o načinu
in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l.
SRS, št. 27/85) ter odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Občina Videm
objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo vodovoda Šturmovec
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Videm.
2. Predmet razpisa: izgradnja zunanjega
sekundarnega vodovoda Šturmovec. Objekt
se bo gradil po dokumentaciji št. 10-17-8296 z dne april 1996.
3. Naziv objekta: zunanji sekundarni vodovod Šturmovec.
4. Orientacijska vrednost objekta: ca.
11,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: objekt se nahaja v
naselju Šturmovec – Občina Videm.
6. Projektno dokumentacijo si lahko ogledate na Projekta inženiring Ptuj, Trstenjakova 2, ter dvignete razpisno gradivo pri
Anki Medved, gr. inž., teden dni po objavi v
Uradnem listu RS (Projekta inženiring Ptuj
opravlja investicijske posle za investitorja
Občino Videm.).
7. Vse podatke za izdelavo ponudbe lahko dobite pri Anki Medved, gr. inž., tel.
771-391.
8. Rok za pričetek del: konec maja 1996.
9. Rok za dokončanje del: 30 dni.
B) Plačilni pogoji:
1. po mesečnih situacijah.
C) Kriteriji za izbiro ponudbe:
1. ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpoved 637. člena ZOR,
2. kvaliteta dodelanosti in natančnosti
ponudbe,
3. reference,
4. garancija za doseganje roka,
5. daljši garancijski rok,
6. solventnost podjetja v zadnjih dveh
letih,
7. predstavitev prednosti, za katere ponudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
8. druge ugodnosti ponudnika.
D) Ponudba
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) s priloženimi
naslednjimi izjavami:
– izjavo, da so pregledali tehnično dokumentacijo, ter da imajo oziroma nimajo pripomb nanjo,
– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkulirali stroške za ureditev deponij in zavarovanje gradbišča,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,
– izjavo, da se strinjajo s pogoji investitorja,
– opcija ponudbe mora trajati 30 dni.
E) Zaključek

Ponudbeno dokumentacijo je potrebno
dostaviti v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov: Občina
Videm, Videm pri Ptuju 46, 2284 Videm pri
Ptuju, v zapečateni kuverti z oznako “Ponudba, ne odpiraj”.
Ponudbe se bodo odpirale naslednji delovni dan po prispetju ponudb, ob 8. uri, v
prostorih Občine Videm.
Če pride datum oddaje ponudbe ali odpiranja ponudb na dela prost dan, se šteje za
oddajo oziroma odpiranje ponudb naslednji
delovni dan.
O izidu bomo ponudnike pismeno obvestili v roku 15 dni.
Investitor si pridržuje pravico sklepanja
pogodbe ločeno za gradbena in montažna
dela.
Občina Videm

tečaja, ki bodo dela poslali po pošti ali železnici, morajo hkrati s telegramom obvestiti razpisovalca o oddaji natečajnega dela.
V telegramu morajo navesti številko pošiljke.
Natečajna dela je treba oddati ali poslati
na naslov: Občina Grosuplje, Grosuplje, Kolodvorska 2, z oznako “Natečaj – OŠ Grosuplje”.
Ocenjevalna komisija bo delo končala
do 1. oktobra 1996. Izidi natečaja bodo objavljeni v Uradnem listu RS, v 30 dneh po
končanem delu ocenjevalne komisije. Nagrade bodo izplačane najkasneje 30 dni po
objavi izidov natečaja. Kraj in čas razstave
bosta objavljena hkrati z izidi natečaja.
Nagrade:
1. nagrada 600.000 SIT,
2. nagrada 420.000 SIT,
3. nagrada 300.000 SIT.
Ocenjevalna komisija ima pravico, da celotni nagradni fond razdeli tudi v drugačnem razmerju.
Avtorju najvišje nagrajenega elaborata
pripada pravica do izdelave projektne dokumentacije za OŠ Grosuplje in večnamensko športno dvorano s pripadajočimi zunanjimi površinami.

Ob-1369
Občina Grosuplje, Grosuplje, Kolodvorska 2, razpisuje v sodelovanju z Društvom
arhitektov Ljubljane, Ljubljana, Karlovška 3
republiški javni,
anonimni, ambientno arhitekturni
natečaj
za osnovno šolo z večnamensko športno
dvorano v Grosupljem
Sodelujejo lahko vsi državljani RS in
pravne osebe s sedežem na območju RS.
Razpisovalec vabi k natečaju vse, ki želijo
ustvarjalno prispevati k ureditvi območja.
Pravice do udeležbe na natečaju nimajo
člani ocenjevalne komisije, njihovi namestniki, strokovni poročevalec in skrbnik, sestavljalci programa, kot tudi njihovi bližnji
sorodniki in sodelavci.
Natečaj je razpisan v skladu s pravilnikom o izvajanju natečajev ZDAS 1996.
Natečajna naloga
Pridobitev projektne in oblikovalske rešitve OŠ Grosuplje in večnamenske športne
dvorane z okolico.
Ocenjevalna komisija:
predsednik: Franc Ahlin, dipl. ek. –
investitor,
član: Dare Gabrijel, ravnatelj OŠ
Grosuplje – investitor,
član: Aleš Vodopivec, dipl. inž. arh. –
DAL,
član: Matej Vozlič, dipl. inž. arh. – DAL,
– član: Davorin Gazvoda, dipl. inž. kraj.
arh. – DAL,
skrbnica in poročevalka: Andreja Gabrovec, dipl. inž. arh. – DAL.
Roki
Natečaj se začne z dnem objave v Uradnem listu RS. Natečajniki lahko natečajno
gradivo prevzamejo v 20 dneh po objavi
razpisa v prostorih DAL, Ljubljana, Karlovška 3, ali prejmejo po pošti proti kavciji
10.000 SIT, ki jih nakažejo na žiro račun
DAL, št. 50100-678-48802.
Vprašanja v zvezi z natečajem lahko natečajniki pošljejo na DAL, Ljubljana, Karlovška 3, do 30. 5. 1996. Ocenjevalna komisija bo odgovorila na vprašanja do 7. 6.
1996.
Rok za oddajo natečajnih del je 2. september 1996 do 12. ure. Za dela, ki bodo
poslana po pošti ali železnici, sta veljavna
datum in ura poštnega žiga. Udeleženci na-

Ob-1417
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
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzpostavljanje generalizirane
kartografske baze v merilu 1:25000 –
vektorizacija plastnic (VPL25)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je vzpostavljanje generalizirane kartografske baze v merilu
1:25000 – vektorizacija plastnic (VPL25)
za 43 listov topografske karte v merilu
1:25000. Ocena za povprečen list je 120.000
SIT.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na naslovu:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi po telefonu: 061 324 387 (Petek Tomaž).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,160.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
12. 7. 1996 oziroma v roku 40 dni od podpisa pogodbe.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente navedene v razpisni dokumentaciji.
7. Rok za oddajo ponudb je 23. 5. 1996
najkasneje do 9. ure.
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8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe na sedežu naročnika (Kristanova ulica 1), v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
VPL25 “.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 23. 5. 1996
ob 9.30 v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Kristanova ulica 1 (sejna
soba).
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,
– transparentnost ponudbe in projektni
pristop.
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 nadaljnjega 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.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,700.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
6. 12. 1996 .
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elementa navedene v razpisni dokumentaciji
7. Rok za oddajo ponudb je 23. 5. 1996
najkasneje do 9. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v treh izvodih, na sedežu naročnika
(Kristanova ulica 1), v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
skaniranje načrtov in kart “.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 23. 5.
1996 ob 10.30 v prostorih Geodetske uprave Republika Slovenije, Kristanova ulica 1
(sejna soba).
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,
– transparentnost ponudbe in projektni
pristop.
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 nadaljnjega 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.

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 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 Smodiš.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,500.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo najkasneje v roku enega meseca.
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 oz. 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,
– 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.
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 izvaljalcev 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.

Ob-1418
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
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
skaniranje načrtov in kart po programu
geodetskih del 1996
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je skaniranje temeljnih topografskih načrtov in državnih topografskih kart po končani obnovi in reambulaciji, kot je predvideno v programu geodetskih del za leto 1996. Ocena za povprečen
list je 3.300 SIT.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na naslovu:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Šaranovičeva ulica 12, Ljubljana, po predhodni najavi po telefonu: 061 324 387 (Petek Tomaž).

Ob-1419
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
izdelavo prototipa s projektom za
izdelavo topografske karte
v merilu 1:50000
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je izdelava prototipa
s projektom za izdelavo topografske karte v
merilu 1:50000.
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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 21. 5. 1996
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe na sedežu naročnika (Ljubljana, Kristanova 1) v treh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
izdelavo prototipa in projekta TK 50 “.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 22. 5. 1996
ob 9. uri v prostorih GU RS (sejna soba na
Kristanovi 1). 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,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe
dela,
– projektni pristop,
– transparentnost pogodbe.
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
Geodetska uprava RS

Št. 2.0.-1399/96
Ob-1370
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

Št. 2.0.-1399/96
Ob-1371
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
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.
2. Predmet razpisa:
1. Popravilo betonskega oboka na železniškem mostu čez potok Cirknica v km
599+224 proge Maribor – Šentilj;
2. Sanacijo železniškega nadvoza Lenart
v km 598+485 proge Maribor – Šentilj;
3. Popravilo betonske ograje in robnih
vencev na kamnitem nadvozu čez Pobreško
cesto v km 593+094 proge Maribor – Šentilj;
4. Sanacija krilnih zidov na železniškem
nadvozu čez Nasipno ulico v Mariboru;
5. Sanacija ograje na železniškem nadvozu čez Nasipno ulico v Mariboru.
3. Čas izvajanja del: junij – oktober
1996.
4. Skupna orientacijska vrednost razpisanih del: 8,000.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predložitvi potrdila prevzamejo na SŽ
Ljubljana, Sekciji za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, pri inž. Dremljevi
po predhodnem telefonskem dogovoru, telefon 062/31-993 ali 26-151 int. 264 ali 204,
od 13. 5. do 20. 5. 1996. Kupnino za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT
naj ponudniki nakažejo na žiro račun SŽ
Ljubljana
–
Infrastruktura,
št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objektov
Ogled objekta je mogoč po predhodnem
telefonskem dogovoru.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 28. 5. 1996 do
11.30 v prostorih SŽ – Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, v tajništvu.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upoštevajo kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in ure.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1996
ob 12. uri v prostorih SŽ –Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.
2. Predmet razpisa: sanacija prepusta v
km 598+261 proge Maribor – Šentilj, drž. m.
3. Čas izvajanja del: julij – september
1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,500.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predložitvi potrdila prevzamejo na SŽ
Ljubljana, Sekciji za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, pri inž. Dremljevi
po predhodnem telefonskem dogovoru, telefon 062/31-993 ali 26-151 int. 264 ali 204,
od 13. 5. do 24. 5. 1996. Kupnino za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT
naj ponudniki nakažejo na žiro račun SŽ
Ljubljana
–
Infrastruktura,
št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objektov
Ogled objekta je mogoč po predhodnem
telefonskem dogovoru.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 30. 5. 1996 do
11.30 v tajništvu SŽ – Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upoštevajo kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in ure.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 5. 1996 ob
12. uri v prostorih SŽ –Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni
v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Št. 2.0.-1399/96
Ob-1372
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
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.
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2. Predmet razpisa: antikorozijska zaščita železniškega mostu na progi Ormož –
Murska Sobota, v km 19+801.
3. Čas izvajanja del: junij – september
1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,100.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predložitvi potrdila prevzamejo na SŽ
Ljubljana, Sekciji za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, pri inž. Dremljevi
po predhodnem telefonskem dogovoru, telefon 062/31-993 ali 26-151 int. 264 ali 204,
od 13. 5. do 24. 5. 1996. Kupnino za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT
naj ponudniki nakažejo na žiro račun SŽ
Ljubljana
–
Infrastruktura,
št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objektov
Ogled objekta je mogoč po predhodnem
telefonskem dogovoru.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 4. 6. 1996 do
11.30 v tajništvu SŽ – Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upoštevajo kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in ure.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1996 ob
12. uri v prostorih SŽ –Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

Razpisna dokumentacija, dodatne informacije in ogled projekta sanacije so na razpolago na Slovenskih železnicah d.d., SVP
Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna, od
14. do 23. 5. 1996 med 7. in 8. uro ter med
13. in 15. uro, ali na tel 067/25043 ali
067/24361 int 312, pri Karmen Jurca.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objekta
V četrtek 23. 5. 1996 ob 10. uri na postaji Preserje.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 31. 5. 1996 do
8.30. v tajništvu SVP Postojna, Kolodvorska 25a.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. 5. 1996
ob 9. uri v prostorih SVP Postojna, Kolodvorska 25a.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

Št. 2.0.-1399/96
Ob-1373
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih del,
ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Slovenske železnice d.d. Ljubljana objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo pomičnih
ležišč jeklene mostne konstrukcije na
železniški progi Ljubljana – Sežana
A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija pomičnih ležišč jeklene mostne konstrukcije v km
579+942 na progi Ljubljana – Sežana.
3. Čas del: junij in julij 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
5,000.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija

Št. 2.0.-1399/96
Ob-1374
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih del,
ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Slovenske železnice d.d. Ljubljana objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo
plazovitega pobočja v km 17+400 na
progi Prešnica – Koper
A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija plazovitega
pobočja v km 17+400 na progi Prešnica –
Koper.
3. Čas del: junij in julij 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,000.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacij lahko dvignete
na Slovenskih železnicah d.d. SVP Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna, od 14. do
24. 5. 1996 med 7. in 8. uro ter med 13. in
15. uro. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 067/25043 ali 067/24361 int. 312, pri
Karmen Jurca.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
na žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objekta
V petek 24. 5. 1996 ob 10. uri na regionalni cesti za Buzet pred nadvozom železniške proge (Mostičje).
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7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 31. 5. 1996 do
10. v tajništvu SVP Postojna, Kolodvorska
25a.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. 5. 1996
ob 10.30 v prostorih SVP Postojna, Kolodvorska 25a.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Št. 2.0.-1399/96
Ob-1375
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavljamjo
javni razpis
za izbiro izvajalca obnove strešne kritine
in delna obnova ostrešja objekta
železniške postaje Lesce – Bled
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: obnova strešne kritine in delna obnova ostrešja objekta ž.p. Lesce –Bled.
3. Čas del: junij, julij 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 4,000.000
SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo dobite v tajništvu Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana,
Masarykova 15, od 21. do 23. 5. 1996 med
8. in 9. uro. Dodatne informacije lahko dobite pri Klinar Bogomiru na 064/81-740 int.
326 dne 21. in 22. 5. 1996 med 8. in 9. uro.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na na
žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objekta
Ogled objekta je v petek 24. 5. 1996 ob
9. uri pred prometnim uradom na ž.p. Lesce
– Bled.
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 31. 5. 1996 do
9. ure v tajništvu Sekcije za vzdrževanje
prog Ljubljana, Masarykova 15, Ljubljana.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek,
31. 5. 1996 ob 9.30 uri v prostorih Sekcije
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za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova
15, Ljubljana.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

3. Čas del: 30 dni po podpisu pogodbe.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
4,500.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Tehnične in ostale informacije ter razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo
od 13. do 17. 5. 1996 od 7. do 9. ure v
prostorih Slovenskih železnic d.d., Sekcije
za vzdrževanje prog Celje, Ul. XIV. divizije
2, Celje, pri Golob Juriju, tel. 063/481-353.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je v petek 24. 5.
1996 do 10. ure na Slovenskih železnicah
d.d., v tajništvu Sekcije za vzdrževanje prog
Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje.
8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek 24. 5.
1996 ob 10.30 v prostorih Slovenskih železnic d.d., Sekcije za vzdrževanje prog Celje,
Ul. XIV. divizije 2, Celje.
9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

Lozarju (tel. 061/13-13-144 int. 26-23) od
20. 5. do 30. 5. 1996 ob delavnikih med 7.
in 8. ter med 14. in 15. uro. Kupnina za
razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000
SIT mora biti nakazana na na žiro račun
Slovenskih železnic št. 50100-601-5014744.
6. Ogled objektov:
a) v četrtek 16. 5. 1996, ob 8. uri na ž.p.
Zagorje,
b) v četrtek 16. 5. 1996, ob 8. uri na ž.p.
Zagorje,
c) v četrtek 16. 5. 1996, ob 8. uri na ž.p.
Zagorje,
d) v četrtek 16. 5. 1996, ob 11. uri na
ž.p. Laze.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Oddaja ponudb
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za vse
ali pa samo za posamezne objekte iz točke
2. tega razpisa. Naročnik bo sklenil pogodbo za vsak objekt posebej.
Rok za oddajo ponudb je 31. 5. 1996, do
8.30 na naslov Slovenske železnice, Sekcija
za vzdrževanje prog Ljubljana, Ljubljana,
Masarykova 15.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek,
31. 5. 1996, ob 9. uri, v prostorih Slovenskih železnic – Sekcija za vzdrževanje prog
Ljubljana, Masarykova 15.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana Infrastruktura

Št. 2.0.-1399/96
Ob-1376
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
za izbiro izvajalca za generalno
popravilo TMD
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: TMD 911-204 (tovorna z dvigalom).
3. Lokacija: delavnica izvajalca.
4. Čas izvedbe del: 55 delovnih dni od
vstopa TMD v delavnico izvajalca.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
5,400.000 SIT.
6. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite po predhodnem telefonskem razgovoru na Slovenskih železnicah
d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Postojna,
Kolodvorska 25a, Postojna, pri Slanič Jožetu, tel. 25-043 (ali ŽAT 332), med 8. in 10.
uro od 15. 5. do 16. 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 22. 5. 1996
do 11. ure v tajništvu SŽ Sekcija za vzdrževanje prog Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna.
9. Javno odpiranje ponudb bo 22. 5. 1996
ob 11. uri v prostorih Slovenske železnice
d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Postojna,
Kolodvorska 25a, Postojna.
10. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.
Št. 2.0.-1399/96
Ob-1377
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 fasade na postajnem objektu železniške postaje Rimske
Toplice.

Ob-1378
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije kamnitih
objektov
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
a) sanacija kamnitega obokanega prepusta v km 517+147 proge Zidani Most – Ljubljana,
b) sanacija kamnitega zidu v km
517+079/143 proge Zidani Most – Ljubljana,
c) sanacija kamnitega obokanega prepusta v km 524+425 proge Zidani Most – Ljubljana,
d)sanacija kamnitega obokanega prepusta v km 549+687 proge Zidani Most – Ljubljana.
3. Čas del:
a) junij 1996,
b) junij, julij 1996,
c) julij 1996,
d) avgust 1996.
4. Orientacijska vrednost del:
a) 2,900.000 SIT,
b) 2,500.000 SIT,
c) 2,000.000 SIT,
d) 2,850.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite v prostorih Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, pri

Št. 3917
Ob-1379
Na podlagi 40. člena in 91. člena 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
in 19/94) in navodila o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču Kočevje
1. Naročnik del: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
2. Vzdrževalna dela v skladišču Kočevje: prekritje strehe skladišča.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VIII, do vključno 17. 5. 1996
do 14. ure.
4. Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 10.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.
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5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za blagovne rezerve (fax 061/1683-167) do 21. 5.
1996 bo razpisovalec pisno odgovoril do
24. 5. 1996.
6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3 mio SIT.
7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Kočevje.
8. Predviden pričetek in zaključek je v
juniju 1996.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.
10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba-Kočevje – Ne odpiraj”!,
morajo ponudniki oddati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Zavoda RS za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
Veljaven je poštni žig do 30. 5. 1996 do 24.
ure. Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek
3. 6. 1996 ob 10. uri na sedežu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisanih del obveščeni pisno do vključno 7.
6. 1996.
13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

4. Predvideni rok pričetka del je 15 dni
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokončanje pa skladno z dogovorom v pogodbi.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in druga določila so opredeljena v razpisnih pogojih naročnika.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe
osebno ali s priporočeno pošiljko 14. dan od
dneva objave razpisa do 11. ure na naslov:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, soba
št. 214/II, odpiranje ponudb pa bo istega
dne ob 12. uri v sobi št. 20.
Ponudbe morajo biti oddane ločeno po
posameznih cestah v zapečatenih ovojnicah
z oznako “Ne odpiraj, ponudba za...(navedba za katera dela je ponudba)!”
Mestna občina Kranj

– regresira se največ do 5 glav na kmetijo.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko svetovalne službe, na osnovi kopije računa.
2. Osemevanje krav: Občina regresira
30% stroškov po računu Obdravskega zavoda za veterinarstvo za osemenitev. Med
Občino Juršinci in Obdravskim zavodom za
veterinarstvo Ptuj se sklene pogodba, na osnovi katere bo Obdravski zavod za veterinarstvo Ptuj občini izstavljal račune v višini
30% stroškov za posamezno osemenitev, tako da bo posamezni upravičenec za opravljeno storitev plačal samo razliko, to je
70% vrednosti računa.
Višina predvidenih sredstev: 600.000
SIT;
Prašičereja
Namen ukrepa: spodbujanje nakupa plemenskih živali z namenom izboljšanja proizvodnje mesnatih pasem prašičev.
Regres do 10.000 SIT po posamezni plemenski živali.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– plemenske živali morajo biti vzrejene
v selekcijah in namenjene obnovi in povečanju črede oziroma vzrejene v lastni proizvodnji,
– regresira se največ 5 živali po kmetiji.
Višina predvidenih sredstev: 300.000
SIT.
Predvideno regresiranje 30 živali.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko svetovalne službe, na osnovi kopije računa.
B) Rastlinska proizvodnja
Poljedelstvo
1. Namen ukrepa: analiza zemlje za intenzivnejšo poljedelsko proizvodnjo.
Regresira se analiza zemlje v višini do
50% vrednosti analize.
Višina predvidenih sredstev 200.000
SIT.
Pogoj za pridobitev sredstev: pozitivno
mnenje kmetijsko-svetovalne službe;
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko svetovalne službe na osnovi predložitve računa
in podatkov o opravljeni analizi.
2. Namen ukrepa: nakup semenske koruze.
Regresira se nakup semenske koruze v
višini 2.000 SIT po ha posajene koruze.
Regresira se največ 10 ha posajene koruze na kmetijo.
Višina predvidenih sredstev: 800.000
SIT.
Pogoj za pridobitev sredstev: Nakup semenske koruze mora biti opravljen v prodajalnah: Kmetijske zadruge Ptuj-Zadružne
enote Juršinci ali v Trgovini Hrga v Gabrniku. Na osnovi računov za nakup semenske
koruze, za kar se bo vodila evidenca v navedenih trgovinah, bo Občina Juršinci izdala
upravičencem dobropise za odobren regres.
Upravičenci bodo sredstva na osnovi dobropisa lahko izkoristili v tisti trgovini, kjer
bo nabavljena semenska koruza.
3. Namen ukrepa: testiranje škropilnic.
Regresira se 50% stroškov testiranja
škropilnice.
Višina predvidenih sredstev: 80.000 SIT.
Pogoj za pridobitev sredstev: V sredstvih
javnega obveščanja, oziroma na krajevno
običajen način bodo občani obveščeni o datumu in kraju izvajanja testiranja škropilnic
v Občini Juršinci. Regres bo upoštevan že

Št. 35101-08/95
Ob-1380
Na podlagi pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93), Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, objavlja
javni razpis
za oddajo del: obnova naslednjih cest:
a) obnova lokalne ceste L-3803, Planica-Lavtarski vrh, v dolžini 0,6 km
Orientacijska vrednost del: 9,000.000
SIT.
b) obnova ceste Podreča-Zbilje, v dolžini 0,7 km,
Orientacijska vrednost del: 8,000.000
SIT.
c) obnova lokalne ceste L-3819, Žablje-Čadovlje, v dolžini 0,6 km, orientacijska
vrednost del: 9,000.000 SIT.
d) obnova lokalne ceste L-3805, Podblica-priključek na R 321, v dolžini 1,1 km,
Orientacijska vrednost del: 10,000.000
SIT.
e) obnova lokalne ceste L-3812, Britof-meja z Občino Šenčur, v dolžini 1,4 km,
Orientacijska vrednost del: 10,000.000
SIT.
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega(ih) ponudnik-a(ov) za obnovo zgoraj navedenih del.
3. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu naročnika, soba št. 214/II,
pri R. Starič, v roku 5 dni po objavi v Uradnem listu RS od 8. do 11. ure, kjer ponudniki lahko dobijo vse informacije.

Št. 321-10/96
Ob-1409
Občina Juršinci objavlja na podlagi 7. člena pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci (Ur. l. RS, št. 54/95) in sklepa Občinskega sveta občine Juršinci z dne 19. 4. 1996
razpis
za dodelitev sredstev za finančne
intervencije za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Juršinci za leto
1996
I. Splošni pogoji
Po 5. členu pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Juršinci, lahko za sofinanciranje
investicij zaprosijo pravne in fizične osebe,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
imajo sedež oziroma stalno prebivališče v
Občini Juršinci. Navodila in informacije v
zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu
Občine Juršinci, ali pri terenskem svetovalcu. Zahtevek za dodelitev sredstev naslovi
vlagatelj na kmetijsko svetovalno službo.
Vlagatelj zahtevka s svojim podpisom jamči za pravilnost v zahtevku navedenih podatkov.
II. Vsebina razpisa
Razpisana sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci se zagotovijo v proračunu Občine Juršinci za leto
1996 v višini 5,600.000 SIT v obliki podpor, spodbud in regresov. Prednost pri dodelitvi imajo posamezni projekti in razvojni
programi, ki zagotavljajo:
– spremembo gospodarske strukture občine s poudarkom na ustvarjanju ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– povečanje zaposlovanja in samozaposlovanja z uvajanjem sodobnih tehnologij,
– ohranjanje poseljenosti občine,
– oblikovanje in utrjevanje indentitete
občine.
III. Namen in pogoji za pridobitev sredstev
A) Živinoreja
Govedoreja
1. Namen ukrepa: spodbujanje obnove
plemenskih krav s kakovostnimi prvesnicami SL pasme. Regres do 10.000 SIT po
posamezni plemenski živali.
Višina predvidenih sredstev: 200.000 SIT.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– osnovni stalež živali mora biti najmanj
6 krav, kateri se ne sme zmanjšati naslednjih 5 let,
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ob samem plačilu storitev, torej bo upravičenec plačal le 50% sredstev po računu.
Vrtnarstvo
Namen ukrepa: spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na manjših kmetijah.
Regresira se izdelava pokritih površin v
višini do 15% predračunske vrednosti.
Višina predvidenih sredstev: 400.000
SIT.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– regresirajo se plastenjaki od 100 do
500 m2 pokrite površine oziroma steklenjaki od 50 m2 naprej.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko-svetovalne službe.
Vinogradništvo in sadjarstvo
Namen ukrepa: spodbujanje investicij v
vinogradništvo in sadjarstvo s kakovostnim
sadilnim materialom.
Vinogradništvo
Regresira se nakup cepljenk v višini 30
SIT po cepljenki.
Višina predvidenih sredstev: 1,800.000
SIT. Predvideno je regresiranje 60.000 cepljenk.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– skupna površina nasada mora biti najmanj 0,30 ha,
– letna obnova v okviru 0,30 ha je lahko
tudi manjša,
– regresirajo se samo cepljenke kupljene
in proizvedene v Trsničarski zadrugi Juršinci,
– urejen mora biti vpis v register pridelovalcev grozdja,
– prijava pridelka,
– pri vinogradnikih, ki so se začeli na
novo ukvarjati s to dejavnostjo, zadošča izjava kmetijsko-svetovalne službe.
Regresira se največ do 5000 kom, sadik
na kmetijo.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko-svetovalne službe.
Sadjarstvo
Regresira se nakup sadik v višini 60 SIT
po sadiki.
Višina predvidenih sredstev: 400.000
SIT.
Predvideno je regresiranje ca. 6.600 sadik.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– skupna površina nasada mora biti najmanj 0,30 ha,
– sadike morajo biti kupljene v Trsničarski zadrugi Juršinci, v primeru pomanjkanja
istih pa tudi v drugih slovenskih drevesnicah.
C) Urejanje kmetijskih zemljišč
Nižinske agromelioracije
Namen ukrepa: Sofinanciranje manjših
zemeljskih del v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin
od 0,50 do 4 ha na lastnika, pri čemer je
potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja. Sofinancira se 70.000 SIT po hektarju.
Višina predvidenih sredstev: 300.000
SIT.
Predvideno je sofinanciranje 4,20 ha
zemljišč.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije in ekonomske
upravičenosti investicije, ki ga potrdi kmetijsko-svetovalna služba,

– katastrska skica z vrisom območja,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v
kmetijsko.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko-svetovalne službe.
D) Izobraževanje, razvojne in raziskovalne naloge in društvene dejavnosti
D1) Dopolnilne dejavnosti in izobraževanje
Namen ukrepa: izobraževanje kmečkih
žena, kmetov in organiziranje strokovnih
seminarjev.
Višina predvidenih sredstev: 150.000 SIT.
Zahtevke vlagajo: kmetijsko-svetovalna
služba za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, na osnovi programa
izobraževanja in računov, ali zainteresirani
občani sami.
D2) Podpora za delovanje strokovnih
društev na področju Občine Juršinci
Višina predvidenih sredstev: 50.000 SIT.
Podpora se odobri na osnovi individualno
predloženih programov za posamezna društva. Zahtevke vlagajo društva individualno.
D3) Strokovne ekskurzije
Višina predvidenih sredstev: 50.000 SIT.
Pogoj za pridobitev sredstev: Strokovna
ekskurzija mora biti utemeljena s pozitivnim mnenjem kmetijsko-svetovalne službe.
Zahtevki se vlagajo individualno.
D4) Izvajanje poskusov na kmetijah
Namen ukrepa: povečanje donosnosti in
optimalizacija proizvodnje na področju živinoreje in rastlinske proizvodnje.
Višina predvidenih sredstev: 50.000 SIT.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko-svetovalne službe.
E) Razvoj turizma na podeželju
Namen ukrepa: dotacija za spodbujanje
razvoja kmečkega turizma: vinotoči in kmetije odprtih vrat na območju Občine Juršinci.
Višina predvidenih sredstev: 200.000
SIT.
Pogoj za pridobitev sredstev: registriran
kmečki turizem, vinotoč, ali kmetija odprtih
vrat;
Zahtevki se vlagajo individualno na sedežu Občine Juršinci.
IV. Rok za vložitev zahtevkov
Rok za vložitev zahtevkov za dodelitev
sredstev prične teči z dnem objave tega razpisa in je odprt do porabe sredstev oziroma
do 10. 12. 1996.
V. Odobritev sredstev
Odobrena sredstva bodo nakazana upravičencem v odvisnosti od finančnih zmožnosti občinskega proračuna.
Obravnavane bodo le popolne in pravočasno dospele vloge.
V primeru ostanka predvidenih sredstev
po posameznih področjih se ista razporedijo
v druge namene po tem razpisu, o čemer
odloča Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in
zadružništvo pri Občinskem svetu. Kmetijsko svetovalna služba sprotno obvešča Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo o prispelih vlogah.
Občina Juršinci

proračuna (Ur. l. RS, št. 26/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

Ob-1448
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, objavljajo na podlagi zakona o izvrševanju

javni razpis
za izbiro izvajalcev za dobavo
pisarniškega materiala
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet: pisarniški material.
3. Orientacijska
vrednost
razpisa:
80,000.000 SIT.
4. Rok pričetka: julij 1996.
5. Vse informacije in razpisno dokumentacijo lahko dobite ob predloženem potrdilu
o vplačanih stroških za izdelavo razpisne
dokumentacije in pošiljanje v znesku 5.000
SIT na žiro račun Slovenskih železnic, št.
50100-601-1474, v dneh od 13. 5. do 16. 5.
1996 od 12. do 14. ure, na SŽ – Materialno
poslovanje, Trg OF 7, Ljubljana (tajništvo,
soba 2).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in vsebina ponudbe so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
7. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Slovenske železnice, Materialno poslovanje, Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba –
SŽ/96/02 – pisarniški material”.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 10. 6. 1996 do 14. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996
ob 10. uri, na naslovu Slovenske železnice,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, steklena dvorana.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
10. Za dobro izvedbo pogodbene dobave
bo naročnik zahteval zavarovanje z bančno
garancijo 10% od vrednosti pogodbe.
11. Naročnik si pridržuje pravico brez
obrazložitve preklicati že objavljeni javni
razpis, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 0048-308/21-96
Ob-1449
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za dobavo in montažo opreme za fitness
1. Predmet razpisa je dobava in montaža
opreme za fitness prostor za LPE Brnik.
2. Orientacijska
vrednost
del
je
2,600.000 SIT.
3. Lokacija del je na Brniku.
4. Pričetek in zaključek del je 24. junij
1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– rok dobave in izvedbe,
– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok izvedenih del,
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– kompletnost ponudbe,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji investitorja.
7. Ponudbe morajo biti oddane v dveh
zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno opremljene: prva kuverta mora biti
opremljena z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/21-96 za fitness opremo LPE
Brnik – dokumentacija”, druga kuverta mora biti opremljena z označbo “Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/21-96 za fitness opremo
LPE Brnik – ponudba”.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 21. maja 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v prejemno pisarno MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 22. maja 1996
ob 9. 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
in ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena ponudniku.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, podpisani in žigosani
razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju
ponudnika (BON1 in BON2 ali BON3). V
nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz
nadaljnje obravnave.
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za preteklo leto ter potrdilo banke
o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za zadnje tri mesece.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
11. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicijsko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik razen ponedeljka od 14. maja
do 17. maja 1996, od 9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
istem naslovu ali po tel. 061/302-552 (od 8.
do 9. ure pri Sanji Tufegdžić).
Ministrstvo za notranje zadeve

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:
70,000.000 SIT.
5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje – julij
1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje –
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:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference na sorodnih objektih,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– roki,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na Centru za socialno delo Ajdovščina, Titov trg 5, Ajdovščina.
Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 13. 5. 1996 do vključno 17. 5. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresirani dobijo pri Antoniji Škvarč, tel. 065/61353, 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
11. 6. 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 torek,
11. 6. 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.

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:
130,000.000 SIT.
5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje – julij
1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje – 6
mesecev.
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:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference na sorodnih objektih,
– boniteta ponudnika,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– roki,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo potrebne informacije
za izdelavo ponudbe do vključno 17. 5. 1996
med 9. in 12. uro, na Projekt MR, Inženiring
Maribor, tel. 062/227-161, faks 062/23-765.
Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
plačila 45.000 SIT na žiro račun št. 51800601-10612.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje, da bodo kot izbrani najugodnejši ponudnik izvedli razpisana dela in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po načelu “funkcionalni ključ v roke”.
9. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj, ponudba za izdelavo GOI del objekta VDC,
CSD, VD v Lenartu”, je potrebno dostaviti
v zapečatenem ovoju na naslov: Projekt MR
Inženiring, p.o., Svetozarevska 10, Maribor, najkasneje do 12. 6. 1996 do 12. ure.
10. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo v četrtek, 13. 6. 1996 ob 10.
uri, v prostorih Projekta MR Inženiring, p.o.,
Svetozarevska 10, Maribor (IV. nadstropje). Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
11. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje 14 dni po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 370-01-021/96
Ob-1450
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 GOI dela –
sanacija objekta na Gregorčičevi 18 v
Ajdovščini
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
sanacijo objekta na Gregorčičevi 18, Ajdovščina.

Št. 370-01-021/96
Ob-1451
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 GOI del za objekt
VDC, CSD in Urada za delo v Lenartu
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina ponudbe

Št. 34300-7/94
Ob-1340
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) ter odloka o neprometnih znakih v Občini Trbovlje (Uradni vestnik Za-
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savja, št. 4/96) Oddelek za okolje in prostor
Občine Trbovlje objavlja

2. Ponudbe morajo biti ločene po posameznih točkah od a) do d).
3. Od ponudnika (izvajalca dejavnosti)
se pričakuje predvsem:
– predstavitev celostne podobe reklamiranja ali usmerjevanja po posameznem sklopu, ki bo oblikovno zanimiva (oblika, velikost, barve, velikost črk, opredelitev materialov),
– da se nudi kompletna ponudba za posamezni sklop – postavitev, redno vzdrževanje, vodenje registra, urejanje pravnih razmerij z najemniki neprometnega znaka in z
lastniki zemljišč ali objektov, kejr bodo postavljeni,
– dobro organizacijo dejavnosti na terenu (postavitev, vzdrževanje),
– da bo pričel dejavnost opravljati v mesecu dni po pridobitvi odločb za postavitev.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti,
– celostno podobo neprometnega znaka
(propagandni material),
– rok izvedbe po posameznem sklopu,
– vzorec pogodbe,
– podatki o boniteti – BON 1 in BON 2,
– garancijske roke za opremo in dela,
– referenčna lista.
4. Da ne pride do kasnejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil razpisne pogoje in da nanje nima
pripomb. Če ima pripombe, jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obveže, da bo v primeru
sklenitve pogodbe kot izvajalec izpolnil vsa
določila odloka o neprometnih znakih v Občini Trbovlje (Uradnik vestnik Zasavja, št.
4/96) ter predložil garancijo za resnost ponudbe.
2. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu z veljavnimi
zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili ter občinskim odlokom.
IV. Končna določila
O izbiri ponudnika bo odločala Komisija
za okolje, prostor in infrastrukturo Občine
Trbovlje. Pogodba z izvajalcem se bo sklenila za 5 let, z možnostjo podaljšanja.
Komisija bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– strokovno usposobljenost ponudnika,
– kvaliteto celostne podobe – urbanistično in oblikovno ustreznost,
– reference na podobnih področjih v drugih občinah,
– ugodnosti, ki jih v svoji ponudbi nudi
izvajalec (višina avansa bodočih najemnikov, možnost koriščenja reklmanih površin,
za časa volitev ali izrednih razmerah),
– način realizacije povezave z izvajalci
na terenu,
– morebitne podizvajalce.
Ponudbe morajo biti dostavljene do
29. 5. 1996 do 9. ure na naslov: Občina
Trbovlje, Oddelek za okolje in prostor, Leninov trg 4, Trbovlje.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Oddelka
za okolje in prostor Občine Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, 30. 5. 1996 ob 9. uri.

Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba, ločeno za posamezni sklop mora biti v posebnem ovitku zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za postavitev
neprometnih znakov v Občini Trbovlje”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Oddelku za okolje in prostor Občine Trbovlje, tel.
št. 0601/22-420 pri Tavzelj Darji.
Oddelek za okolje in prostor
Občine Trbovlje

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
postavitev neprometnih znakov v Občini
Trbovlje
I. Splošni podatki
1. Predmet razpisa: predstavitev celostne podobe ter postavitev, vzdrževanje in
odstranitev neprometnih znakov za sledeče
skupine:
a) usmerjevalne table,
b) reklamne table,
c) veliki “jambo” panoji,
d) svetlobne reklamne table.
2. Lokacija: območje mesta Trbovlje.
3. Obseg, velikost in vrsta del
Občina Trbovlje pristopa k celostni ureditvi usmerjanja, reklamiranja in obveščanja na območju mesta, in sicer s sledečimi
sklopi neprometnih znakov:
a) usmerjevalne table so namenjene usmerjanju udeležencev v prometu k podjetjem oziroma ustanovam, katerih dejavnost
je vezana na večji obisk. Usmerjevalne table morajo biti prostostoječe in v večini skupinske. Velikost znaka mora biti taka, da jo
uporabnik, ki mu je namenjena, lahko prepozna v trenutku, ko se odloča za nadaljnjo
smer vožnje in se mora po osnovnih značilnostih jasno ločiti od prometnih znakov
(znak naj bo v beli barvi). Usmerjevalne
table morajo imeti samo najnujnejšo obvestilno in usmerjevalno vsebino. Obvestilni
del vsebine obsega podatke, ki so nujno potrebni, da lahko udeleženec v prometu spozna, na kaj opozarja znak, usmerjevalni del
vsebine pa obsega podatke o tem, kje leži
objekt, na kar opozarja ustrezna puščica. Če
je potrebno navesti večjo oddaljenost, se
tak podatek navede ob puščici.
b) reklamne tabe so namenjene reklamiranju izdelkov ali dejavnosti. Postavljajo se
predvsem izven nivoja prometa, tako da se
pritrjujejo na kandalabre ali pa so prostostoječe na površinah, kjer ne ogrožajo varnosti prometa,
c) veliki “jambo” panoji so namenjeni
reklamiranju izdelkov ali dejavnosti. Postavljajo se kot prostostoječi na površinah, kjer
ne ogrožajo varnosti prometa ali pa se pritrjujejo na oporne zidove ali zgradbe.
d) svetlobne reklamne table so namenjene reklamiranju in obveščanju. Postavljajo
se kot prostostoječe ob pomembnih peš poteh, izdelane pa so kot vitrine, v katere se
namestijo obvestila.
Lokacije postavitev za posamezno skupino, bodo določene naknadno z izbranim
ponudnikom.
Znaki morajo biti po sklopu enotno oblikovani – celostno podobo po posameznem
sklopu, pri tem pa je potrebno upoštevati
njihov pomen in značilnost prostora.
Za posamezno skupino neprometnih znakov se lahko izbere le en izvajalec.
Oddelek za okolje in prostor Občine Trbovlje si pridržuje pravico, da ne izbere izvajalca za posamezno skupino, kolikor predstavljena celostna podoba ne odgovarja urbanističnim pogojem mesta.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo za vse
sklope neprometnih znakov ali samo za posamezen sklop.

Ob-1345
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Brežice objavlja naslednji
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za
izgradnjo pločnika Čatež ob Savi –
Terme Čatež
1. Investitor: Občina Brežice, C. prvih
borcev 18, Brežice.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje gradbenih del pri
izgradnji pločnika Čatež ob Savi – Terme
Čatež.
3. Dvig dokumentacije: ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (tender) v podjetju Region, Cesta prvih borcev 11, Brežice (Zdravko Kuharić, dipl. inž. grd.), tel.
0608/62-934, vsak delovni dan med 8. in
11. uro.
Dokumentacija se lahko dvigne po predložitvi potrdila o plačilu 35.000 SIT na ŽR
51620-601-10264 pri Agenciji za plačilni
promet v Brežicah.
Pregled projektov – PGD in PZI je možen na istem naslovu ob istem času.
Kolikor si žeijo ponudniki pridobiti projekt PGD in PZI, ga lahko dobijo po plačilu
55.000 SIT na isti žiro račun.
4. Predmet razpisa je gradnja pločnika
od Čateža ob Savi do Term Čatež:
a) izvajanje pločnika in avtobusnih postajališč z vsemi pomožnimi deli,
b) izvajanje javne razsvetljave ob pločniku.
5. Orientacijska
vrednost
del
je
22,000.000 SIT.
6. Predvideni pričetek del je maj 1996.
Predvideni rok izgradnje objekta je 30 dni.
7. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne in
posebne pogoje ter dajejo svoj pristanek, da
bodo kot izbran najugodnejši ponudnik z
investitorjem sklenili izvajalsko pogodbo po
osnutku v razpisnih pogojih predložene pogodbe ter so seznanjeni, da avansa ni.
8. Ponudnik mora pripraviti ponudbo,
kot to določa 12. člen pravilnika.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokaz o registraciji,
c) ponujeno ceno po sistemu funkcionalni ključ s fiksnimi cenami do konca gradnje,
d) ponudbeni predračun na originalnih
predlogah,
e) izjavo, da soglaša z razpisnimi in posebnimi pogoji,
f) opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,
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g) soglasje k roku izgradnje,
h) referenčno listo,
i) eventualno možnost kreditiranja pod
kakšnimi pogoji,
j) ime pooblaščene osebe ali službe ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo investitorja v zvezi ponudbe.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a) soglašanje z razpisnimi pogoji – posebno z osnutkom pogodbe,
b) ponujena cena,
c) usposobljenost ponudnika za izvajanje ponujenih del – reference,
d) krajši roki,
e) ostale bonitete – ugodni kreditni pogoji,
f) valutne in podobne varovalne klavzule se ne bodo upoštevle,
g) dodatne ugodnosti investitorju.
10. Rok oddaje ponudbe je 10. dan do
12. ure po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Projektivni biro Region, p.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11.
11. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za izvajanje
pločnika Čatež.”
12. Odpiranje ponudbe bo 10. dan po objavi v Uradnem listu RS ob 14. uri v prostorih Projektivnega biroja Region, Brežice,
Cesta prvih borcev 11.
13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Brežice

v Uradnem listu RS od 7. do 9. ure, pri
Janezu Kalanu.
3. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh po izteku roka za odpiranje ponudb.
Občina Krško

4. Predvideni pričetek: takoj.
Predvideni rok izdelave: PGD 45 dni,
PZI 90 dni od podpisa pogodbe.
5. 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).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference in usposobljenost ponudnika,
– kompletnost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje vsak delovni dan med 8. in 13.
uro na Razvojnem centru Inženiringi Celje,
Ul. XIV. divizije 14 – Celje pri Marijanu
Pantnerju, ob predložitvi potrdila o vplačilu
20.000 SIT na žiro račun številka 50700601-13133.
8. Rok za oddajo ponudb je vključno do
22. 5. 1996 do 10. ure na naslov: RC –
Inženiringi, d.o.o., Ul. XIV. divizije 14 –
3000 Celje. Ponudbe morajo biti oddane v
zaprtih kuvertah s pripisom “Ponudba za
telovadnico – ne odpiraj”.
9. Odpiranje ponudb bo 22. 5. 1996 ob
12. uri v sejni sobi RC Inženiringi, d.o.o.,
Ul. XIV. divizije 14 – Celje. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb, morajo imeti s seboj pooblatilo za
zastopanje.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika.
11. Dodatne informacije so interesentom
na voljo med 8. in 12. uro po telefonu št.
063/441-144, int. 233 ali 274.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Mestna občina Celje

Ob-1433
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe, Občina Krško objavlja
javni razpis
za izvedbo opornega zidu pri vodohranu
Libna
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izvedba opornega zidu pri vodohranu Libna.
3. Orientacijska cena: 1,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference s področja
del, realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno izvedbe,
– plačilne pogoje: 60 dni po izstavitvi
situacije.
2. Ponudbo z oznako “Izvedba opornega
zidu VL – ne odpiraj” je potrebno dostaviti
v zapečateni kuverti 17. dan od dneva objave v Uradnem listu RS do 12. ure na Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine
Krško, CKŽ 14, kjer bo isti dan ob 12. uri
javno odpiranje ponudb v sejni sobi E Občine Krško. Vse dodatne informacije lahko
interesenti dobijo na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo v sedmih dneh po objavi

Št. 401-1/96
Ob-1434
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, Poljanska c. 2, Škofja Loka,
objavlja
javni razpis
za izdelavo, dobavo in montažo opreme
v predprostoru in sejni dvorani
1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: izdelava, dobava in
montaža opreme v predprostoru in sejni dvorani v objektu Poljanska c. 2.
3. Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: julij ali avgust 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v treh dneh po objavi v Uradnem listu RS med 8. in 12. uro v prostorih
Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja
Loka, soba št. 12.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 15
dni od objave v Uradnem listu RS. Ponudba
mora biti poslana v zaprti kuverti na naslov:
Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja
Loka z oznako “Ponudba za opremo sejne
dvorane – Ne odpiraj”.
8. Ponudba za razpis mora vsebovati elemente po 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajanje javnih naročil.
9. Odpiranje ponudb bo 18. dan od objave ob 14. uri v mali sejni dvorani Občine
Škofja Loka. Če je ta dan sobota ali nedelja,
bo odpiranje ponudb v ponedeljek.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno v roku 15 dni po poteku javnega razpisa.
11. Investitor se lahko odloči, da ne izvede vseh predvidenih del.
Občina Škofja Loka
Št. 157/96
Ob-1435
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana in Mestna občina
Celje objavljata na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) naslednji
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo projektov PGD in PZI za novo
telovadnico Gimnazije Celje – Center
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ljubljana, Zupančičeva 6 in Mestna
občina Celje, Celje, Trg celjskih knezov 9.
2. Predmet razpisa je izdelava projektov
PGD in PZI vključno z opremo za gradnjo
telovadnice Gimnazije Celje – Center.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.

Št. 606-1/1996
Ob-1436
Javno podjetje Komunla 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:
a) vibracijski valjar,
b) drobilec vej - lesa.
Zahteve investitorja:
a) dvojni vibracijski valjar, samovozni
zglobni, teža 1,5 t,
širina valjev 900 mm, do 1100 mm,
dieselski motor, elektronski vžig.
b) s hidravličnim pogonom, kot priključek za vozilo Unimog ali Multicar,
možnost mletja minimalno do ∅160 mm,
pogonsko vozilo Unimog in Multicar.
3. Ponujena oprema in stroj morata zadoščati tehničnim pogojem, varnosti, mora
imeti predpisane ateste, zagotovljen servis z
navedbo lokacije in rezervne dele. Cena naj
bo podana fco JP Komunala Kranj, Ulica
Mirka Vadnova 1.
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4. Okvirna vrednost:
a) 3,500.000 SIT,
b) 1,800.000 SIT.
5. Predvideni dobavni rok: čimkrajši.
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.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– ponudba valjar in drobilec”.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na zgornjem naslovu ali po telefonu 064/242-061 (Stružnik).
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

te v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis
OŠ Postojna” na naslov Občina Postojna,
Ljubljanska 4.
7. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
8. Ponudbe bo komisija odpirala tretji
dan po poteku roka za oddajo ponudb s pričetkom ob 12. uri v sejni sobi Doma organizacij v Postojni, Trg padlih borcev 5.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.
Občina Postojna

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Komunala Trebnje

Št. 807/96
Ob-1438
Komunala Trebnje, Goliev trg 9, razpisuje na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86) in pravilnika o
načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo vodovoda Zagorci v Občini
Juršinci
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Juršinci.
2. Predmet razpisa: izvedba vodovoda v
Zagorcih.
3. Orientacijska vrednost objekta: ca.
29,000.000 SIT.
4. Lokacija objekta: objekt se nahaja v
Občini Juršinci – naselje Zagorci.
5. Projektno dokumentacijo lahko dvignete na Projekta inženiring Ptuj, Trstenjakova 2, pri Anki Medved, gr. inž. v času od
objave javnega razpisa do 15 dni po objavi,
vsak delovnik od 8. do 13. ure. (Projekta
inženiring Ptuj opravlja investicijske posle
za investitorja Občino Juršinci).
7. Vse podatke za izdelavo ponudbe lahko
dobite pri Anki Medved, gr. inž. tel. 771-391.
8. Rok za pričetek del: junij 1996.
9. Rok za dokončanje del: dva meseca
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
B. Način plačila
Po mesečnih situacijah
C. Kriteriji za izbiro ponudbe:
1. Ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpoved 637. člena ZOR.
2. Kvaliteta dodelanosti in natančnosti
ponudbe.
3. Reference.
4. Garancija za doseganje roka.
5. Daljši garancijski rok.
6. Solventnost podjetja v zadnjih dveh
letih.
7. Predstavitev prednosti, za katere ponudnik smatra, da jih ima pred konkurenco.
8. Možnost daljših rokov plačila.
9. Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
D. Ponudba
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) s priloženimi
naslednjimi izjavami
– izjava, da so pregledali tehnično dokumentacijo, ter da imajo oziroma nimajo pripomb nanjo,
– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkulirali stroške za ureditev deponij in zavarovanje gradbišča,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

Ob-1437
Občina Postojna 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 izvajalca brez omejitev za
dobavo in montažo opreme na Osnovni
šoli Antona Globočnika Postojna
1. Investitor razpisanih del je Občina Postojna, Ljubljanska 4.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža
opreme za večnamensko dvorano, kuhinjo
in kabinete ter garderobe v Osnovni šoli
Antona Globočnika v Postojni.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni službi Oddelka za okolje in prostor – Ivan Poderžaj, tel. 067/24-401 takoj
po objavi javnega razpisa ob ponedeljkih in
sredah med 8. in 12. uro.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vplačilu 5.000
SIT na žiro račun št. 52200-630-61215 –
Proračun Občine Postojna – “javni razpis
OŠ Postojna”.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, dokazila o strokovnosti, rok izvedbe, garancijski rok ter druge
ugodnosti, pri čemer najnižja ponudba ne
pomeni glavni razlog za izbiro ponudnika.
Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni. Rok
izvedbe skladno z dokončanjem gradbenih
del.
6. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe oddaj-

javni razpis
za izgradnjo:
A) Pločnik vzdolž Prijateljeve ulice
B) Zamenjava vodovodnih cevi
1. Investitor je Komunala Trebnje, Goliev trg 9, Trebnje.
2. Predmet razpisa:
pod A – ureditev pločnika in dostopov
ob kompleksu Trimo Trebnje,
pod B – zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi.
3. Lokacija objektov:
pod A – območje mesta Trebnje, Prijateljeva ulica,
pod B – območje mesta Trebnje, Prijateljeva ulica.
4. Vso potrebno dokumentacijo in pojasnila za izvajanje predmetnih del lahko
dvignejo zainteresirani izvajalci na: Komunala, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, tel. št.
068/44-150 pri inž. Gričar Tonetu.
5. Odkupnina za dvig razpisa posameznega projekta je 15.000 SIT plačljivo v gotovini. Tu so vam na razpolago tudi na vpogled projekti ter eventualno potrebni dodatni podatki za sestavo ponudbe (pred obiskom telefonska najava).
6. Orientacijska vrednost razpisanih del:
pod točko A – 10,000.000 SIT,
pod točko B – 5,000.000 SIT.
7. Dela se bodo izvajala v III. in IV.
kvartalu leta 1996.
8. Izvajalci, ki želijo sodelovati v javnem natečaju, morajo ponudbe pripraviti in
predložiti na način, ki je določen v odredbi
o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
24/92 in 19/94).
Ponudbe je potrebno izdelati ločeno za
posamezni točki A in B.
9. Merila za izbiro: cena del, reference
na izgradnji podobnih objektov, pogoji nespremenjljivosti cen, možnost kreditiranja.
10. Rok in način oddaje ponudbe: ponudbe sprejemamo v tajništvu Komunale,
Goliev trg 9, I. nadstropje, do 14. ure 15 dni
po objavi razpisa. Odpiranje ponudb bo
28. 5. 1996 v sejni sobi Komunale Trebnje,
Goliev trg 9;
pod točko A ob 7.30,
pod točko B ob 8. uri.

Št. 26/96
Ob-1439
Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe (Ur.
l. RS, št. 7/93), 4. člena pravilnika o načinu
in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l.
SRS, št. 27-8/85), ter odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina Juršinci
objavlja
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– izjavo, da se strinjajo s pogoji investitorja.
Opcija ponudbe mora trajati 30 dni.
E. Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno
dostaviti v roku 20 dni od objave v Uradnem listu RS do 12. ure na naslov: Projekta
inženiring Ptuj, Trstenjakova 2, Ptuj, v zapečateni kuverti z oznako “Ponudba ne odpiraj”.
Ponudbe se bodo odpirale na dan oddaje
ponudb ob 12. uri v prostorih Projekte inženiring Ptuj.
Če pride datum oddaje in odpiranje ponudb na dela prost dan se šteje, za oddajo
ponudbe oziroma odpiranje ponudb naslednji delovni dan.
O izidu bomo ponudnike pismeno obvestili v roku 15 dni.
Občina Juršinci

8. O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega kandidata obveščeni v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
10. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo po objavi razpisa na Oddelku za
gospodarstvo in finance Občine Radeče. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite po
telefonu 0601-85-155, Jože Renko, in sicer
5 delovnih dni po objavi razpisa od 8. do
12. ure vsak delovni dan.
Občina Radeče

6. Merila za izbiro izvajalca: najugodnejši ponudnik bo izbran na osnovi referenc
ponudnika na podobnih delih, ponudbene
cene, garancijske dobe, servisiranja in plačilnih pogojev.
7. Razpisna dokumentacija: podrobnejše
informacije in popis razpisanih del, lahko
zainteresirani, na podlagi pooblastila, dobijo vsak delovni dan od 8. do 13. ure, na
Izpostavi Jesenice, tel. 064/81-151, Francka Žmitek.
8. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je
treba oddati 15 dni od objave razpisa na
naslov: ZZZS OE Kranj, Izpostava Jesenice, Titova 73, Jesenice, v zaprti ovojnici in
z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
okna”.
9. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
3. 6. 1996 ob 9. uri, v prostorih izpostave na
Jesenicah, Titova 73, soba št. 15.
10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v 10 dneh
po končanem razpisnem postopku.
ZZZS OE Kranj

Ob-1447
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
list RS, št. 19/94) in 87., 88. in 89. člena
statuta občine Radeče (Ur. list, RS, št. 51/95)
Občina Radeče objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za dobavo in
postavitev obcestnih oglasnih panojev
in plakatiranje
1. Koncedent: Občina Radeče, Milana
Majcna 1, Radeče.
2. Predmet koncesije: izdelava in postavitev obcestnih oglasnih panojev in plakatiranje v Občini Radeče.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo pet let in prične veljati z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.
4. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– da predloži registracijo podjetja za izvajanje tovrstnih dejavnosti,
– da pripravi program izvajanja izgradnje obcestnih oglasnih panojev in program
vsebine plakatiranja za,
čas trajanja koncesije na območju za katerega prosi za podelitev koncesije,
– da predloži reference o dosedanjem delu,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje oglasnih storitev,
– da predloži ustrezen cenik,
– osnovna pogodba.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– strokovno usposobljenost ponudnika za
prevzem razpisane koncesije,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Pismene ponudbe z dokazili je treba
oddati priporočeno v roku 15 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radeče,
Oddelek za gospodarstvo in finance, Ulica
Milana Majcna 1, 1433 Radeče, z oznako
“Ne odpiraj: Ponudba za koncesijo”. Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.

Št. 283

Ob-1440

Javni razpis
za izbiro najboljšega ponudnika za
prodajo osebnega avtomobila
1. Investitor: Kmetijski zavod Ljubljana,
Miklošičeva 4/II, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: nakup osebnega avtomobila za lokalno kmetijsko svetovalno
službo.
3. Orientacijska vrednost: 1,300.000 SIT.
4. Rok dobave: junij 1996.
5. Merila za najugodnejšega ponudnika so:
– referenca,
– cena.
Ponudbe morajo biti oddane v 15 dneh
po objavi v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za nakup osebnega
avtomobila”, s pripisom “Ne odpiraj”.
Ponudbe oddajte v tajništvo Kmetijskega zavoda Ljubljana, Miklošičeva 4/II.
Odpiranje ponudb bo v sredo, 5. 6. 1996,
ob 9. uri, na sedežu Kmetijskega zavoda
Ljubljana, Miklošičeva 4/II, Ljubljana.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni pisno
v roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Kmetijski zavod Ljubljana
Ob-1441
Na podlagi sklepa kolegija območne enote, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Gosposvetska 12, objavlja
javni razpis
za izvedbo zamenjave oken na Izpostavi
Jesenice
1. Investitor: ZZZS OE Kranj.
2. Predmet razpisa je izvedba zamenjave
obstoječih oken z novimi okni iz umetne
mase – profilov TROCAL, s termopan steklom 4 – 16 – 4, okovjem WINK-HAUS, s
kombiniranim odpiranjem, v beli barvi in
dobava ter montaža lamelnih zaves.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 3,500.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena in način plačila,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del,
– sodno registracijo in inšpekcijsko dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– eventualne druge elemente, ki investitorju lahko dokažejo ugodnost ponudbe,
– vzorec pogodbe.
5. Rok izvedbe: predvideni rok pričetka
del je takoj po opravljeni izbiri in sklenitvi
pogodbe.

Št. 61/96
Ob-1442
Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
4. člena pravilnika o načinu in postopku
oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št
27/85) objavljamo
javni razpis
o primernosti za izbiro najugodnejšega
ponudnika za izdajo Poslovno
skladiščnega centra v Ljubljani
1. Investitor: Perutnina Ptuj, Potrčeva 10,
Ptuj.
2. Predmet razpisa je oddaja gradbeno,
obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo
Poslovno skladiščnega centra (hladilnica z
ekspeditom) v Ljubljani. Objekt bo AB
dvoetažna montažna konstrukcija, tlorisne
površine ca. 1300 m2. Predmet ponudbe je
tudi zunanja ureditev.
3. Lokacija: Ljubljana.
4. Orientacijska vrednost objekta je
2,000.000 DEM.
5. Pričetek del: predvidoma – avgust
1996.
6. Merila za izbiro ponudbe so: usposobljenost ponudnika za izvedbo razpisanih del,
reference za izvedbo razpisanih del, ponudbena cena, strokovnost, rok oziroma dinamika izvedbe, plačilni pogoji in ugodnosti,
možnost kreditiranja s pogoji, način obračunavanja del, podatke glede določljivosti
cen in obračunov, garancijski roki in način
zavarovanja izpolnitve obveznosti, druge
ugodnosti, ki jih daje ponudnik.
7. Razpisa o primernosti se lahko udeležijo ponudniki s pismeno prijavo. Rok za
oddajo ponudbe je 30 dni po objavi v Uradnem listu RS. Odpiranje ponudb bo naslednji dan ob 12. uri.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od dneva prijave na razpis.
9. Po končanem razpisu in izvršenih analizah pri investitorju, ter ko bodo investitorju znani pogoji za realizacijo naložbe, bodo
ponudniki, ki jih je investitor izbral za primerne, morali v roku predložiti detajlne ponudbe.
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10. Investitor bo ponudnikom ponudil
idejni projekt in potrebne dodatne informacije. Kontaktna oseba je Martin Berden, gr.
inž. tel 062/776-511 ali 062/772-511.
11. Ponudniki naj pošljejo ponudbe na
naslov. Perutnina Ptuj, 2250 Ptuj, Potrčeva
10, z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za razpis primernosti”.
Perutnina Ptuj

– etaloni (vzorci) po razpisni dokumentaciji in prospektni material.
6. Merila za izbor najugodnejših ponudnikov po posameznih skupinah razpisne dokumentacije so:
– kompletnost (celovitost) ponudbenega
asortimana v okviru posamezne skupine pis.
materiala iz specifikacije;
– kakovost ponujenega materiala;
– konkurenčnost cen (cene izražene v
SIT, s posebej izraženim popustom in pripadajočim prometnim davkom);
– fiksnost cen 2 meseca (oziroma v času
analize);
– spremembe cen so možne v skladu z
uradno spremembo cenika, za artikle izključno navedene v razpisni dokumentaciji.
Za spremembo cene se smatra sprememba
cene v uradnem ceniku, medtem ko ostanejo rabati isti kot so ponujeni v okviru javnega razpisa;
– dobavni rok za običajna naročila;
– stalna količinska zaloga asoritmana z
možnostjo hitre (takojšnje) dobave ob urgentnem naročilu (odzivni čas);
– brezplačna dostava na različne lokacije v Ljubljani;
– centralno računalniško vodenje naročanja in predaj za vse uporabnike;
– mesečno poročanje o finančni realizaciji za posamezne uporabnike;
– možnost dobave materiala izven specifikacije v okviru posamezne skupine pis.
materiala;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli predplačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.
7. Rok za oddajo ponudb je 10. 6. 1996
do 10. ure.
Ponudbe morajo prispeti do 10. 6. 1996
do 10. ure v vložišče Servisa skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, priporočeno po pošti ali se vročijo osebno (evidenca-pritličje desno).
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah z oznako ponudnika, z navedbo razpisa “Dobavljanje pisarniškega materiala, papirja in materiala za tiskarno” in
opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996
ob 12. uri v sejni sobi Servisa skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
odpiranju, morajo imeti s seboj pooblastilo
o zastopanju.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku.
10. Z najugodnejšimi ponudniki po posameznih skupinah razpisne dokumentacije
bodo sklenjene okvirne pogodbe z veljavnostjo do 31. 12. 1997. Za vsako mesečno
dobavo bodo ponudniki pozvani k izdelavi
ponudbe po specifikaciji.
11. Specifikacijo pisarniškega materiala
in druge podrobnejše informacije za izdelavo ponudb dobite med 9. in 11. uro pri Andreji Bajec, tel. št. 178-54-54.

27a, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna RS (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)

Ob-1443
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Ljubljana, Gregorčičeva
27a, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za dobavo pisarniškega materiala,
papirja in materiala za tiskarno
1. Predmet razpisa je dobavljanje pisarniškega materiala, papirja in materiala za
tiskarno.
Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
Uporabniki: Vladne službe.
2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša 55,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izvedbe: sukcesivne
dobave v roku 18 mesecev po izbiri in sklenitvi pogodbe. Specifikacija materiala je
razvidna iz razpisne dokumentacije, ki se
lahko pridobi pri naročniku. Količine iz specifikacije so ocenjene in okvirne (preračun
na eno leto).
4. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala glede
na spremembe med letom;
– izbrati najugodnejšega ponudnika v okviru posamezne skupine pisarniškega materiala po razpisni dokumentaciji;
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov;
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega dobavitelja lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za dobavo pis. materiala drugega
najugodnejšega dobavitelja (v okviru iste
skupine pis. mat.) po tem javnem razpisu.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.
Vsebovati morajo še:
– registracijo podjetja (izbris iz sodnega
registra – ne starejši od 30 dni);
– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni);
– predlog pogodbe;
– dosedanje reference pri podobnih delih (po vrednostih);
– ponudbeni predračun se pripravi na osnovi cen iz trenutno veljavnega cenika, s
prikazanimi popusti in vključenim pripadajočim prometnim davkom. K predračunu
priložite trenutno veljavni uradni cenik in
uradni cenik samo za artikle, izključno navedene v razpisni dokumentaciji;
– plačilni pogoji najmanj 20 dni po posamezni dobavi;
– garancija za resnost ponudbe;
– garancija za izpolnitev obveznosti;
– navedba pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahteve
naročnika oziroma uporabnika v zvezi s ponudbo;

Ob-1444
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Ljubljana, Gregorčičeva

javni razpis
za nabavo vozil
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
Uporabniki: Državni upravni organi.
2. Vozila, ki so predmet javnega razpisa,
so:
a) s prostornino motorja do 1500 ccm –
34 kosov,
b) s prostornino motorja do 1800 ccm in
4x4 pogon – 1 kos,
c) s prostornino motorja med 1600 in
2000 ccm – 2 kosa.
Okvirna vrednost vozil je 58,000.000
SIT. Za vozila pod točko a) je na razpolago
maksimalno 1,500.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico, da v okviru razpoložljivih
sredstev naročene količine vozil minimalno
odstopajo do razpisanih.
Prevzem naj bo možen v Ljubljani.
3. Predvideni dobavni rok je največ 30
dni po sklenitvi pogodbe.
4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa in razpisnimi pogoji naročnika. Veljavnost ponudbe je 30 dni po javnem odpiranju.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– konkurenčne cene,
– tehnične lastnosti ponujenih vozil,
– oprema, ki povečuje varnost voznika
in je vključena v osnovni ceni,
– roki dobave in garancijski rok,
– fiksna cena in plačilo 30 dni po dobavi,
– reference,
– boniteta ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev ter nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pregled, možnost testne vožnje ali drugo).
6. Rok za oddajo ponudb je 30. 5. 1996
do 15.30 v vložišču Servisa skupnih služb
vlade na Gregorčičevi 27a v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika in oznako: Ne odpiraj
– javni razpis – za nabavo avtomobilov.
7. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
dne 31. 5. 1996 ob 9.30 v sejni sobi na
Gregorčičevi 27a. Predstavniki ponudnikov
morajo imeti pismena pooblastila za zastopanje.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan od 8. do 11.
ure pri Jožici Matoša na Gregorčičevi 27a
(1. nadstropje), za dodatne informacije lahko kličejo po telefonu 1785-455.
Servis skupnih služb vlade
Ob-1445
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (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) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

Št. 24 – 10. V. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1539

javni razpis
št. MORS-BO 9/96
za izbiro izvajalca za certificiranje
sistema kakovosti v Ministrstvu za
obrambo Republike Slovenije po
zahtevah SIST EN 9001
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
2. Predmet: Certificiranje sistema kakovosti v Ministrstvu za obrambo Republike
Slovenije po zahtevah SIST EN 9001:
– predpresoja,
– presoja.
3. Orientacijska vrednost del: 3,600.000
SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka del:
– predpresoja: od 1. 9. 1996 do 1. 10.
1996.
– presoja: od 1. 11. 1996 do 2. 12. 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo
tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki ob predloženem potrdilu (na
potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT na žiro
račun MORS št. 50100-637-55216, dvignejo
vsak dan po objavi razpisa do vključno 16. 5.
1996 med 11. in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 17. 5. 1996 po telefonu 061/17128-16 pri Stanetu Praprotniku.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 20. 5. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako; “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 9/96 – certificiranje sistema kakovosti”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 1996
ob 9. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za obrambo

sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor, Vošnjakova 16, objavlja na podlagi zakona o 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. 28/98 in 19/94)

10. Komisija bo obravnavala le popolne,
pravilno opremljene in pravočasno prispele
ponudbe. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale
vse zahtevane dokumentacije iz 6. in 7. točke, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
11. Ponudniki bodo o izbiri sposobnosti
izvajalca pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Zavod za prestajanje
kazni zapora Maribor

Št. 53/5
Ob-1446
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih

javni razpis
za izbiro dobaviteljev prehrambenih
artiklov, čistil in pisarniškega materiala,
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
1. Predmet javnega razpisa s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je izbira dobaviteljev za prehrambene artikle, čistila in
pisarniški material.
Podrobnejši pogoji (količine in vrste izdelkov) so na razpolago v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor pri Slavkotu
Čeh.
2. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala znaša 30.500.000 SIT, po naslednjih postavkah:
– sveže meso – 5,000.000 SIT,
– suhomesni izdelki – 3,000.000 SIT,
– zelenjava, sadje – 2,500.000 SIT,
– kruh, pecivo, testenine – 3,000.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 3,000.000
SIT
– ostali preh. artikli – 7,000.000 SIT,
– čistila – 4,000.000 SIT,
– pisarniški material – 3,000.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Vošnjakova 16, Maribor oziroma po dogovoru.
4. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
5. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količine glede na dejanske spremembe potreb med letom.
6. Ponudba mora vsebovati:
a) naslov in natančen naziv dejavnosti
podjetja,
b) potrjena dokazila o registraciji podjetja, ki ne smejo biti starejša od treh mesecev,
c) BON – 1,2 oziroma 3 pri podjetjih.
7. Merila in kriteriji za ugotavljanje usposobljenosti:
– pogoji in načini dobave,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji po navodilih o izvrševanju proračuna z dodatnimi bonusi,
– cene (grosistične in rabati),
– zagotavljanje mesečnih skladiščnih list
s cenami,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik ponudi (usposabljanje in seznanjanje z novimi
proizvodi, tehničnimi pripomočki, itd).
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki v Sloveniji proizvedenega materiala.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor,
Vošnjakova 16, Maribor v desetih dneh po
objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe naj bodo oddane v zaprtih ovojnicah, na katerih naj bo označeno: Ne odpiraj – ponudba št. 1/96 in številka objave v
Uradnem listu RS.
Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS ob 9. uri v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora
Maribor, Vošnjakova 16, Maribor.
Pri javnem odpiranju ponudb morajo
imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila.

Št. 33-95/96
Ob-1457
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa
Občinskega sveta Ilirska Bistrica z dne 26.
1. 1996 Komunalno stanovanjsko podjetje
Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične
dokumentacije – projektov PGD in PZI
za ureditev in razširitev pokopališča
Prem in Podgraje
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica.
2. Naziv objekta:
a) izdelava projekta PGD, PZI za “Ureditev in razširitev pokopališča Prem”,
b) izdelava projekta PGD, PZI za “Ureditev in razširitev pokopališča Podgraje”.
3. Predmet razpisa in obseg del
Izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projektov za izvedbo (PZI) za ureditev in razširitev pokopališča Prem in Podgraje v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Ponudniki naj ponudijo izdelavo tehnične dokumentacije za vsak posamezni objekt
posebej.
4. Orientacijska vrednost del:
a) 1,500.000 SIT,
b) 1,500.000 SIT.
5. Roki razpisnih del:
– idejna rešitev – en mesec po podpisu
pogodbe,
– lokacijske osnove – julij 1996,
– projekt PGD, PZI – september 1996.
6. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo (projektno nalogo in razpisne pogoje) od dneva razpisa do vključno
sedmega dne po objavi tega razpisa vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na Komunalno stanovanjskem podjetju Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, po predhodni najavi (tel. 81190, 42-188, Mladinov Miro, Antonič Darinka) in plačilu v višini 3.000 SIT na žiro
račun Komunalno stanovanjskega podjetja
Ilirska Bistrica št. 52210-601-11971.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so ponudbena cena, rok izvedbe,
reference, plačilni pogoji, izpoljnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.
9. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – Ponudba” in za
kateri objekt se nanaša, je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici do 30. 5. 1996 do
12. ure na naslov: Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, Ilirska Bistrica.
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10. Odpiranje ponudb bo 31. 5. 1996 ob
9. oziroma 10. uri v prostorih Komunalno
stanovanjskega podjetja Ilirska Bistrica,
Prešernova 7.
11. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najkasneje v 14 dneh po
odpiranju ponudb.
Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica

Osek v dolžini 3000 m z BNOS 6 cm ter
ureditvijo bankin in odvodnjavanja.
6. Podatki o projektiranju:
– avtor projektov za objekte pod 5.1. d),
f), g) in j) je PIN d.o.o., Maribor, Mlinska
22, telefon: 062/223-625, 224-705;
– avtor projektov za objekte pod 5.1 a),
b), c), č), e), h) in i) ter 5.2. a) je Biro
Lenart, Jurovska c. 1, Lenart, telefon:
062/724-652;
7. Predvideni rok gradnje: pričetek gradnje objektov predvidoma 15. 6. 1996, rok
dokončanja 31. 10. 1996.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora ponuditi izvedbo razpisanih del za vsak posamezen objekt posebej. Ponudnik lahko ponudi izvedbo del samo za posamezne objekte ali pa za vse objekte iz tega javnega razpisa.
2. 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. RS, št. 27/85).
3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis oziroma kopijo popisa s količinami.
Če ima ponudnik pripombo na originalni
popis, naj svoje pripombe oziroma predloge
napiše kot varianto izvedbe v posebni prilogi.
4. Da ne pride do poznejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil projektno dokumentacijo in da
nima pripomb. Če k projektni dokumentaciji ima pripombe, jih naj ponudnik napiše v
posebni prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela
po svoji ponudbi pravilno, solidno in kvalitetno in to vse v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
2. Za vse materiale in elemnte je prevzemnik dolžan naročiti preiskave kvalitete
pri za to usposobljeni ustanovi ter dostaviti
investitorju originalne ateste.
3. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost vseh izvršenih del. Garancijske roke naj ponudnik ponudi v svoji ponudbi.
4. 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.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva. Prav tako si investitor pridržuje pravico, da odda izvedbo posameznih razpisanih
del različnim izvajalcem.
6. Investitor zahteva predložitev bančne
garancije za višino danega avansa.
IV. Finančni pogoji
Ocenjena vrednost del po posameznih
cestah znaša:
a) pod točko 5.1. a), e), g) in j): –
11,000.000 SIT,
b) pod točko 5.1. b), c) in i): – 4,400.000
SIT,
c) pod točko 5.1. č): 2,200.000 SIT,
č) pod točko 5.1. d): 14,000.000 SIT,

d) pod točko 5.1. f): 5,500.000 SIT,
e) pod točko 5.1. h): 6,600.000 SIT,
f) pod točko 5.2. a): 18,000.000 SIT.
Ponudnik naj ponudi dela po sistemu
“ključ v roke”, pri čemer bo investitor zagotovil 30% avans ob sklenitvi pogodbe. Vrednost opravljenih del se obračunava po situacijah s tem, da se pri plačilu situacij upošteva najprej v celoti avansa in nato doplačilo.
Od izvajalca investitor pričakuje 40%
kredita od celotne predračunske vrednosti
in to za dobo 24 mesecev.
Opcija ponudbe naj velja do 30. 6. 1996.
V. Splošni pogoji
1. Ponudnik si mora na svoje stroške naročiti kopiranje in kompletiranje tehnične
dokumentacije pri projektantih, ki so navedeni pod točko I.6., in sicer v roku 7 dni po
objavi tega razpisa s tem, da mora biti najkasneje do tega roka izvedeno tudi plačilo
za tehnično dokumentacijo (materialni stroški kopiranja) na žiro račune projektantov.
2. Ponudnik mora poleg druge dokumentacije predložiti osnutek izvajalske pogodbe
in izjavo o odobritvi kredita.
VI. Končna določila
1. Investitor bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval naslednje kriterije
in merila:
a) ponudbena cena za vse razpisane objekte oziroma za posamezne razpisane objekte,
b) reference ponudnikov,
c) ustrezna kadrovska sestava ter tehnična opremljenost ponudnika (strojne in delovne kapacitete),
č) fiksnost cen,
d) zagotovitev kredita po čim ugodnejših pogojih (obrestna mera, začetek odplačevanja),
e) ostale ponujene ugodnosti.
2. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
modernizacijo in rekonstrukcijo cest” je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart. Ovojnica s ponudbo mora tako opremeljena dospeti – ne glede na način prenosa
– do 24. maja 1996 do 12. ure.
3. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
28. maja 1996 ob 9. uri na Občini Lenart,
Trg osvoboditve 7, soba 24/II.
4. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo pri Uradi
občinske uprave občine Lenart, soba 22/I,
oziroma 29/II, oziroma na telefonsko številko: 062/724-205 (int. 10 oziroma 49).
Občina Lenart

Št. 347-1/96
Ob-1456
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Lenart
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
modernizacijo in rekonstrukcijo
krajevnih cest, ki imajo značaj lokalnih
cest, ter za rekonstrukcijo lokalne ceste
na območju Občine Lenart v letu 1996
I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa: oddaja modernizacije in rekonstrukcije krajevnih cest, ki imajo
značaj lokalnih cest ter rekonstrukcije dela
lokalne ceste.
3. Lokacija: območje Občine Lenart.
4. Obseg in vrsta dela:
– modernizacija in rekonstrukcija – asfaltiranje makadamskih krajevnih cest v točki 5.1.
– rekonstrukcija odseka lokalne ceste v
točki 5.2.
5. Velikost objekta
5.1. Modernizacija in rekonstrukcija:
a) krajevna cesta Benedikt – Sp. Ročica
– Drvanja, II. faza, dolžina 1000 m, šrina
3.0 m + 2x0,5 m,
b) krajevna cesta Komarnica – Cogetinci, dolžina 400 m, širina 3.0m + 2x0,5 m,
c) krajevna cesta Cerkvenjak – Kuri –
Zelenik, dolžina 400 m, širina 3.0 m + 2x0,5
m,
č) krajevna cesta Kadrenci – Andrenška
graba, dolžina 200 m, širina 3,0 m + 2x0,5
m,
d) krajevna cesta Jurovski Dol – Lenart
(Ob Globovnici), I. faza, dolžina 1000 m,
širina 3,0 m + 2x0,5 m,
e) krajevna cesta Sp. Žerjavci (Prhler)–
Sp. Porčič (hladilnica) – I. faza, dolžina
1000 m, širina 3,0 + 2x0,5 m,
f) krajevna cesta Lokavec – Dražen vrh,
I. faza, dolžina 500 m, šrina 3,0 m + 2x0,5
m,
g) krajevna cesta Zg. Ščavnica – Sp.
Ščavnica, II. faza (nadaljevanje Špindlerjev
breg – Grajner, smer Sp. Ščavnica), dolžina
1000 m, širina 3,0 m + 2x0,5 m,
h) krajevna cesta Gočova – Gočovski vrh
– Nadbišec – Zavrh, (neasfaltirani del), dolžina 600 m, šrina 3,0 m + 2x0,5 m,
i) krajevna cesta Osek (gasilski dom) –
Kocbek Anton, dolžina 400 m, šrina 3,0 m +
2x0,5 m,
j) krajevna cesta Rogoznica – Prodni vrh
– Vurberk, I. faza (odsek kapela – Prodni
vrh), dolžina 1000 m, šrina 3,0 m + 2x0,5
m.
5.2. Rekonstrukcija:
a) lokalna cesta L-2805 Gornja Radgona – Zg. Senarska na odseku Sv. Trojica –

Št. 347-2/93
Ob-1415
Občina Škofja Loka v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju Občine
Škofja Loka razpisuje na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št.
28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
modernizacijo lokalnih in krajevnih cest
na območju Občine Škofja Loka
I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Škofja Loka in Krajevne skupnosti v Občini Škofja Loka.
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2. Predmet razpisa: modernizacija in asfaltiranje makadamskih lokalnih in krajevnih cest ter parkirišč.
3. Lokacija: Območje občine Škofja Loka.
4. Velikost objekta:
a) Krajevna skupnost Bukovica-Bukovščica:
– delna obnova in preplastitev lokalne
ceste L 7310 Bukovica-Stirpnik, dolžine
2000 m, širine 3,5 m,
– asfaltiranje lokalne ceste L 3802 Ševlje-Strmica, dolžine 400 m, širine 3,5 m,
– asfaltiranje krajevne ceste Knape-Hudi Laz, dolžine 500 m, širine 3,0 m;
b) Krajevna skupnost stara Loka-Podlubnik:
– ureditev parkirnega prostora Crngrob,
– asfaltiranje javne poti v “Crngrobu,
Porenta”, dolžine 140 m, širine 4.0 m,
– asfaltiranje krajevne ceste na Križni
gori, odcep “Močile-Cavrn”, dolžine 500
m, širine 2,7 m,
– asfaltiranje krajevne ceste v Sredniški
grapi, dolžine 500 m, širine 3,2 m,
– delna obnova asfalta in preplastitev
na cesti v Stari Loki – od “Podnarja križišče
do križišča v Stari Loki Bergant” dolžine
450 m, širirne 3,5 m;
c) Krajevna skupnost Sveti Duh:
– priprava in asfaltiranje krajevne ceste
R/319 “Jauh in semen” v Svetem Duhu dolžine 185 m, širine 4,0 m,
– asfaltiranje krajevne ceste ob Železnici dolžine 700 m, širine 3,2 m;
d) Krajevna skupnost Trata:
– priprava in asfaltiranje krajevne ceste
v Pungertu dolžine 300 m, širine 3,5 m,
– priprava in asfaltiranje krajevne ceste
v vasi Gosteče dolžine 250 m, širine 3,0 m;
e) Krajevna skupnost Škofja Loka-mesto:
– asfaltiranje krajevne ceste “Hrastnica–Sv. Andrej” dolžine 1980 m, širine 3,0
m,
– dovoz tamponskega gramoza in priprava za asfaltiranje krajevne ceste “Hrastnica–Sv. Andrej” dolžine 1980 m, širine 4,0
m,
– asfaltiranje krajevne ceste v Pasjo grapo dolžine 260 m, širine 3,5 m;
f) Krajevna skupnost Zminec:
– dovoz tamponskega gramoza in priprava za asfaltiranje lokalne ceste L 7312 in
odseka v vasi Gabrovo v skupni dolžini 1930
m, širine 4,5 m,
– asfaltiranje lokalne ceste L 7312 in
odseka v vasi Gabrovo v skupni dolžini 1930
m, širine 4,0 m;
g) Krajevna skupnost Log:
– delna obnova asfalta in preplastitev
krajevne ceste “Jurjev most–Močile–
Krmelj” v dolžini 1700 m, širine 3,0 m;
h) Krajevna skupnost Luša Lenart:
– asfaltiranje lokalne ceste L 7311 odsek “Gričar–Lomar” dolžine 300 m širine
3,3 m,
– preplastitev lokalne ceste L 7311, odsek “Luša–Lenart” dolžine 500 m, širine 3,2
m;
– večja vzdrževalna dela na hudourniku
“Dragobaška grapa” (izgradnja podpornih
zidov),
– asfaltiranje krajevne ceste “Luša–Rantovše” dolžine 500 m, širine 3,2 m.

5. Predvideni rok gradnje: pričetek gradnje objektov je predvidoma 1. junij 1996,
rok dokončanja 15. oktober 1996.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del za vse objekte ali za posamezen objekt.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 10. člen odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financiranjo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 28/93).
3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis oziroma kopijo popisa s količinami.
Če ima ponudnik pripombo na originalni
popis, naj svoje pripombe oziroma predloge
napiše kot varianto izvedbe v posebni prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela
po svoji ponudbi pravilno, solidno in kvalitetno, in to vse v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
2. Za vse materiale in elemente je prevzemnik dolžan naročiti preiskave kvalitete
pri za to usposobljeni ustanovi ter dostaviti
investitorju originalne ateste.
3. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost za vsa izvršena dela. Daljši
garancijski rok od zakonsko določenega lahko ponudnik ponudi v svoji ponudbi.
4. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg del od
razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
5. Ponudnik mora k ponudbi predložiti
tudi reference pri izvajanju takih in podobnih del.
IV. Finančni pogoji
Okvirna cena za izvedbo vseh razpisanih
del znaša 70,000.000 SIT.
Izvedba del oziroma sklepanje pogodbe
je pogojena še s sklepi posameznih organov, prav tako pa ni znana dinamika dotoka
sredstev, zato mora ponudnik upoštevati naslednje pogoje:
– ponudba naj obsega absolutno fiksne
cene. Soinvestitorja bosta zagotovila 40%
avansa ob sklenitvi pogodbe, ostala vrednost del se obračunava po situacijah, s tem
da bosta situacijo plačala soinvestitorja v
15 dneh po potrditvi, vsak v deležu investiranja,
– opcija ponudbe je 1. junij 1996,
– eventualna dodatna in več dela se
obračunajo po cenah iz ponudbe, če je vrednost del prekoračena do 10% pogodbenih
del.
V. Splošni pogoji
1. Popise del dobite na Občini Škofja
Loka, Mestni trg 15, soba št. 19, telefon:
064 624-050 ali 624-190, interna 209.
VI. Končna določila
1. Investitor bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval naslednje kriterije
in merila:
a) najnižja ponudbena cena za vse razpisane objekte. Kolikor bodo podane ponudbe
za posamezne objekte, tudi najnižje ponudbene cene za posamezne objekte,
b) reference ponudnikov,
c) druge ponudbene ugodnosti (daljši rok
plačila ....).

2. Rok za oddajo ponudbe je 20. maj
1996 do 12. ure na naslov: Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka.
3. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Škofja Loka v sejni sobi, Mestni trg 15,
dne 20. maja 1996 ob 12.15.
4. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Ponudba mora biti v posebnem ovitku, zapečatena in označena:
“Ne odpiraj, ponudba za modernizacijo
cest”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na občini
Škofja Loka, soba št. 19/II, oziroma na telefonsko številko: 064 624-190 ali 624-050
interna 209.
Ob-1416
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Škofja Loka objavlja
javni razpis
za investitorski inženiring pri gradnji
plinskega omrežja na območju Občine
Škofja Loka
1. Investitor: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: pridobivanje ustreznih upravnih dovoljenj in projektne dokumentacije, izvedba javnih razpisov za izbiro
najugodnejšega izvajalca del, strokovno vodenje in nadzor pri gradnji plinskega omrežja (pripravljalna, gradbena, strojno inštalacijska in ostala dela) na območju občine
Škofja Loka v letih 1996, 1997 in 1998.
3. Okvirna vrednost del: ca. 50 mio
SIT/leto po sprejetih programih za vsako
leto posebej.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost izvajalca oziroma kadrovska zasedba,
– plačilni pogoji (popusti, fiksnost cen).
5. Ponudba mora biti kompletna za razpisana dela in mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in opravilni sposobnosti,
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje,
– reference ponudnika,
– spisek pooblaščenih oseb za vodenje
nudenih del,
– izjavo ponudnika, da sme določena dela oddati podizvajalcu le na podlagi pisnega
soglasja naročnika.
6. Rok za oddajo ponudb: 10 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, (oziroma do
1. naslednjega delovnega dne, če pride 20.
dan na soboto ali nedeljo) do 13. ure na
vložišče Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za
investitorski inženiring.”
7. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13.15 v prostorih Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2 (1. nadstropje).
8. Nepravočasno prispele, nekompletne
in nepravilno opremljene ponudbe komisija
ne bo obravnavala in bodo zavrnjene.
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9. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Škofja Loka

rence, vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom ter prilogami, način obračunavanja del, obrazce BON 1, BON 2, oziroma
BON 3, potrdilo Republiške uprave za telekomunikacije o ustreznosti ponujene opreme).
6. Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah z imenom ponudnika ter z
oznako “Ne odpiraj!” in “Ponudba za izgradnjo lokalne mreže “ do 21. 5. 1996.
7. Merilo za izbiro:
– isti proizvajalec za ponujene komponente,
– reference ponudnika,
– servis,
– rok dobave,
– garancijska doba,
– cena.
8. Plačilni pogoji so v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
13/96).
9. Informacije lahko dobite na Občini Jesenice pri Karmen Hribljan (tel. 064/81-040
int. 288).
10. Javno odpiranje ponudb, na katero
so vabljeni vsi ponudniki, bo v sredo, 22. 5.
1996 ob 9. uri v prostorih Občine Jesenice.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
11. O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni 7 dni po odpiranju ponudb. Ponudbe se ponudnikom ne vračajo.
Občina Jesenice

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: ”Ne odpiraj – razpis za čiščenje
poslovnih prostorov”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1996
ob 9. uri v sejni sobi Občine Črnomelj. Predstavniki ponudnikov ki se bodo udeležili
javnega odpiranja ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb in do 30. 6. 1996 bo z izbranim
ponudnikom tudi sklenjena pogodba.
Občina Črnomelj

Ob-1414
Občina Jesenice, C. M. Tita 78, Jesenice
na podlagi 15. člena odloka o proračunu za
leto 1996 in uredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izgradnjo komunikacijske
infrastrukture za potrebe lokalne mreže
1. Predmet razpisa je izdelava celotnega
ožičenja in dobavo ustrezne strojne opreme,
ki povezuje v integralni sistem vso obstoječo opremo in dopušča možnost razširitve in
dopolnitve. Celotna arhitektura računalniškega omrežja temelji na odprtih sistemih. Ožičenje je sestavljeno iz dveh centrov: stavba Občina Jesenice, C. M. Tita 78
ter stavba “Računovodstvo”, C. M. Tita 78
a.
Oba centra sta med seboj povezana s 6
žilno optično povezavo, ki je na obeh straneh zaključena v optičnih zaključnih omaricah. Horizontalni razvod kablov v obeh centrih je izveden z UTP vodniki in na eni
strani zaključen na informacijskih vtičnicah, na drugi pa na stikalnih matrikah. Ob
obeh centrih je predvidena montaža aktivne
komunikacijske opreme.
Montaža je predvidena v obstoječe parapetne kanale v ločenih prekatih. Komponente in aktivna oprema ter aktivnosti, ki so
predmet razpisa, so naslednje:
– kabel UTP 1061 4 parni cat. 5 (1800
m),
– kabel optični LGBC 006 (180 m),
– kabel povezovalni 1,2 m cat 5 (50 kos),
– kabel povezovalni 3,05 m cat 5 (50
kos),
– kabel priključni optični 3 m (2 kos),
– panel priključni 110 AB cat 5 – 24 (3
kos),
– organizator kablov 110 (3 kos),
– vtičnica informacijska cat. 5 dvojna (25
kos),
– optična zaključna omarica LIU 100A3
(2 kos),
– organizator optičnih kablov 1A4, 1A6
(2 kos),
– konektor optični ST II (12 kos),
– skoznik optični (12 kos),
– ETERHUB 16 s (2 kos),
– TRANSOPTICS III optični prenosnik
(2 kos),
– kabel AUI (2 kos),
– polica za aktivno opremo (2 kos),
– delo: montaža ožičenja, meritve ter izdelava dokumentacije.
2. Za vse zgoraj navedene postavke naj
bo cena podana na enoto mere, za delo pa
tudi predvidena poraba ur.
3. Orientacijska vrednost opreme znaša
1,800.000 SIT.
4. Predvideni rok za izgradnjo lokalne
mreže je med 20. 5. 1996 in 30. 6. 1996.
5. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navede odredbe (predstavitev podjetja, registracija, refe-

Ob-1413
Občina Črnomelj 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 izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih
prostorov občinske uprave Občine
Črnomelj
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3.
2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih
prostorov in kurjenje lončenih peči v kurilni
sezoni.
3. Orientacijska cena: 450.000 SIT/mesec.
4. Predviden rok za začetek izvajanja:
1. 7. 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu po vplačanih stroških za izdelavo
razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT na žiro račun Občine Črnomelj, št. 52110-630-40302, dvignejo vsak
dan po objavi razpisa, in sicer do 20. 5.
1996 v tajništvu občine, soba št. 8.
6. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom se dobijo vsak delovni dan od 8.
do 9. ure po telefonu 068/51-363 pri Jožetu
Grdiša.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, do 30. 5.
1996 do 12. ure.

Št. 119-1
Ob-1412
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije in določil odredbe o
pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo
določenih del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94 in 40/95) objavlja UL, Fakulteta za
strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup
raziskovalne opreme
Predmet razpisa: raziskovalna oprema.
1. CNC – frezalni stroj za visokohitrostne obdelave za natačno frezanje in fino
končno obdelavo na majhno hrapavost.
Stroj mora dosegati minimalno 8000 vrtljajev vretena in omogočati možnost prigradnje multiplikatorja za doseganje še večjega števila vrtljajev. Ponovljivost 0,001
mm. Moč na glavnem vretenu 6–10 KW.
2. Podrobnejše informacije so na voljo
na Fakulteti za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6, pri dr. Janezu Kopaču, tel. +386-611771-438 ali inž. Vinku Rotarju, tel. 1771711.
3. Orientacijska vrednost naročila je
9,500.000 SIT.
4. Predvideni rok za začetek in dokončanje del: začetek takoj po izbiri ponudbe,
dokončanje del julij 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: doseganje visoke natančnosti, doseganje visokih vrtljajev, kakovost obdelave –
zanesljivost, cena, dobavni rok, servis, uporabniku prijazna strega stroja vključno s programiranjem.
6. Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in naslovnika z oznako “CNC
– Frezalni stroj”.
7. Posebni pogoj: brezcarinski uvoz.
8. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja,
– bonitetno poročilo (BON 1, 2, 3),
– način plačila s ceno fco FS Ljubljana
(brez carine a s 5% p.d.),
– vzorec pogodbe z roki dobave in izvedbe ter klavzulo o obliki zavarovanja,
eventualnega avansnega plačila,
– izjavo o garancijski dobi in pogarancijskem vzdrževanju,
– referenčno listo z dokumentirano izvedbo ponujene opreme,
– prospektni material.
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9. Komisija bo upoštevala vse ponudbe,
ki bodo vročene vključno do 21. 5. 1996, in
sicer z redno dnevno pošto ali osebno do
10. ure v sprejemno pisarno Fakultete za
strojništvo. Ponudbe, ki bodo prispele po
navedenem roku, komisija ne bo obravnavala in jih bo nepregledane vrnila.
10. Javno odpiranje ponudb bo 22. 5.
1996 ob 13. uri v sejni sobi št. 115 na Fakulteti za strojništvo.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Ponudbe se ponudnikom ne vračajo.
UL, Fakulteta za strojništvo

7. Ponudbe
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Cerknica, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Cerknica”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Cerknica
ZGS – OE Postojna

Zaključek del je 30. novembra 1996 (izjema je pluženje in zimsko posipanje – 31.
12. 1996).
Dela se izvajajo po operativnem letnem
planu za tekoče leto 1996, po naročilu ZGS
– OE Postojna ter ZGS – OE Sežana.
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudbe
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, ločeno za posamezni Območni
enoti, morebitne ponudbe za posamezna dela ali posamezne gozdne ceste po tem razpisu ne konkurirajo.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Ilirska Bistrica, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Ilirska Bistrica”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Ilirska Bistrica
ZGS – OE Postojna
ZGS – OE Sežana

Št. 315/96
Ob-1388
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), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Cerknica v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Postojna, Odsek za tehnologijo dela in gozdne prometnice, Vojkova 9, Postojna (v nadaljevanju ZGS – OE Postojna), objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in
gozdovih s prepovedjo sečnje na
področju Občine Cerknica letu 1996
1. Naročnik (investitor): Občina Cerknica.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu občine in na ZGS – OE Postojna.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicijska dela na gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in gozdovih s prepovedjo sečnje na
območju občine.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
14,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sr. lokalnih skupnosti...). Izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaključek del je 30. novembra 1996 (izjema je pluženje in zimsko posipanje –
31. 12. 1996).
Dela se izvajajo po operativnem letnem
planu za tekoče leto 1996, po naročilu ZGS
– OE Postojna.
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.

Št. 315/96
Ob-1389
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), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Postojna, Odsek za tehnologijo dela
in gozdne prometnice, Vojkova 9, Postojna
(v nadaljevanju ZGS – OE Postojna) in OE
Sežana, Odsek za tehnologijo dela in gozdne prometnice, Partizanska 49, Sežana (v
nadaljevanju ZGS – OE Sežana), objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in
gozdovih s prepovedjo sečnje na
področju Občine Ilirska Bistrica v letu
1996
1. Naročnik (investitor): Občina Ilirska
Bistrica.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu občine in na ZGS – OE Postojna
ter na ZGS – OE Sežana.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicijska dela na gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in gozdovih s prepovedjo sečnje na
območju občine.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
8,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Št. 315/96
Ob-1390
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), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Loška dolina v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije,
OE Postojna, Odsek za tehnologijo dela in
gozdne prometnice, Vojkova 9, Postojna (v
nadaljevanju ZGS – OE Postojna), objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in
gozdovih s prepovedjo sečnje na
področju Občine Loška dolina v letu
1996
1. Naročnik (investitor): Občina Loška
dolina.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu občine in na ZGS – OE Postojna.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicijska dela na gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in gozdovih s prepovedjo sečnje na
območju občine.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
10,000.000 SIT.
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Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaključek del je 30. novembra 1996 (izjema je pluženje in zimsko posipanje –
31. 12. 1996).
Dela se izvajajo po operativnem letnem
planu za tekoče leto 1996, po naročilu ZGS
– OE Postojna.
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudbe
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Loška dolina, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Loška dolina”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Loška dolina
ZGS – OE Postojna

na sedežu občine in na ZGS – OE Postojna
ter na ZGS – OE Sežana.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicijska dela na gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in gozdovih s prepovedjo sečnje na
območju občine.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
6,500.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaključek del je 30. novembra 1996 (izjema je pluženje in zimsko posipanje –
31. 12. 1996).
Dela se izvajajo po operativnem letnem
planu za tekoče leto 1996, po naročilu ZGS
– OE Postojna.
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudbe
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Pivka, v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Pivka”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Pivka
ZGS – OE Postojna
ZGS – OE Sežana

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in
gozdovih s prepovedjo sečnje na
področju Občine Postojna v letu 1996
1. Naročnik (investitor): Občina Postojna.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu občine in na ZGS – OE Postojna.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela, zimska vzdrževalna dela ter investicijska dela na gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in gozdovih s prepovedjo sečnje na
območju občine.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
9,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sr. lokalnih skupnosti...). Izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok izvedbe del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaključek del je 30. novembra 1996 (izjema je pluženje in zimsko posipanje –
31. 12. 1996).
Dela se izvajajo po operativnem letnem
planu za tekoče leto 1996, po naročilu ZGS
– OE Postojna.
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in možnosti ter pogoji
morebitnega odloga plačila, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudbe
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna
dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).
Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Postojna, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Postojna”.
8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Postojna
ZGS – OE Postojna

Št. 315/96
Ob-1391
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), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Pivka v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Postojna, Odsek za tehnologijo dela in gozdne
prometnice, Vojkova 9, Postojna (v nadaljevanju ZGS – OE Postojna) in OE Sežana,
Odsek za tehnologijo dela in gozdne prometnice, Partizanska 49, Sežana (v nadaljevanju ZGS – OE Sežana), objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih in
gozdovih s prepovedjo sečnje na
področju Občine Pivka v letu 1996
1. Naročnik (investitor): Občina Pivka.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo

Št. 315/96
Ob-1392
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), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Postojna v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Postojna, Odsek za tehnologijo dela in gozdne prometnice, Vojkova 9, Postojna (v nadaljevanju ZGS – OE Postojna), objavlja

Št. 18/96
Ob-1454
Na osnovi 6. člena pravilnika Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, o postopkih javnih razpisov za
kreditiranje (Ur. l. RS, št. 41/95 in 54/95)
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije objavlja
javni razpis
Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana za
dodeljevanje kreditov za zmanjšanje
onesnaževanja zraka
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1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana (ERSRS) za
zmanjšanje onesnaževanja zraka.
Krediti so namenjeni za sofinanciranje
zamenjave ogrevalnih sistemov, kar bo fizičnim in pravnim osebam omogočilo prehod z ogrevanja na okolju škodljiva goriva
(premog, drva, druga trdna goriva ali težko
kurilno olje) na ekološko sprejemljive ogrevalne sisteme (daljinsko ogrevanje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, lahko kurilno olje, toplotne črpalke, solarni sistemi),
na naslednjih območjih z onesnaženim zrakom:
Ljubljansko območje – občine: Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Moravče, Lukovica,
Domžale, Kamnik, Mengeš, Vodice, Medvode, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Vrhnika, Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica;
Mariborsko območje – občine: Maribor,
Rače-Fram, Starše, Duplek, Ptuj, Pesnica,
Ruše;
Celjsko območje – občine: Celje, Laško,
Štore, Vojnik, Žalec, Šentjur pri Celju, Rogaška Slatina;
Zasavsko območje – občine: Zagorje, Trbovlje, Hrastnik;
Koroško območje – občine: Ravne-Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem;
Gorenjsko območje – občine: Kranj,
Škofja Loka, Naklo, Radovljica, Jesenice,
Kranjska gora;
Dolenjsko območje – občine: Krško,
Brežice.
Iz razpisanih sredstev bo mogoče financirati vsa dela in nakupe opreme, potrebna
za nadomestitev starih ogrevalnih sistemov
z novimi, vključno z eventualnim priklopom na omrežje, celoten ogrevalni sistem v
zgradbi in ureditev odvoda dimnih plinov.
2. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 450 mio SIT.
3. Pogoji kreditiranja
a) usposobljenost kandidata
Do pridobitve kredita po tem razpisu so
upravičeni:
– lastniki objektov;
– najemniki ali upravljalci objektov s pisnim dovoljenjem lastnika;
– ožji družinski člani (zakonec, oseba s
katero upravičenec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, njuni otroci oziroma
posvojenci, starši ter posvojitelji) upravičencev iz predhodnih alinej s pisnim dovoljenjem lastnika.
Za kredite za posamezno investicijo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči 80% predračunske vrednosti
investicije.
Kredit lahko pridobijo fizične osebe, ki
imajo zadostne redne mesečne dohodke in
kredit zavarujejo pri Zavarovalnici Triglav,
ki jo je ERSRS izbral na razpisu.
Kredit lahko pridobijo pravne osebe, ki
ob sklenitvi kreditne pogodbe pridobijo
ustrezno zavarovanje – praviloma bančno
garancijo za ERSRS sprejemljive banke ali
v primeru kreditojemalca, razvrščenega v
bonitetni razred A ali B, tržno zanimivo,
bremen prosto hipoteko s tržno vrednostjo v
vsaj trikratni vrednosti kredita.

b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti ERSRS je mogoče financirati
do 80% predračunske vrednosti investicij iz
prvega člena. Najvišji posamični kredit znaša za fizične osebe 1.1 mio SIT, za pravne
osebe pa 55 mio SIT.
Krediti fizičnim osebam bodo dodeljeni
za dobo do 6 let, krediti pravnim osebam pa
za dobo do 10 let.
Fizične osebe bodo kredit vračale v mesečnih anuitetah, ki praviloma ne smejo biti
nižje od 9.000 SIT in ne višje od 25% poprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal
konformni način izračuna, s praviloma polletnim spreminjanjem anuitet.
Pravne osebe bodo kredit vračale v četrtletnih obrokih, ki ne smejo biti nižji od
90.000 SIT.
Krediti bodo obračunavani v tolarski protivrednosti DEM (ob dodelitvi kredita nakupni, ob odplačevanju prodajni tečaj Nove
Kreditne banke Maribor (NKBM) za podjetja), z obrestno mero, ki bo določena kot
obrestna mera Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD), povečana za dve odstotni točki. Obrestna mera se bo spreminjala dvakrat letno, pod enakimi pogoji, kot bo
IBRD spreminjala obrestno mero kredita za
Slovenski ekološki projekt, dodeljenega
ERSRS.
c) ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu pogodbe obvezal, da bodo vsa dela opravljena
skladno z veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva dodelitve kredita po zakonskih
zamudnih obrestih. Ta klavzula ne izključuje možnosti, da ERSRS proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva.
4. Vsebina vloge
Kandidati oddajo vloge na obrazcih, ki
jih dobijo v pooblaščenih bankah, naštetih v
točki 5 tega razpisa. V razpisni dokumentaciji bodo podrobno opredeljena dokazila, ki
jih mora kandidat kot sestavni del vloge
predložiti za posamezen tip investicije. Vloga mora vsebovati:
1. prijavnico s podatki o kreditojemalcu in objektu;
2. dokazilo o lastniškem statusu objekta;
3. dovoljenje pristojnega upravnega organa za nameravano investicijo;
4. predračun izbranega izvajalca del (3
neodvisne predračune za kredite nad 1.1 mio
SIT), izdelanega na osnovi zakonsko opredeljene projektne dokumentacije, s popisom
del in materiala ter navedbo odgovorne osebe za izvedbo del, ter Izjavo izvajalca (sestavni del razpisne dokumentacije), da bodo
vsa dela končana najkasneje v treh (fizične
osebe) oziroma šestih mesecih (pravne osebe) od nakazila prvih 60% kredita, da bo
izvajalec ob zaključku del zagotovil ustrezen inšpekcijski pregled ter kopijo odločbe
upravnega organa o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti;

5. dokazila o za ERSRS sprejemljivem
zavarovanju kredita – za fizične osebe zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, za
pravne osebe trije bianco podpisani akceptni nalogi s pooblastilom za izpolnitev ter v
primeru zavarovanja z bančno garancijo pismo o nameri izdaje bančne garancije ene
od desetih kapitalsko najmočnejših bank,
delujočih v Sloveniji, v primeru hipotečnega zavarovanja pa ocena objekta s strani
cenilca s certifikatom za cenilca nepremičnin Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter predložitev pogodbe o zastavi
ter sporazuma strank;
6. dokazila o dohodkih kandidata (sestavni del razpisne dokumentacije – samo
fizične osebe);
7. razvrstitev v bonitetni razred, ki jo
po računovodskih standardih opravi NKBM
(samo pravne osebe).
5. Informiranje kandidatov
Razpisna dokumentacija in obrazci za
prijavo so kandidatom na voljo v naslednjih
poslovalnicah bank:
za pravne osebe:
Maribor: NKBM, Vita Kraigherja 4, Jelenovec, tel. 062/223-311,
Ljubljana: NKBM, Slovenska 27/III, Južnič, tel. 061/220-633;
za fizične osebe:
Ljubljansko območje:
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 82,
Knuplež, tel. 061/712-192,
Jarše: LB Domžale, Zg. Jarše 20, Capuder, tel. 061/711-574,
Mengeš: LB Domžale, Slovenska 61,
Blažič, tel. 061/737-017,
Ljubljana: Dolenjska banka, Tavčarjeva
7, Zahirovič, tel. 061/133-31-35,
Ljubljana: NKBM, Slovenska 56, Milavec, tel. 061/131-40-30,
Moravče: LB Domžale, Vegova 1, Avbelj, tel. 061/731-017,
Trzin: LB Domžale, Mlakarjeva 1a, Rihter, tel. 061/712-182,
Vir pri Domžalah: LB Domžale, Šaranovičeva 26, Hrovat, tel. 061/721-053;
Mariborsko območje:
Maribor: NKBM, Odsek kreditiranje občanov, Tyrševa 2, Serdt, tel. 062/224-311,
Ptuj: NKBM, Odsek kreditiranje občanov, Miklošičeva 5, Gobec, tel. 062/772631;
Celjsko območje:
Celje: Banka Celje, Vrunčeva 1, Leben,
tel. 063/431-502,
Laško: Banka Celje, Valvasorjev trg 5,
Šolaja, tel. 063/731-440,
Rogaška Slatina: Banka Celje, Kidričeva 5, Leskovar, tel. 063/813-841,
Šentjur pri Celju: Banka Celje, Mestni
trg 8, Turk, tel. 063/743-154,
Žalec: Banka Celje, Savinjska 20, Grobelnik, tel. 063/715-227;
Zasavsko območje:
Trbovlje, LB Zasavje, Trg revolucije
25c, Černe, tel. 0601/26-233;
Koroško območje:
Črna na Koroškem: LB Koroška banka,
Center 100, Klavž, tel. 0602/38-139,
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Mežica: LB Koroška banka, Trg svobode 16, Miklavžina, tel. 0602/35-178,
Prevalje: LB Koroška banka, Trg 1a, Slanič, tel. 0602/31-269,
Ravne na Koroškem: LB Koroška banka, Prežihova 3, Skarlovnik, tel. 0602/22363,
Slovenj Gradec: LB Koroška banka,
Glavni trg 30, Rozman, tel. 0602/49-111;

plačilom preostalih 40% odobrenega zneska lahko kreditojemalec zaprosi za znižanje že odobrenega kredita.
Če kreditojemalec v treh oziroma šestih
mesecih ne dostavi dokazila iz prejšnjega
odstavka, ga NKBM pisno obvesti o prekoračitvi roka. V primeru upravičenih razlogov lahko kreditojemalec v roku 14 dni po
preteku tri oziroma šestmesečnega roka pisno zaprosi za podaljšanje roka za predložitev dokazil. Če se ne odzove na obvestilo
NKBM, pravica do preostalih 40% odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa zaradi
nenamenske porabe sredstev ERSRS lahko
sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej
izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od črpanja sredstev in s stroški izterjave.
Po črpanju celotnega odobrenega zneska
ali po črpanju 60% odobrenega zneska in
zapadlosti pravice do preostanka kredita po
določilih predhodnega odstavka, banka prenese kredit v odplačilo prvega v naslednjem
mesecu in prične z zaračunavanjem anuitet
oziroma obrokov kreditojemalcu.
9. Postopek za pritožbo
Kolikor se kandidat ne strinja s postopki
dodeljevanja kredita in nesporazuma ne uspe razrešiti s pooblaščenim delavcem v
pooblaščeni bančni poslovalnici, lahko v desetih dneh po zavrnitvi vloge vloži pisno
pritožbo na Upravni odbor Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 3, v kuverti z napisom – Projekt APAP – pritožba. UO ERSRS
mora v roku 15 dni po izteku roka iz predhodnega odstavka odločiti o pritožbi. Če
UO ERSRS pri reševanju pritožbe ne ugotovi nepravilnosti, zadevo preda drugostopenjskemu organu, pri čemer se smiselno uporabijo predpisi, veljavni za izvedbo javnih naročil.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana

va prostorske in projektno tehnične dokumentacije za izgradnjo fekalnega kolektorja
in čistilne naprave Lukovica.” – S. Z.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, 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.

Gorenjsko območje:
Jesenice: Gorenjska banka, Cesta M. Tita 8, Radanič, tel. 064/82-681,
Kranj: Gorenjska banka, Bleiweisova 1,
Tičar, tel. 064/221-446,
Radovljica: Gorenjska banka, Gorenjska
16, Staroverski, tel. 064/715-646,
Škofja Loka: Gorenjska banka, Kapucinski trg 7, Tušek, tel. 064/624-080,
Tržič: Gorenjska banka, Trg svobode 1,
Dolinar-Bohinc, tel. 064/53-661;
Dolenjsko območje:
Brežice: Dolenjska banka, Cesta prvih
borcev 42, Kranjc, tel. 0608/61-442,
Krško: Dolenjska banka, Kolodvorska 1,
Balas, tel. 0608/22-762.
Dodatne informacije lahko dobijo zainteresirani pri pooblaščenih delavcih teh
bank.
6. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
15. 5. 1996 dalje. Razpis velja do porabe
razpisanih sredstev, vendar najkasneje do
30. 9. 1996.
Kandidat osebno vloži vlogo z vsemi dokazili na okencih pooblaščenih bank, naštetih v točki 5.
7. Postopek sprejemanja vlog
Kandidat skladno z navodili, ki jih prejme v pooblaščeni bančni poslovalnici, predloži prijavnico in vsa dokazila, zahtevana v
4. členu tega razpisa. Če kandidat ne predloži vseh zahtevanih dokazil, bančna poslovalnica vloge ne sprejme in informira kandidata o potrebnih dopolnitvah.
Stroške obdelave in spremljanja vlog
NKBM zaračuna kandidatu po ceniku,
usklajenem z ERSRS.
8. Dodelitev in vračanje kreditov
Kreditne pogodbe bodo podpisane s strani ERSRS oziroma njegovega pooblaščenca
v desetih dneh po predložitvi vseh zahtevanih dokazil. Kreditojemalec mora skleniti
kreditno pogodbo v roku deset dni po dnevu, ko mu je NKBM poslala priporočeno
pošiljko z obvestilom o dodelitvi kredita,
sicer se smatra, da je odstopil od vloge.
Pogoj za črpanje sredstev po pogodbi je za
pravne osebe predložitev dokazil o zavarovanju kredita – bančna garancija ali zapisnik z naroka za vknjižbo hipoteke s klavzulo o odpovedi pritožb, s potrdilom, da so
plačani vsi stroški vknjižbe.
V petih delovnih dneh po veljavnosti pogodbe NKBM nakaže na žiro račun izbranega izvajalca del sredstva v višini 60% odobrenega zneska. Po izplačilu začne NKBM
obračunavati interkalarne obresti v višini
pogodbenih obresti.
Preostalih 40% odobrenega zneska
NKBM nakaže na žiro račun izvajalca v
petih delovnih dneh po predložitvi dokazila
o zaključku del, za vsak tip investicije opredeljenega v razpisni dokumentaciji. Pred iz-

Št. 110-1/96
Ob-1381A
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: Izdelava prostorske in
projektno tehnične dokumentacije za
izgradnjo fekalnega kolektorja in
čistilne naprave Lukovica
Orientacijska vrednost del znaša
37,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 14. 5. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Stane Zupan, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 6. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-

Št. 110-1/96
Ob-1381B
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: Izdelava dvodelne
razglednice po vzorcu in tisk razglednice
Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dodelavo dvodelne, štirijezikovne razglednice z informacijami o gradnji slovenskih
avtocest po vzorcu ter tisk razglednice.
Razpisana dela obsegajo:
– novelacijo karte Slovenije z avtocestnim sistemom, zgrajenimi avtocestami in
avtocestami v gradnji v letu 1996,
– izvedba turistično-promocijskega fotografskega dela razglednice,
– tisk razglednice v 4/4 barvni tehniki v
nakladi 150.000 izvodov.
Vzorec dvodelne razglednice 1995 ter
podrobnejše informacije in gradivo za prijavo na javni razpis dobite (proti plačilu
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 14. 5. 1996 dalje.
Orientacijska vrednost del znaša
1,000.000 SIT.
Rok za izvedbo pa je 15. junij 1996.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 24. 5. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdelava dvodelne razglednice po vzorcu in tisk
razglednice.”
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
24. 5. 1996 ob 9. uri v prostorih investitorja,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so: ustreznost
predlagane vsebine, usposobljenost izvajalca, sposobnost samostojnega vodenja projekta, ustreznost referenc in tehnične opreme, ponudbena cena in plačilni pogoji.
Št. 110-1/96
Ob-1381C
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:
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javni razpis
za oddajo del: Študija – razvojna naloga
o vsebinski zasnovi, organizaciji in
izgradnji informacijsko – promocijskega
centra avtocestnega sistema v Republiki
Sloveniji
Orientacijska vrednost del znaša
1,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 14. 5. 1996 dalje.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 24. 5. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Študija
– razvojna naloga o vsebinski zasnovi, organizaciji in izgradnji informacijsko-promocijskega centra avtocestnega sistema v Republiki Sloveniji”.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
24. 5. 1996 ob 10. uri v prostorih investitorja, 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.

javni razpis
za izbor programov izobraževanja
in usposabljanja
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor programov izobraževanja in usposabljanja ter izvajalcev
teh programov, v katere bo RZZ v letu 1996
vključeval brezposelne osebe in presežne
delavce. Izvajali se bodo naslednji programi izobraževanja in usposabljanja:
– programi pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, ki so namenjeni zagotavljanju pomoči brezposelnim
osebam in presežnim delavcem pri spoznavanju lastnih potencialov in interesov ter
animiranju in usposabljanju brezposelnih
oseb za aktiven pristop k načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve,
– programi izobraževanja in usposabljanja, katerih cilj je aktiviranje in zaposlovanje brezposelnih oseb. Glede na ciljne skupine brezposelnih oseb se bodo izvajali naslednji programi :
a) programi psihosocialne rehabilitacije,
b) programi za pridobitev strokovne izobrazbe, programi funkcionalnega izpopolnjevanja ter programi za pridobitev I. oziroma II. stopnje strokovne izobrazbe, po programih za usposabljanje oseb, ki so izpolnile
osnovnošolsko
obveznost
(USO
programi),
c) programi usposabljanja na delovnem
mestu.
2. Razpisni pogoji
a) Razpisni pogoji za izvajalce
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da so registrirane za izvajanje izobraževalne dejavnosti in da to dejavnost opravljajo najmanj šest mesecev,
– da so verificirane za izvajanje verificiranega programa ali v postopku za pridobitev verifikacije, če tak program prijavljajo,
– da zagotavljajo kadre, ki izpolnjujejo
zahteve, opredeljene v programu ter kader
za vodenje izobraževalnega programa,
– da izpolnjujejo prostorske ter tehnične
pogoje za izvedbo programa,
– da lahko dokumentirano dokažejo svojo usposobljenost z referencami na področju izobraževanja in usposabljanja.
b) Razpisni pogoji za programe izobraževanja in usposabljanja
Program izobraževanja ali usposabljanja
mora izhajati:
– iz obstoječe kadrovske strukture občine ali regije ter spodbujati gospodarski razvoj,
– iz razvojnih potreb določenega poklica ali panoge,
– iz potreb spremenjene organizacije in
tehnologije dela,
– iz obstoječe ponudbe vsebinsko sorodnih programov.
Glede na strukturne značilnosti regije bo
RZZ prioritetno financiral programe, namenjene naslednjim ciljnim skupinam brezposelnih oseb:
– mlajšim brezposelnim osebam do 18
let,
– brezposelnim osebam brez strokovne
izobrazbe,
– brezposelnim iskalcem prve zaposlitve,

– težje zaposljivim brezposelnim osebam
in invalidom.
Pravne in fizične osebe se na razpis prijavijo na obrazcu “Prijava na razpis za pridobitev programov ter izvajalcev programov izobraževanja in usposabljanja, Obr.
IZO/IZV-01/96 in Obr. IZO/PROG-02/96”.
Izvajalska organizacija mora izpolnjenemu
obrazcu Obr. IZO/IZV-01/96 priložiti:
a) popolno registracijo podjetja, matično številko oziroma številko iz registra samostojnih podjetnikov posameznikov,
b) reference za projekte in programe, ki
so jih izvajali.
Za vsak posamezen program izobraževanja in usposabljanja mora prijavitelj izpolniti obrazec IZO/PROG-02/96, ki mu
mora priložiti:
a) overovljeno fotokopijo verifikacije
programa, če je program bil verificiran,
b. overovljeno fotokopijo odločbe o vpisu izobraževalne organizacije v razvid,
c) podatki o predavateljih v programu,
poimenski seznam, strokovna izobrazba, reference ter zaposlitveni status,
d) učna gradiva,
e) pripravljena gradiva ali osnutke za izvedbo promocijskih aktivnosti.
3. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati
Prijavitelji morajo poslati pisne vloge v
zaprti kuverti in vidno označene z napisom
“Prijava na javni razpis za pridobitev programov ter izvajalcev programov izobraževanja in usposabljanja” na pristojno območno enoto RZZ, če pa ponudnik kandidira na
več območnih enot, mora vlogo posredovati
tudi Republiškemu zavodu za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana.
Rok prijave: 30. 12. 1996.
Prijave bo obravnavala tričlanska komisija na območni enoti RZZ. Prva obravnava
prijav bo 30 dni po objavi v Uradnem listu
RS, kasneje prispele ponudbe pa bo komisija obravnavala vsake tri mesece in sicer prvi četrtek v mesecu.
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– programi ter izvajalci programov izobraževanja in usposabljanja, ki udeležencem zagotavljajo možnost zaposlitve,
– izvajalci, ki so že sodelovali z RZZ na
področju izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja in pri tem dosegli dobre rezultate.
Z izbranimi izvajalci programov izobraževanja in usposabljanja bo zavod sklepal
pogodbe o izvajanju programov do konca
leta 1996, glede na potrebe ciljnih skupin
ter v okviru finančnih zmožnosti.
4. Dodatne informacije o razpisu
Prijavne obrazce in vse dodatne informacije o razpisu lahko dobite pri vodji programov zaposlovanja na območnih enotah
RZZ, Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, Sevnica in Velenje, vsak dan med
12. in 14. uro.
Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 110-1/96
Ob-1381Č
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: Izdelava projektov IP,
PGD, PZI in PZR za AC Vrba–Črnivec–
Podtabor
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 14. 5. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Marija Virant, dipl.
inž. (tel. 061/485-076).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 6. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdelava projektov IP, PGD, PZI in PZR za AC
Vrba–Črnivec–Podtabor”.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
10. 6. 1996 ob 10. uri v prostorih investitorja, 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.
Ob-1411
Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju RZZ), Glinška ulica 12, Ljubljana, razpisuje na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

Št. 601-02/95
Ob-1410
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
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javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo mansarde Vzgojno varstvenega
zavoda Slovenj Gradec
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa: izdelava mansarde
Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, enota Maistrova 2a, Slovenj Gradec za
dnevno varstvo otrok v treh igralnicah in
večnamenskem prostoru.
3. Način, čas, kraj in oseba pri kateri se
lahko dvigne razpisna dokumentacija in dobijo potrebni podatki in razlage za izdelavo
ponudbe: osebno, od tretjega do osmega dne
po objavi tega razpisa, na sedežu Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, pri
Špeli Pruš. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
pristojbine v višini 10.000 tolarjev na žiro
račun št. 51840-630-25638, Mestna občina
Slovenj Gradec, z namenom nakazila: “Pristojbina za razpis – mansarda VVZ”.
4. Predmet razpisa: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela ter vgradna oprema za
potrebe dnevnega varstva otrok.
5. Lokacija: Vzgojno varstveni zavod
Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, Maistrova
2a.
6. Orientacijska cena: 19,500.000 SIT.
7. Rok izvedbe: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, končanje del za pridobitev uporabnega dovoljenja do 1. 8. 1996.
8. Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost izvedbe,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost in izkušnje
pri graditvi objektov namenjenih otrokom,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
9. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:
– podatki iz 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil,
– podatki o kapacitetah in njihovi zasedenosti ter o razpoložljivih kadrih ter njihovi strokovni usposobljenosti,
– podatki o podizvajalcih in obsegu javnega naročila, ki bi ga izpolnili podizvajalci,
– ovrednoteno delo v tolarskih cenah z
izkazanim prometnim davkom,
– podatki o boniteti poslovanja ponudnika (obrazec BON-1, BON-2, BON-3, ki ne
smejo biti strejši od trideset dni),
– datum, do katerega velja ponudba,
– predlog pogodbe s predvidenin načinom zavarovanja pogodbenih obveznosti v
času izvajanja pogodbe in za garancijski rok.
Ponudnik je dolžan k ponudbi predložiti
akceptni nalog v višini 10% vrednosti ponudbene cene, ki zapade v korist naročnika,
kolikor izbrani ponudnik v roku 15 dni od
obvestila o izboru ne sklene pogodbe za
izvajanje razpisanih del. Neizbranim ponudnikom se akceptni nalog vrne hkrati z obvestilom o izboru izvajalca.
10. Rok in način oddaje ponudbe: na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ul. 5, Slovenj Gradec, v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – mansarda VVZ – ne
odpiraj” petnajsti dan po objavi tega razpisa
do 15. ure.

11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, sejna soba, naslednji delovni
dan po roku za oddajo ponudbe ob 12. uri.
11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 10 dneh po izteku roka za oddajo ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec

razpis
za nabavo potrebnega materiala za
sajenje intenzivnih nasadov jablan
na Tolminskem
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo vse fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije in iz držav, udeleženih v
programu PHARE, ki dobavljajo blago z
izvorom v teh državah.
1. Predmet
Objavlja se razpis za nabavo potrebnega
materiala za sajenje 9,72 ha intenzivnih nasadov jablan pri 14 kmetih na različnih lokacijah na Tolminskem v skupni vrednosti
141.000 ECU.
Ponudniki se lahko prijavijo samo na razpis v celoti. Ponujeni material mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih specifikacijah.
Material mora biti dostavljen na naslov:
Kmetijsko svetovalna služba Tolmin, Rutarjeva 35, 5220 Tolmin, Slovenija.
2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo naslednji dokumenti v angleščini:
1. navodila ponudnikom za pogodbe o
nakupu,
2. posebni razpisni pogoji za pogodbe o
nakupu,
3. tehnične specifikacije,
4. predračun,
5. splošna pravila za ponudnike in sklenitev pogodbe o nakupu.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče dobiti na naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, Parmova ul. 33, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna oseba: Marta HrustelMajcen, telefon: (386) 61 323-643, fax:
(386) 61 133 23 89.
Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo prispeti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje v roku 3 tednov od dneva objave
tega obvestila v Uradnem listu RS.
3. Oddajanje prijav
Prijave v angleščini morajo biti dostavljene najkasneje do torka, 11. 6. 1996 do 12.
ure po lokalnem času na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, Parmova ul. 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Na kuvertah mora biti označba: “Ne odpiraj – za razpis: “Tolminski sadovnjaki”.
Odpiranje ponudb bo 14. 6. 1996 ob 12.
uri po lokalnem času na istem naslovu.
Ministrstvo za kmetijstvo,
prehrano in gozdarstvo

Ob-1408
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, skladno z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in v skladu z odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja
javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične
dokumentacije – projektov PGD in PZI
za ureditev poročne dvorane Mestne
občine Murska Sobota
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vabi
zainteresirane ponudnike, da skladno s pogoji tega razpisa predložijo ponudbe za izdelavo tehnične dokumentacije za ureditev
poročne dvorane v Murski Soboti.
2. Predmet razpisa je izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI za ureditev poročne dvorane v gradu v Murski Soboti,
Trubarjev drevored 4.
3. Vsebina ponudbe: ponudniki morajo
predložiti idejni projekt rešitve obdelave
prostora in opreme prostora ter predračun
za projektno tehnično dokumentacijo.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– sprejemljiv idejni projekt,
– strokovna zasedba ponudnika,
– reference,
– krajši rok izdelave,
– ponudbena cena, ki mora biti specificirana po posameznih elementih dokumentacije.
5. Oddaja ponudb in rok: strokovna komisija bo upoštevala ponudbe, ki bodo prispele na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v
zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj –
poročna dvorana”, do 30. 5. 1996 do 12. ure
(po pošti ali osebno).
Predviden rok izdelave projektne dokumentacije je 30 dni od podpisa pogodbe.
6. Odpiranje ponudb bo 31. 5. 1996 v
sejni sobi Mestne občine Murska Sobota. O
izbiri bodo ponudniki obveščeni v zakonitem roku.
7. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo dobite na Mestni občini
Murska Sobota, Kardoševa 2, soba št. 10,
do 15. 5. 1996.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1385
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo v imenu Evropske komisije za projekt Pilotski
nasadi jablan na Tolminskem (SL9403.03.01), financiran iz sredstev PHARE
v okviru Programa prekomejnega sodelovanja v Sloveniji objavlja

The Government of the Republic of Slovenia, Ministry of Agriculture, Food and Forestry, on behalf of the European Commision for project Pilot Orchards in Tolmin
(SL-9403.03.01) financed from PHARE
funds in the framework of Cross-border Programme in Slovenia, invites
Tenders
for the Provision of Saplings and
Necessary Material for Planting at Pilot
Orchards in Tolmin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE pro-
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gramme who offer to supply goods originating from those countries.
1. Subject
Invitation to tender for the provision of
material needed for planting of 9,72 ha of
intensive apple orchards which will be established by 14 farmers that are situated on
different locations in the Tolmin district
within the amount of 141.000 ECU.
Any tenderer may tender only for all of
the lots. The supplies tendered must fully
conform with the detailed description set
out in the Technical Specifications.
The supplies must be delivered to the
following address: Kmetijsko svetovalna
služba Tolmin, Rutarjeva 35, 5220 Tolmin,
Slovenia.
2. Tender dossier
The following documents in English are
issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Supply
Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply
Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders and
the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the complete
tender dossier and may be obtained free of
charge by written request from: Ministry of
Agriculture, Food and Forestry, Parmova
ul. 33, 1000 Ljubljana, Slovenia, Contact
person: Ms. Marta Hrustel-Majcen, Phone:
(386) 61 323-643, Facsimile: (386) 61 133
23 89.
Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 3 weeks
after publication of this announcement in
the Official Gazette.
3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted, at
the latest, on Tuesday, 11 June 1996, (12.00)
local time, at: Ministry of Agriculture, Food
and Forestry, Parmova ul. 33, 1000 Ljubljana, Slovenia.
The envelope has to be marked: Do not
open – for Tender: “Pilot Orchards in Tolmin”.
They will be opened in public session on
14 June 1996, (12.00) local time at the same
address.
Ministry of Agriculture,
Food and Forestry

nih sredstev, da nadaljujejo študij na izbrani
smeri študija na univerzi, ki se odlikuje po
kvalitetnem programu in izvedbi pouka, sodobni opremljenosti, ter glede ostalih pogojev, ki spodbujajo študente, da dosegajo
maksimalne rezultate. Dopolnilne štipendije ustanove Slovenske znanstvene fundacije
niso namenjene študentom umetniških in
športnih smeri.
Na razpis se lahko prijavijo državljani
Republike Slovenije ali Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki izpolnjujejo navedene pogoje in soglašajo z merili za oblikovanje prednostne liste kandidatov.
Ustanova Slovenska znanstvena fundacija bo podelila 10 do 12 dopolnilnih štipendij za dodiplomski študij v študijskem
letu 1996/97.
Pogoji:
1. Na razpis kandidirajo posamezniki.
2. Kandidat mora biti v študijskem letu
1996/97 vpisan v 2. ali višji letnik študija.
3. Kandidat mora predložiti izpolnjeno
prijavnico in naslednje priloge:
– biografijo z bibliografijo,
– potrdilo o državljanstvu,
– kopijo diplome najvišje dosežene stopnje izobrazbe,
– potrjen program visokošolskega študija na tuji univerzi,
– potrdilo o vpisu na tujo univerzo za
študijsko leto 1996/97,
– priporočili dveh tujih profesorjev univerze, na kateri že študira, ali priporočila
dveh slovenskih profesorjev, če je do zdaj
študiral na eni izmed slovenskih univerz,
– dokazila o ostalih štipenditorjih in višini njihovih denarnih prispevkov (izjave),
– potrdila in ocene o opravljenih izpitih,
– priznanja s področja raziskovalnega
delovanja.
Prednost imajo kandidati:
– ki so v študijskem letu 1996/97 vpisani
v tretji ali višji letnik,
– ki so že prejemali denarno pomoč slovenske države ali zasebnih ustanov za dodiplomski študij v tujini,
– ki so bili v študijskem letu 1995/96
uvrščeni na t.i. Dekanovo listo, oziroma so
dosegli povprečno oceno vseh že opravljenih izpitov 8,5 ali več,
– ki imajo ponudbo za zaposlitev oziroma strokovno in znanstveno izpopolnjevanje na eni izmed slovenskih raziskovalnih
ali uporabniških organizacij po končanem
dodiplomskem študiju v tujini,
– ki imajo štipenditorja(e), ki jim nudi(jo) osnovno štipendijo.
Višino dopolnilne štipendije bo določil
za vsak primer posebej Znanstveni svet ustanove Slovenske znanstvene fundacije. Praviloma dopolnilna štipendija ne bo presegla
5.000 USD letno.
Štipendija že vključuje sredstva za literaturo in študijske pripomočke, tako da štipendist ni upravičen do posebnega dodatka
za pokrivanje tovrstnih stroškov.
Obrazci za prijavo z navodili so na razpolago na sedežu ustanove Slovenske
znanstvene fundacije. Prijave na predpisanih obrazcih s celotno dokumentacijo se lahko vloži neposredno ali pošlje priporočeno
po pošti na naslov Ustanova Slovenska
znanstvena fundacija, Štefanova 15, 1000
Ljubljana.

Dodatne informacije dobite osebno ali
po telefonu 061/126-35-90 pri Almiri Bremec, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Razpis traja do 14. 6. 1996.
Za prijave, ki ne bodo v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili, se bo štelo, da
niso bile vložene. Kandidati bodo obveščeni o izboru v roku 45 dni po poteku razpisnega roka.
Znanstveni svet ustanove
Slovenske znanstvene fundacije

Št. 04-933/96
Ob-1386
Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova 15, Ljubljana, objavlja v
skladu s pravilnikom o dodeljevanju štipendij Slovenske znanstvene fundacije
javni razpis
za dodelitev dopolnilnih štipendij za
dodiplomski študij v tujini v študijskem
letu 1996/97
Ustanova Slovenska znanstvena fundacija dodeljuje dopolnilne štipendije kandidatom, ki so v dosedanjem dodiplomskem
študiju v Republiki Sloveniji oziroma v tujini pokazali izredne študijske uspehe, se
vključili v raziskovalno delo ter si že zagotovili osnovno štipendijo. Z dopolnilnimi
štipendijami omogoča ustanova Slovenska
znanstvena fundacija prejemnikom denar-

Ob-1474A
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana, Šmartinska 134a, 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 dobavitelja učne in bivanjske
opreme – individuala za dom Fiesa
v Občini Piran in dom v Kranjski Gori
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca in
dobavitelja učne in bivanjske opreme – individuala za dom Fiesa in dom v Kranjski
Gori.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo dovoljenje, da bodo, če bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajalca in dobavitelja opreme sklenili pogodbo v načelu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave razpisa do vključno 17. 5. 1996 vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana, pri Vesni Železnik.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 20.000 SIT nepovratnih sredstev
za stroške dokumentacije, ki jih ponudnik
nakaže na žiro račun številka: 50100-60343666.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne informacije o razpisanih delih na tel. 061/ 140
11 12 /int. 229 pri Železniku od 9. do 11.
ure.
4. Orientacijska vrednost opreme znaša
2 mio SIT.
5. Rok dobave opreme in dokončanja del
je 15. 6. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
20. 5. 1996 do 12. ure na naslov sedeža
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Individuala oprema - ne odpiraj”.
8. Odpiranje ponudba bo v sejni sobi sedeža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
21. 5. 1996 ob 9. uri.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.
Ob-1474B
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana, Šmartinska 134a, objavlja na
podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
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javni razpis
za izbiro dobavitelja bivanjske opreme
in zaščitnih ogrinjal
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca oziroma dobavitelja za:
a) pograd Šolar – CŠOD z garderobno
omaro, vrednost ca. 3,8 mio SIT,
b) opreme za pograde in posteljnino,
vrednost ca. 1,5 mio SIT,
c) mize in stoli za učne in bivanjske prostore, vrednost ca. 2 mio SIT,
d) zaščitno ogrinjalo – “pelerina”, vrednost ca. 1,1 mio SIT,
e) osebna vozila: 3× Renault Exspres in
1× R 19, vrednost ca. 6,5 mio SIT.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo dovoljenje, da bodo, če bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajalca in dobavitelja opreme sklenili pogodbo v načelu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave razpisa do vključno 17. 5. 1996 vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Šmartinska 134a, Ljubljana, pri Vesni Železnik.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev
za stroške dokumentacije, ki jih ponudnik
nakaže na žiro račun številka: 50100-60343666.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne informacije o razpisanih delih na tel. 061/14011-12 int. 229 pri Železniku od 9. do 11.
ure.
4. Rok dobave opreme je 15. 6. 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
20. 5. 1996 do 12. ure na naslov sedeža
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Oprema – ne odpiraj”.
7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi sedeža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
21. 5. 1996 ob 8. uri.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.

objave razpisa do vključno 17. 5. 1996 vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana, pri Vesni Železnik.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev
za stroške dokumentacije, ki jih ponudnik
nakaže
na
žiro
račun
številka:
50100-603-43666.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne informacije o razpisanih delih na tel.
061/140-11-12 /int. 228 pri inž. Trunku od
9. do 11. ure.
4. Orientacijska vrednost del znaša
4,8 mio SIT.
5. Rok dokončanja del je 17. 6. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
20. 5. 1996 do 12. ure na naslov sedeža
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Bohinj inštalacije - ne odpiraj”.
8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi sedeža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
20. 5. 1996 ob 13.30.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.

Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Bohinj GO - ne odpiraj”.
8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi sedeža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
20. 5. 1996 ob 12.30.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.

Ob-1474C
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana, Šmartinska 134a, 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 izvajalca inštalacijskih
vzdrževalnih del - kotlovnice v domu
v Bohinju
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
inštalacijska vzdrževalna dela - dobava z
izdelavo kotlovnice v domu v Bohinju.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo dovoljenje, da bodo, če bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajanje del sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
v načelu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva

Ob-1474Č
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana, Šmartinska 134a, 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 izvajalca GO vzdrževalnih del
na domu v Bohinju
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbeno - obrtniška vzdrževalna dela za
dom v Bohinju.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo dovoljenje, da bodo, če bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajanje del sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
v načelu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave razpisa do vključno 17. 5. 1996 vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana, pri Vesni Železnik.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 20.000 SIT nepovratnih sredstev
za stroške dokumentacije, ki jih ponudnik
nakaže
na
žiro
račun
številka:
50100-603-43666.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne informacije o razpisanih delih na tel.
061/140-11-12/int. 228 pri inž. Trunku od
9. do 11. ure.
4. Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.
5. Rok dokončanja del je 17. 6. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
20. 5. 1996 do 12. ure na naslov sedeža

Ob-1474D
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana, Šmartinska 134a, 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 dobavitelja kuhinjske opreme,
opreme za pralnice in vzdrževalnih
servisov obstoječe kuhinjske opreme
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca in
dobavitelja kuhinjske opreme in opreme za
pralnico ter vzdrževanje prostorov za dom:
1. Kavka na Livških Ravnah,
2. Fiesa,
3. Bohinj.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo dovoljenje, da bodo, če bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajalca in dobavitelja opreme sklenili pogodbo v načelu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave razpisa do vključno 17. 5. 1996 vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana, pri Vesni Železnik.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 30.000 SIT nepovratnih sredstev
za stroške dokumentacije, ki jih ponudnik
nakaže
na
žiro
račun
številka:
50100-603-43666.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne informacije o razpisanih delih na tel.
061/140-11-12 /int. 229 pri Železniku od 9.
do 11. ure.
Orientacijska vrednost opreme znaša za
dom:
1. Kavka – 4,5 mio SIT,
2. Fiesa – 2,0 mio SIT,
3. Bohinj – 1,0 mio SIT.
Rok dobave opreme in dokončanja del
za dom:
1. Kavka – 25. 7.1996,
2. Fiesa – 15. 6. 1996,
3. Bohinj – 15. 6. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
20. 5. 1996 do 12. ure na naslov sedeža
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Kavka kuhinja - ne odpiraj”.
8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi sedeža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
20. 5. 1996 ob 14.30.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Ljubljana
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Št. 19-23-6/96
Ob-1387
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 izbiro izvajalca za izdelavo
prostorske dokumentacije za
rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v
Novem mestu (magistralna cesta M-4)
1. Naročnik
Naročnik izdelave prostorske dokumentacije za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v
Novem mestu (magistralna cesta M-4) je
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
varstvo okolja im urejanje prostora, Seidlova c. 1, Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: izdelava prostorske dokumentacije za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu (magistralna cesta M-4) na odseku med križiščema: odcep za Ždinjo vas – Šmihelski most:
a) proučitev variant poteka trase in predlog najustreznejše rešitve,
b) spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, vključno s programsko zasnovo
območja rekonstrukcije ceste in celovita
presoja vplivov na okolje,
c) izdelava lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste vključno s poročilom o vplivih na okolje.
d) izdelava idejnega projekta rekonstrukcije Ljubljanske ceste na odseku: izvoz iz
BTC – Šmihelski most.
Ponudnik mora ponuditi kompleten obseg del iz 2. točke tega razpisa.
3. Vrednost razpisanih del
Orientacijska vrednost razpisanih del je
4,000.000 SIT.
4. Okvirni roki
Pričetek razpisanih del je predviden v
maju 1996.
Rok za izdelavo, primerjavo in vrednotenje variant s predlogom najustreznejše rešitve je 30 dni od podpisa pogodbe.
Rok za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in izdelavo osnutka lokacijskega načrta je 60 dni od izbora in potrditve variante
poteka trase.
Rok za izdelavo dopolnjenega osnutka –
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine (s programskimi zasnovami za območje rekonstrukcije ceste) ter dopolnjenega osnutka –
predloga lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu je 45
dni od sprejetja stališč do pripomb iz javne
razgrnitve s strani naročnika.
Rok za izdelavo končnih elaboratov je
15 dni po sprejemu sklepa Vlade RS o usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov
občine z republiškimi izhodišči.
5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela;
dokazilo ne sme biti starejše od treh mesecev;
– podrobnejšo vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih nosilcev pri izdelavi naloge: odgovorni vodja projekta, od-

govorni nosilci za posamezna področja,
ostali sodelavci, zunanji sodelavci;
– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta, in odgovornih nosilcev;
– roke izdelave naloge;
– ceno in način plačila;
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika;
– vzorec pogodbe;
– datum, do katerega velja ponudba;
– ostale smiselne sestavine iz 12. člena
Odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list
RS, št. 28/93 in 19/94).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– vsebina in kompletnost ponudbe;
– usposobljenost delovne skupine (izobrazba in reference s področja, ki je predmet razpisa);
– ponujeni tehnični nivo izdelave dokumentacije (grafična in računalniška obdelava);
– ponudbena cena del;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (ugodnejša cena, krajši rok ipd.).
Naročnik si pridržuje možnost pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s sredstvi in da v primeru drugih prevladojočih elementov ponudbe, najcenejše ponudbe ne bo sprejel tudi kot najugodnejše.
7. Dostopnost razpoložljive dokumentacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
lahko dobijo na Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora, Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje
Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1,
I. nadstropje naslednji dan od objave razpisa v Uradnem listu, vsak delovni dan med
12. in 14. uro. V tem času dobe ponudniki
pojasnila in informacije za izdelavo in način dela pri Mladenu Goršetu, tel. 317-206.
9. Ponudniki morajo podpisane, žigosane in pravilno opremeljene ponudbe z vso
dokumentacijo v zapečateni ovojnici z oznako “Ponudba za izdelavo prostorske dokumenatcije za rekonstrukcijo Ljubljanske
ceste v Novem mestu. Javni razpis – Ne
odpiraj”, z navedenim ponudnikom, oddati
v tajništvu Sekretariata za varstvo okolja in
urejanje prostora Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1, I. nadstropje, najkasneje
15 dni od objave razpisa do 12. ure. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti poslane
priporočeno in morajo prispeti v vložišče
naročnika do zgoraj navedenega roka in ure.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po zaključku zbiranja ponudb ob 12. uri,
v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto, II. nadstropje.
Prisotni prestavniki ponudnikov morajo
komisiji predložiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bodo
pravilno opremljene prispele pravočasno na
naslov naročnika.
Naročnik ponudnikom ne priznava stroškov za izdelavo ponudbe.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Novo mesto
Št. 120/96

Ob-1493

Javni razpis
za nakup zmrzovalne komore
1. Predmet razpisa je:
– zmrzovalna komora, dimenzije 3.750
× 2.500 mm, temperatura vzdrževanja od 20 do -25 °C, zmrzovalna kapaciteta do 600
kg svežega rastlinskega materiala;
– opremljenost komore: 2 hladilna agregata, 5.950 W pri temperaturi okolice +32
°C ter pri temperaturi izparevanja -37 °C,
– hladilni medij je R 404 A.
2. Ponudbe naj vsebujejo naslednje elemente:
– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, ki mora vsebovati končno ceno z
vključenim prometnim davkom,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– garancijske roke in seznam servisov.
3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za nepravilno sestavljene. Nepravilno
opremljene in nepravilno sestavljene ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
4. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale do 17. maja
1996 v zaprti kuverti in opremljene z opombo “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis”.
5. Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1996
ob 8. uri.
6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 3 dneh po odpiranju ponudb.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: kakovost, cena, rok dobave, reference, vzdrževanje in druge ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik (popusti ipd.). Kupec ni
obvezen kupiti najcenejše opreme.
Prijave pošljite na naslov: Biotehniška
fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje
3, 1230 Domžale.
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko, Domžale
Št. 40310-18/96
Ob-1494
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
investicijsko-vzdrževalnih del na
objektih vzgojnovarstvenih zavodov v
Občini Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti:
a) VVZ Jadvige Golež, Betnavska 100,
Maribor:
1. dobava in montaža markiz – 500.000
SIT,
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2. zamenjava parketa in estriha –
800.000 SIT;
b) VVZ Studenci, Groharjeva 22, Maribor:
1. dobava in montaža rolet – 250.000
SIT,
2. zamenjava PVC tlaka in estriha –
700.000 SIT;
c) VVZ Pobrežje, c. 14. divizije 14a; Maribor:
1. dobava in montaža rolet – 800.000
SIT,
2. obnova ogrodja markiz – 250.000 SIT;
d) VVZ Tezno, Dogoška c. 20, Maribor:
1. zamenjava PVC tlaka – 500.000 SIT,
e) brušenje in lakiranje parketov v 10
objektih – 2,200.000 SIT.
3. Čas izvedbe: junij –avgust.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 321/III,
5 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227-771.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 0,50 promile od orientacijske
vrednosti del na žiro račun št. 51800-63025505, sklic na št. 00 04-444 z namenom
nakazila “Pristojbina za javni razpis za
VVZ”.
S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbine ne vračamo.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 10.
dan od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do 12. ure na naslov: Mestna občia Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba 321/III.
7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno postavko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

1. Naročnik: Občina Domžale – oddelek
za družbene dejavnosti.
2. Predmet razpisa
2.1 Izdelava projektne dokumentacije
PGD in PZI za nadomestno gradnjo vrtca
Količevo – ponovitev razpisa.
3. Okvirna vrednost
3.1 Po normativih RS za tovrstne družbene objekte ca. 1,500.000 SIT za nadomestni VVO Količevo.
4. Rok izvedbe
4.1 Pričetek del konec maja 1996 in končanje del konec julija 1996, to je 60 dni.
5. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so naslednja:
– ponudbena cena,
– upoštevanje normativa RS za VVO (do
546 m2) glede na predvidenih 78 otrok v 4
skupinah,
– idejna zasnova objekta usklajena z normativom RS in izdelano LD,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference na področju VVO in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in
prostor, na Ljubljanski c. 89/I, Domžale.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo za
postavko 2.1 je 3.000 SIT, ki jo je treba plačati v gotovini ali z virmanom na žiro račun št:
50120-630-810230 proračun Občine Domžale “razpis projektov za VVO Količevo”.
7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati v
roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS
do 12. ure na naslov: Občina Domžale, Oddelek za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska c. 89/I, 1230
Domžale, v ločenih zaprtih kuvertah z napisom “Ne odpiraj” in “Javni razpis projekti
VVO Količevo”.
Ponudbe je potrebno dostaviti skupno s
sprejemno dokumentacijo v eni kuverti.
8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska c. 69, I. nadstropje – sejna soba, naslednji dan po oddaji
na gornji naslov ob 15. uri kolikor pade dan
odpiranja na soboto ali nedeljo je odpiranje
naslednji 1. delovni dan ob isti uri.
O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, kot tudi kasneje v 15
dneh po odpiranju o izboru izvajalca del.
9. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite informacije na telefon: 061/722-022 ali 061/714005 pri Tonkli P., v zvezi s tehničnim delom
pa na tel. 061/713-689 Ciperle J.
Pomanjkljivih in prepozno prispelih ponudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne. Prav tako bodo
smatrane kot neveljavne ponudbe, ki ne bodo upoštevale normativnih površin RS za
VVO in ga bodo presegale.
Investitor si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Št. 411/96
Ob-1496
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 komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89, Domžale objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca projektne
dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem
programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti.
2.1 Za izdelavo projektne dokumentacije
a) Objekt 1: podaljšanje sanacije Koliške ceste + izgradnja pločnika od Papirnice
Količevo do naselja Škrjančevo v dolžini
ca. 500 m (projekt za PGD in PZI).
Okvirna vrednost 800.000 SIT.
b) Objekt 2: izdelava projektne dokumentacije za gradnjo hodnika ob cesti Radomeljske čete dolžina ca. 1500 m (projekt
za PGD in PZI).
Okvirna vrednost 1,100.000 SIT.
c) Objekt 3: sanacija kanalizacije Tovarniške ulice v Preserjah (projekt za PGD in
PZI).
Okvirna vrednost 2,000.000 SIT.
3.1 Rok izvedbe: objekt 1, 2, 3;
pričetek: junij 1996,
zaključek 45 dni.
2.2 Za izvajanje del
a) Objekt 1: zamenjava semaforske naprave na križišču Toko v Domžalah.
Okvirna vrednost 4,500.000 SIT.
b) Objekt 2: rekonstrukcija Šlandrove
ulice II. faza in Triglavske ulice v Radomljah.
Okvirna vrednost 4,000.000 SIT.
c) Objekt 3: nadaljevanje izgradnje hodnika za pešce ob Pelechovi cesti v Preserjah.
Okvirna vrednost 2,500.000 SIT.
d) Objekt 4: izgradnja vodovodne zanke
Domžale južni del odsek 9.
Okvirna vrednost 20,000.000 SIT.
e) Objekt 5: zamenjava cevi Masllejeva–Kolodvorska.
Okvirna vrednost 20,000.000 SIT.
f) Objekt 6: izgradnja kanalizacije Depala vas.
Okvirna vrednost 8,000.000 SIT.
g) Objekt 7: izgradnja kanalizacije bloki
Škrjančevo.
Okvirna vrednost 1,500.000 SIT.
h) Objekt 8: izdelava 1 vrtine na podlagi
programa raziskave kvalitete podtalnice na
Domžalsko-Mengeškem polju.
Okvirna vrednost 5,000.000 SIT.
i) Objekt 9: izgradnja plinovodnega priključka N 100 mimo novega kulturnega doma.
Okvirna vrednost 1,800.000 SIT.
3.2 Rok izvedbe: objekt 1-9:
– pričetek: junij 1996,
– zaključek: 45 dni.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,

Št. 411/96
Ob-1495
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 28/94) Občina
Domžale, Oddelek za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89, Domžale objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
projektne dokumentacije PGD in PZI za
vrtec Količevo
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– 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
komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in
prostor, na Ljubljanski 89/I, Domžale. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije
in razlage za izdelavo ponudbe pri Tonkli
Primožu ali Kump Jožetu, tel. št. 722-022
ali 714-005.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo
za postavko 2.1 je 1.000 SIT.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo
za postavko 2.2 je 15.000 SIT, plačljivo v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 – proračun Občine Domžale – razpis.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS
do 12. ure na naslov: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Ljubljanska 89/I, 1230 Domžale, v zaprti ovojnici z napisom “Javni razpis – Komunala –
Ne odpiraj!”
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje – sejna soba, naslednji dan po oddaji
na gornji naslov ob 15. uri kolikor pade dan
odpiranja na soboto ali nedeljo je odpiranje
naslednji 1. delovni dan ob isti uri.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno postavko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
Občina Domžale

4. Rok pričetka del je obojestranski podpis pogodbe, rok dokončanja del je največ
15 mesecev od pričetka del.
5. Ponudniki lahko dobijo potrebne strokovne informacije pri naročniku Javnem
podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, v Razvojno investicijskem sektorju telefon št. 1889-601.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v Javnem podjetju Energetika Ljubljana, Verovškova 62, Ljubljana, v
Razvojno investicijskem sektorju, soba št. 8
v prvem nadstropju, v 8 dneh po objavi
razpisa, vsak delovnik med 8. in 12. uro, ob
predložitvi dokazila o vplačilu 100.000 SIT
na žiro račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 odprtega pri APP, Ekspozitura Ljubljana 4, s
pripisom: “Razpisna dokumentacija za izgradnjo energetskega postroja Toplarne Šiška Ljubljana”.
7. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so precizirana v razpisni dokumentaciji.
9. Naročnik si pridržuje pravico pogajanj s ponudniki v postopku analiziranja ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s sredstvi. V primeru, da bodo poleg
cene pri oceni prevladovali drugi elementi
ponudb kot ugodnejši, najcenejša ponudba
ne bo veljala nujno tudi za najugodnejšo.
10. Rok za oddajo ponudb je 18. julij
1996 do 9. ure.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, v tajništvo Razvojno investicijskega sektorja, soba št. 8, v zaprtih ovojnicah z oznako: “Javni razpis za
izgradnjo energetskega postroja Toplarne
Šiška Ljubljana – ne odpiraj”.
Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene, in ne bodo prispele pravočasno, bodo
pošiljateljem vrnjene v zaprtih ovojnicah.
11. Javno odpiranje ponudb bo 18. julija
1996 ob 10. uri v sejni sobi v II. nadstropju
objekta Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje svojih podjetij.
12. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana

4. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, vsak dan
od 8. do 10. ure v sobi št. 14, I. nadstropje.
Dodatne informacije lahko dobite ob istih
urah na telefon št. 178-52-11, Mojca Miklavčič.
5. Ponudba za razpis mora vsebovati v
skladu z 12. členom uvodoma navedene
odredbe:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– dinamiko realizacije v zadnjem tednu
v avgustu,
– skladišče distributerja,
– opisan projekt distribuiranja učbenikov
na celotnem področju Republike Slovenije,
– predračun del distribucije in način
obračunavanja del z vključenim prometnim
davkom,
– pooblaščena oseba, ki daje tolmačenja
v zvezi s ponudbo.
Naročnik zahteva za zavarovanje izpolnitve obveznosti oziroma za resnost ponudbe: akceptni nalog v višini 10% od vrednosti kupnine, ki ga morajo ponudniki predložiti poleg ostale dokumentacije.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cene distribuiranja v SIT s prometnim
davkom,
– razpoložljiva vozila in druga oprema
distributerja,
– usposobljenost delavcev,
– sposobnost distribuiranja zadnji teden
v avgustu 1996,
– projekt distribuiranja in način obračunavanja del.
7. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa in izbiranje ponudb.
8. Ponudnik da pisno ponudbo za distribucijo šolskih učbenikov za osnovne šole.
Pri razpisu bodo upoštevane le tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
30. maja 1996, do 9.00 ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana. Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis – Distributer” in
naslovom ponudnika.
9. Odpiranje poonudb bo v ponedeljek,
30. maja 1996, ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, III. nadstropje. Na odpiranje so
vabljeni ponudniki z ustreznim pisnim pooblastilom.
10. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v zakonitem roku.

Št. 1919
Ob-1497
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana objavlja
na podlagi zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in št. 29/86) in pravilnika o
načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo energetskega postroja za
povezano proizvodnjo toplotne in
električne energije v Toplarni Šiška
Ljubljana
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je zbiranje
ponudb za projektiranje, dobavo, montažo
in spuščanje v obratovanje energetskega postroja za povezano proizvodnjo toplotne in
električne energije (kogeneracijski postroj),
ki sestoji iz:
– plinske turbine in generatorja moči 6,0
do 6,5 MW s kompresorjem za zemeljski
plin,
– parnega kotla na odpadno toploto z
zmogljivostjo 20 ton/h nasičene pare nadtlaka 16 bar z dodatnim gorilnikom in pomožnimi napravami,
– računalniškega sistema nadzora in vodenja obratovanja postroja.
Lokacija: Verovškova 62, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost razpisane gradnje: 600,000.000 SIT.

Ob-1383
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94)
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za distributerja šolskih učbenikov
1. Predmet razpisa: najem distributerja
šolskih učbenikov.
2. Število učbenikov za distribucijo znaša ca. 130.000 učbenikov.
3. Orientacijska vrednost za distribucijo
šolskih učbenikov znaša 9,000.000 SIT.

Ob-1384
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94)
Republika Slovenija,Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za odkup učbenikov za prvi, drugi,
tretji, četrti in peti razred osnovnih šol
in odkup petletnih naklad učbenikov za
šole z italijanskim in madžarskim
jezikom in za dvojezične šole
1. Predmet razpisa:
A) odkup učbenikov za prvi, drugi, tretji, četrti in peti razred osnovnih šol.
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Učbeniki za 1. razred
Št.

Naslov učbenika

Avtor

1.
2.

PRVO BERILO
SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE 1

H.Veselko, D.Sivec, Z.Lampič
J. Mesesnel

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

6040
4980

1.000 SIT
880 SIT

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

5620

1.000 SIT

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

6420

1.000 SIT

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

8080

1.470 SIT

7400
8240
8210

1.275 SIT
1.406 SIT
1.800 SIT

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

Učbeniki za 2. razred
Št.

Naslov učbenika

Avtor

1.

HIŠKA, HIŠKA, HIŠKICA, berilo

I.Saksida, B.Golob, M.Kolar, C.Velikonja,
A.Zidar

Učbeniki za 3. razred
Št.

Naslov učbenika

Avtor

1.

BABICA, TI LOVIŠ, berilo

I.Saksida, B.Golob

Učbeniki za 4. razred
Št.

Naslov učbenika

Avtor

1.
2.

NA KRILIH BESED, berilo za 4. razred
SPOZNAVANJE NARAVE 4

3.
4.

TU SEM DOMA I - DOMAČA POKRAJINA
MATEMATIKA 4

I.Saksida, B.Golob
V.Čurin, R.Ocepek, Z.Petkovšek, D.Vrščaj,
T.Sevnik, I.Smolej
O.Janša-Zorn, M.Košak, M.Umek
I.Hafner, I.Mulec, T.Uran

Učbeniki za 5. razred
Št.

Naslov učbenika

Avtor

1.
2.
3.
4.
5.

POZDRAVLJENO, ZELENO DREVO
ANGLEŠKI JEZIK 1 - TOUCHSTONE 1
PROJECT ENGLISH 1
NEMŠKI JEZIK 1
DAS DEUTSCHMOBIL 1

G.Kocijan, S.Šimenc
J.Skela, S.Berce
T.Hutchinson
M.Koltak, H.Orešič
J.Douvitsas-Gamst, E.Xantos,
S.Xantos-Kretzchmer, M.Maležič

8640
2220
4600
1700

1.260 SIT
1.600 SIT
1.600 SIT
1.500 SIT

315

1.500 SIT

6.

1.580 SIT

8.
9.

SPOZNAVANJE NARAVE 5 - DODATEK
MATEMATIKA 5

8440
6140

1.460 SIT
300 SIT

10.
11.
12.

MATEMATIKA 5 - PRESEČIŠČE 5
LIKOVNO IZRAŽANJE 5
TEHNIKA IN DELO 5

O.Janša-Zorn, M.Košak, M.Umek
J.Ferbar, S.Glažar, S.Oblak, V.Rotar,
T.Skulj, H.Vogelnik
V.Rotar
F.Galič, N.Kotnik, F.Oblak, I.Pucelj,
F.Savnik, T.Uran
R.Maroska in drugi
T.Tacol
M.Tomšič, T.Zupančič

8500

7.

TU SEM DOMA II - NARAVNE ENOTE SLOVENIJE,
učbenik za spoznavanje družbe
SPOZNAVANJE NARAVE 5

3450
5390
7550
7700

1.518 SIT
2.300 SIT
1.500 SIT
680 SIT

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

300
300
200
200

5.000 SIT
6.000 SIT
3.680 SIT
5.500 SIT

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

800

1.668 SIT

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

800

6.000 SIT

B) Odkup petletnih naklad učbenikov za šole z italijanskim in madžarskim jezikom in za dvojezične šole
B1) Učbeniki za šole z italijanskim učnim jezikom - ponatisi
Št.

Naslov učbenika

Avtor

I/1

CONOSCENCA DELLA NATURA E DELLA SOCIETA,
per la II. classe della scuola elementara
MATEMATICA, per la IV. classe della scuola elementare
MATEMATICA 7
MATEMATICA 8

M.Adamič in drugi
I.Hafner in drugi
P.Galič in drugi
P.Galič in drugi

I/2
I/3
I/4

B2) Učbeniki za dvojezične slovensko-madžarske šole - ponatisi
Št.

Naslov učbenika

Avtor

II/1

KJE PESEM PREBIVA / AHOL AZ ENEK EL,
Del. zvez. za glasbeno vzgojo / Enek - zene munkafuzet,
3. razred / osztaly

B.Oblak

B3) Učbeniki za dvojezične slovensko-madžarske šole - prenove (20%)
Št.

Naslov učbenika

Avtor

III/1

MATEMATIKA 2, za 2.razred dvojezičnih osnovnih
šol / a ketny elvu altalanos iskolak 2. osztalya szamara

I.Hafner in drugi
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B4) Učbeniki za šole z madžarskim učnim jezikom - novo - prevod
Št.

Naslov učbenika

Avtor

IV/1
IV/2

KEMIJA 7 - temeljne vsebine v madžarskem jeziku
ORGANSKA KEMIJA 8

S.Glažar, T.Pretnar
A.Kornhauser

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

300
300

5.800 SIT
6.000 SIT

Količina
v kosih

Okvirna cena
na kos

400

6.000 SIT

B5) Učbeniki za šole z italijanskim učnim jezikom - novo
Št.

Naslov učbenika

Avtor

V/1

DOBER DAN, ZEMLJA

D.Dimec - Skribe

Vse cene so v SIT, s prometnim davkom.
2. Orientacijska vrednost za razpisane
učbenike znaša 190 mio SIT.
3. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana, vsak dan
od 8. do 10. ure na telefonu 17-85-211, Mojca Miklavčič. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (osnutek pogodbe) na
istem naslovu, ob istih urah, soba št. 14.
4. Ponudba za razpis mora vsebovati v
skladu z 12. členom uvodoma navedene
odredbe:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– dinamika realizacije v juliju in prvi polovici avgusta,
– cene v SIT s prometnim davkom fco
skladišče založnika,

– ponudbe morajo biti podane ločeno po
posameznih učbenikih,
– pooblaščena oseba, ki daje tolmačenja
v zvezi s ponudbo.
Naročnik zahteva za zavarovanje izpolnitve obveznosti oziroma za resnost ponudbe akceptni nalog v višini 5% od vrednosti
kupnine, ki ga mora ponudnik predložiti poleg ostale dokumentacije.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cene v SIT s prometnim davkom fco
skladišče založnika,
– razpoložljive kapacitete založnika,
– sposobnost izdelave v juliju.
6. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa in izbiranje ponudb.
7. Ponudnik da pisno ponudbo za posamezne učbenike. Če ponudnik ponudi do-

kumentacijo v več ovitkih, morajo le-ti biti
označeni po zaporedju in njihovo število
navedeno v dopisu.
Pri razpisu bodo upoštevane le tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
31. maja 1996 do 9. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana. Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis - Učbeniki” in navedbo ponudnika.
8. Odpiranje poonudb bo v ponedeljek,
31. maja 1996 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, III. nadstropje. Na odpiranje so
vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim
pooblastilom.
9. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v zakonitem roku.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/95
Ob-1382A
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

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

Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
1. “Sanacija prometno nevarnega odseka
Žlebič-Kočevje.”-A.M.
2. “Obnova vertikalne signalizacije na
območju Nova Gorica.”-A.M.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 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: Projekt PGD/PZI za
rekonstrukcijo križišča cest R 319 in
R 322 pri Kranju (Primskovo)
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 15. do 17. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Saša Kovačič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 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 “Projekt
PGD/PZI za rek. križišča R 319 in R 322 pri
Kranju.”-S.K.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Št. 110-1/95
Ob-1382B
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:
1. Sanacija prometno nevarnega odseka na cesti M 6, odsek 263 Žlebič-Kočevje
km 12.900-13.320
Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
2. Obnova vertikalne signalizacije na
območju CP Nova gorica (R 305, R 306, R
312, R 312a, R 312b, R 314, R 377)
Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 15. do 17. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Aleš Merkun, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 5. 1996 do 9.30 v vložišče

Št. 110-1/95
Ob-1382C
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: Semaforizacija križišča
“Polica” pri Naklem (cesta M 1, odsek
209)
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 15. do 17. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 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 “Semaforizacija križišča Polica pri Naklem.”- Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 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.

ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 15. do 17. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 6. 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 “Sanacija plazu na Tepanju.”-B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Št. 110-1/95
Ob-1382Č
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: Akontativno pridobivanje
zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste
R 335 na odseku Kanižarica-Vinica
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 15. do 17. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Erna Bavčar, dipl.
jur. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
1,700.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 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 “Akontativno
pridobivanje zemljiš Kanižarica-Vinica.”E.B.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1996
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-1382D
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: Sanacija plazu na
Tepanju
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-

Št. 110-1/95
Ob-1382E
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 M 10-1
Počehova-Lendava odsek 366 Gornja
Radgona-Radenci od km 2.155 do
km 2.764 v Meleh
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 15. do 17. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Marjan Pucko, inž.
(tel. 061/1324-222, mobitel 0609-627-944).
Orientacijska vrednost del znaša
49,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 6. 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 “Rekonstrukcija M 10-1 Počehova-Lendava.”-M.P.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 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-1382F
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-

javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez
Lahinjo v Primostku na cesti R 335/1211
v km 2.800
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 15. do 17. 5. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Brane Batistič,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 6. 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 “Sanacija mostu čez Lahinjo.”-B.B.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 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.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Št. 110-1/95
Ob-1459
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
Trebnje–Mokronog od km 3.100 do km
4.040
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. 1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
25,700.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 6. 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 Rekonstrukcija ceste Miran Marussig.” – M. M.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996
ob 9. uri, v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste

11. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
projektiranje in izvedbo kotlarne” je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart. Ovojnica s ponudbo mora tako opremljena dospeti – ne glede na način prenosa –
do 31. maja 1996 do 12. ure.
12. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
4. junija 1996, ob 9. uri, na Občini Lenart,
Trg osvoboditve 7, soba 24/II.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 10 dneh po odpiranju
ponudb.
14. Vse morebitne informacije lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart, v tajništvu, tel. 062/724-256.
Občina Lenart

Najemni pogoji:
– plačevanje najemnine za tekoči mesec,
ob sklenitvi najemne pogodbe vplačila najemnine za 6 mesecev vnaprej,
– izbrani najemnik odkupi obstoječo pekarsko opremo,
– pekarsko dejavnost je mogoče opravljati takoj po sklenitvi najemne pogodbe.
Rok za prijavo je 8 dni od objave na
naslov Občina Videm, Videm pri Ptuju 42,
2284 Videm pri Ptuju, s pripisom “Ne odpiraj – za najem pekarne”. Ogled prostorov je
mogoč ob delovnikih od 8. do 12. ure. O
rezultatih izbire bodo ponudniki obveščeni
v roku 15 dni po poteku roka za prijavo.
Občina Videm

Št. 06200-20/96
Ob-1460
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Lenart
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije in izvedbo plinske
kotlarne z rekonstrukcijo strojnih in
elektro instalacij oziroma ureditvijo
plinskih instalacij v objektih Občinske
uprave občine Lenart in Mercatorja –
SVS, d.d., PC Potrošnik Lenart
1. Investitor: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI in izvedba plinske kotlarne s prilagoditvijo strojnih in elektro instalacij oziroma ureditvijo plinskih instalacij.
3. Lokacija rekonstruiranega objekta bo
v pritličju zgradbe Občine Lenart na Trgu
osvoboditve 7 v Lenartu.
4. Orientacijska vrednost vseh razpisanih del: 8,000.000 SIT, od tega 600.000 SIT
za izdelavo projektne dokumentacije PGD,
PZI.
5. Rok izvedbe del:
– projektna dokumentacija 30. junij
1996,
– rekonstrukcija kotlovnice 15. september 1996.
6. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo vsak delovni dan od
7. do 15. ure na Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 29/II.
Ponudniki si lahko prostore, ki se ogrevajo s predmetno kotlarno, ogledajo, s tem
da morajo en dan pred ogledom o tem obvestiti investitorja.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– garancijski rok in način zavarovanja
izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
Ponudba mora biti ločena za izdelavo
projektne dokumentacije in za izvedbo kotlarne.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del z ustreznimi referencami,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– morebitne druge ugodnosti.
9. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena z
določbo “ključ v roke”.
10. Investitor si pridržuje pravico odstopiti od celovite izvedbe kotlarne v letošnjem
letu, oziroma pristopiti k fazni izvedbi z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.

Ob-1465
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Videm
javni razpis
za izvajalca za gradnjo upravne zgradbe
v Vidmu
1. Naročnik del je Občina Videm.
2. Predmet javnega razpisa je gradnja
upravne zgradbe Občine Videm in KS Videm.
3. Dokumentacija za razpis del je na razpolago na Občini Videm vsak delovni dan
od 7. do 15. ure.
4. Orientacijska vrednost vseh del znaša
49,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je po dogovoru etapno na osnovi razpoložljivih sredstev.
6. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na Občino Videm do vključno
15 dni po tej objavi. Ponudbe morajo biti v
zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za gradnjo upravne zgradbe”.
7. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz razpisanega gradiva.
8. Odpiranje ponudb bo 18. dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri, na sedežu
Občine Videm. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje pri odpiranju ponudb.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena za razpisana dela in plačilni pogoji – možnost kreditiranja,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
10. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Št. 54/96
Ob-1461
Občina Videm na osnovi 8. in 12. člena
statuta Občine Videm (Ur. v. Občin Ormož
in Ptuj, št. 11/95) ter sklepa sveta Občine
Videm na seji dne 23. 4. 1996 objavlja
javni razpis
Občina Videm odda v najem 60 m2 poslovnih prostorov pekarne v Vidmu pri Ptuju za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Ob-1464
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Bled objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo novelacije
zazidalnega načrta za centralno
turistično področje Bleda
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Predmet razpisa: izdelava novelacije
zazidalnega načrta za centralno turistično
področje Bleda.
3. Dvig razpisne dokumentacije: vsak delovni dan med 8. in 14. uro na Občini Bled,
Cesta svobode 13, Bled.
4. Vsebina javnega razpisa: izdelava novelacije zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda.
5. Orientacijska vrednost naročila znaša
5,000.000 SIT.
6. Predvideni pričetek del: po podpisu
pogodbe; predvidoma v juniju 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference s področja urejanja prostora
in prostorskega planiranja;
– sestava in strokovna usposobljenost
projektne ekipe;
– cenovno ugodnejša ponudba, pri čemer najnižja cena ni merilo za izbor;
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – izdelava ZN za CTP
Bled” in nazivom ponudnika.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
20 dni od objave, na naslov Občina Bled,
Cesta svobode 13, Bled.
10. Odpiranje ponudb bo 25. dan po objavi razpisa ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Bled.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 10 dneh po odpiranju ponudb.
12. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom dobite osebno na Občini Bled ali po
tel. 064/741-142, kontaktna oseba Irena Rus.
Občina Bled
Ob-1466
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, na
podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
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javni razpis
za opravljanje strokovnega nadzora pri
adaptaciji in dozidavi Srednje
zdravstvene šole v Mariboru
1. Predmet razpisa: opravljanje strokovnega nadzora pri adaptaciji in dozidavi Srednje zdravstvene šole v Mariboru.
2. Orientacijska vrednost celotne investicije znaša 350 mio SIT.
3. Predviden rok pričetka del: maj 1996.
Predviden rok dokončanja del: avgust
1997.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po objavi, med 9. in 12. uro, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na osnovi predložitve dokazila
o vplačilu 100.000 SIT delno povratnih
sredstev (višina in način sta razvidna iz razpisnih pogojev), ki jih ponudnik nakaže na
žiro račun št. 50100-637-55466.
5. Oddaja ponudbe: ponudbo z oznako
“Ponudba – Srednja zdravstvena šola Maribor – Ne odpiraj”, dostavite v zapečateni
kuverti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Služba za investicije,
Ljubljana.
Rok za oddajo ponudb je 21. 5. 1996 do
12. ure (prispelost ponudbe).
6. Odpiranje ponudb bo 23. 5. 1996 ob
11. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.
7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za
opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za svetovalni inženiring v zadnjih dveh letih za objekte v
šolstvu, katerih investicijska vrednost znaša
več kot 250,000.000 SIT (navesti reference
kadrov in seznam objektov),
– podatki o kadrih (poimenski seznam
kadrov, ki bodo sodelovali pri nalogi),
– ponujena cena,
– opcija ponudbe,
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON
3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kadri,
– opcija,
– plačila,
– ponujena cena,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni po pravilu najugodnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 212-838.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.
Ministrstvo za šolstvo in šport

2. Predmet razpisa: vodenje investitorskega inženiringa, ki obsega:
– inženiring storitve in strokovni nadzor
z vsemi postopki po pridobljeni lokacijski
odločbi razen izdelave projektne dokumentacije;
– uvedba izvajalca v delo;
– sodelovanje pri prijavi investicije;
– vodenje postopka pri odpiranju ponudb;
– analiza in priprava predloga za odločitev;
– izročitev objekta uporabniku;
– spremljanje v garancijski dobi vključno z opravljeno kolovdacijo;
– podrobnejše informacije o zahtevanih
opravilih lahko zainteresirani dobijo na občini Piran;
Kontaktna oseba Bogdan Babnik, tel.
066/746-201.
Dela se bodo izvajala v treh fazah.
Orientacijska vrednost 1. faze investicije: 100,000.000 SIT.
3. Merila za izbiro nejugodnejšega ponudnika so:
– strokovna usposobljenost ponujenega
teama;
– reference iz področja visokih gradenj;
– cena;
– drugo;
4. Ponudba mora vsebovati elemente 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)
5. Roki
Sodelovanje pri 1. fazi bo predvidoma
od junija do decembra 1996.
6. Oddaja ponudb
Ponudbe je treba posredovati na Občino
Piran po pošti ali osebno do vključno 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure.
Ponudbe posredovane po pošti morajo
prispeti najkasneje 10. dan po objavi.
Ponudba mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici z oznako “Ponudba - inženiring
Osnovna šola Sečovlje - Ne odpiraj”.
Odpiranje ponudb bo naslednji delovni
dan po zaključku razpisa ob 10. uri v prostorih Občine Piran.
O izidu razpisa bodo posamezniki pisno
obveščeni v 10 delavnih dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Piran

dneva za oddajo ponudb v času od 7.30 do
14. ure.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 20,000.000 SIT.
5. Pričetek razpisanih del je predviden v
maja 1996, konec del pa v drugi polovici
leta 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo:
– reference ponudnika in njegova usposobljenost za tovrstna dela,
– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,
– rok za izvedbo del.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet ponudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,
– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih del (registracija podjetja, vodja del....),
– cene:
– cena finega planuma po m 2,
– cena BTD 0 - 16 debeline 6 cm po m2,
– cena AB 0 - 8 debeline 3 cm po m 2,
– plačilne pogoje in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih obveznosti,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe
iz uvoda tega razpisa.
8. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne odpiraj! - ponudba
na razpis Modernizacija krajevnih poti in
mestnih ulic “. Pravočasno prispele ponudbe bodo tiste, ki jih ponudniki pošljejo priporočeno vsaj 20. dan po objavi razpisa ali
osebno vročijo vsaj 22. dan do 9. ure na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 22. dan po objavi razpisa oziroma prvi naslednji dan ob 9.30 v mali sejni
sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.
11. 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.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 20 dni po zaključenem roku
za oddajo ponudb.
Občina Črnomelj

Javni razpis
za vodenje investitorskega inženiringa
pri gradnji objektov v šolskem območju
Sečovlje
1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg
2, Piran.

Št. 347/004/96
Ob-1472
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in
7/93) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Črnomelj
javni razpis
za izbiro izvajalca modernizacija
krajevnih poti in mestnih ulic v Občini
Črnomelj
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je modernizacija krajevnih poti in mestnih ulic.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo proti plačilu na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, soba št.
24, vsak delovni dan, po objavi razpisa do

Št. 401-1/96
Ob-1473
Na podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Škofja
Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka, objavlja
javni razpis
za izdelavo, dobavo in montažo opreme
v predprostoru in sejni dvorani
1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: izdelava, dobava in
montaža opreme v predprostoru in sejni dvorani v objektu Poljanska c. 2.
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3. Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: julij ali avgust 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v treh dneh po objavi v Uradnem listu RS med 8. in 12. uro v prostorih
Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja
Loka, soba št. 12.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 15
dni od objave v Uradnem listu RS. Ponudba
mora biti poslana v zaprti kuverti na naslov:
Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja
Loka z oznako “Ponudba za opremo sejne
dvorane - Ne odpiraj”.
8. Ponudba za razpis mora vsebovati elemente po 12. členu odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajanje javnih
naročil.
9. Odpiranje ponudb bo osemnajsti dan
od objave ob 14. uri v mali sejni dvorani
Občine Škofja Loka. Če je ta dan sobota ali
nedelja, bo odpiranje ponudb v ponedeljek.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno v roku 15 dni po poteku javnega razpisa.
11. Investitor se lahko odloči, da ne izvede vseh predvidenih del.
Občina Škofja Loka

8. Ponudniki bodo o izidu izbora izvajalca obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Nazarje

javni razpis
za dodelitev sredstev za neposredno
subvencioniranje stroškov v okviru
izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja
I. Predmet razpisa
1. Predmet tega razpisa je nadomestitev
dela stroškov za:
– odpiranje novih delovnih mest,
– ohranitev delovnih mest in
– prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo.
2. Sredstva za navedene namene se dodelijo z neposrednim subvencioniranjem dela stroškov.
3. Skupna višina sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa znaša
700,000.000 SIT, od tega za:
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest 150,000.000 SIT,
– sofinanciranje ohranjanja delovnih
mest 400,000.000 SIT
– prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije 150,000.000 SIT.
II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo podjetja
ali gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družba), ki izpolnjujejo pogoje iz 11.
in prvega odstavka 12. člena pravilnika o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 23/96) - v nadaljnjem
besedilu: pravilnik - in niso v stečajnem
postopku.
2. Družbi se lahko dodelijo sredstva v
obliki neposrednega subvencioniranja dela
stroškov:
– za nadomestitev dela stroškov za odpiranje novih delovnih mest do višine 120.000
SIT za vsako brezposelno osebo, ki jo zaposlijo,
– za nadomestitev dela stroškov za ohranjanje delovnih mest do višine 100.000 SIT
za vsako ohranjeno delovno mesto in
– za nadomestitev dela stroškov za prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo do višine 50.000 SIT za vsakega delavca, ki se
dokvalificira ali prekvalificira.
3. Družbi, ki je izvoznik in je njen neto
izvoz v letu 1995 znašal vsaj 25,000.000
SIT po tečaju Banke Slovenije na dan objave tega razpisa, se lahko zneski iz druge
točke povečajo do 10%.
4. Skupna višina dodeljenih sredstev družbi praviloma ne sme presegati 90,000.000
SIT.
5. Pri izbiri družb se bodo upoštevala
merila iz 12., 13. in 14. člena pravilnika.
Poleg prednostnih kriterijev iz drugega
odstavka 12. člena, drugega odstavka 13.
člena in drugega odstavka 14. člena pravilnika se bodo upoštevali dodatni prednostni
kriteriji, in sicer:
– prednost pri izbiri bodo imele družbe,
ki so se lastninsko že preoblikovale ali so v
postopku lastninskega preoblikovanja pridobile soglasje agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo iz tretjega odstavka
20. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
– družbe, ki v zadnjih dveh leti niso pridobile sredstev iz naslova aktivne politike
zaposlovanja oziroma so ta sredstva pridobile v nižji višini, kot je določena v četrti
točki ter

Št. 353-4/95-96-01
Ob-1471
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, objavlja na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za kanalizacijo – primarni kanal D
v Nazarjah
1. Investitor: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, Nazarje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
kanalizacije – primarni kanal D v Nazarjah.
3. Dokumentacija: dokumentacijo lahko
ponudniki dvignejo v roku 8 dni po objavi
na sedežu Občine Nazarje, vsak dan med 8.
in 10. uro.
Dokumentacijo je možno dvigniti na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 3.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih
ponudnik nakaže na ŽR Občine Nazarje, št.
52810-630-10110.
Dodatne informacije dobijo ponudniki na
tel. 831-988, pri inž. Štiglicu.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 15,000.000 SIT.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference na tem področju,
– ceno razpisanih del,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
– datum veljavnosti ponudbe,
– rok izvedbe del.
6. Merila za izbiro ponudnika: vrednost
del, reference, način plačila, ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb: ponudbe oddajte do 6. 6. 1996, najkasneje do 11. ure, v
sprejemno pisarno Občine Nazarje, v zaprti
kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis!”.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 12. uri.

Št. 663-05-003/96
Ob-1476
Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje stikov
z javnostjo
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega izvajalca za izvajanje stikov z javnostjo.
Delo bo obsegalo: opravljanje dnevne analize medijskih sporočil, pripravo tiskovnih
konferenc, pripravo in svetovanje pri nastopih na TV in RA, izdelavo analize oddaj in
nastopov, pripravo in oblikovanje informativnih gradiv za novinarje, pripravo posebnih
dogodkov, govorov, predavanj in nastopov v
javnosti ter komuniciranje s sredstvi javnega
obveščanja. Izvajalec bo obvezen zagotoviti
stalno prisotnost enega delavca na sedežu
naročnika za opravljanje navedenih nalog
najmanj 8 ur dnevno vsak delovni dan.
3. Orientacijska vrednost ene svetovalne
ure znaša 3.000 SIT bruto.
4. Predvideni rok pričetka izvajanja del
je 1. 6. 1996.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– dosedanje reference na področju stikov z javnostjo,
– druge reference izvajalca,
– cena.
6. Ponudba mora vsebovati: firmo oziroma ime in naslov ponudnika ter odgovorno
osebo, dokazilo o registraciji, seznam referenc ponudnika, zasnovo projekta, strukturo cene ter vzorec pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudb: ponudniki lahko oddajo ponudbo osebno v glavni pisarni
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 do vključno
20. 5. 1996 do 12. ure ali priporočeno po
pošti na naslov ministrstva.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj - ponudba za javni razpis
stiki z javnostjo”.
8. Odpiranje ponudb bo 24. 5. 1996 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 8
dneh po odpiranju ponudb.
9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
178-33-32.
Ob-1477
Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in 3. člena pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.
l. RS, št. 23/96), objavlja Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve
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– družbe iz naslednjih delovno intenzivnih panog: 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.
III. Vsebina vloge
Družba v prijavi na javni razpis posreduje ministrstvu pisno vlogo, kateri priloži dokumentacijo iz 1. do 12. točke 17. člena
pravilnika.
Neto izvoz v letu 1995 se dokazuje s
fakturiranim izvozom in uvozom v obliki
poročila o stanju terjatev in obveznosti do
tujine, ki so jih družbe dolžne izkazovati na
obrazcu SKV I in II, oziroma v primerih
posrednega izvoza izjavo izvoznika, da je
storitev izvoza izvedel v imenu in za račun
te družbe.
IV. Rok in način prijave na razpis:
Vloga mora biti poslana priporočeno po
pošti do vključno 10. 6. 1996 ali osebno
oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, do 12. ure zadnjega dne navedenega
roka. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici s firmo in naslovom družbe ter oznako
“Ne odpiraj, prijava na razpis - Ukrepi APZ
- Neposredne subvencije”.
Javno odpiranje vlog bo 14. 6. 1996 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.
Družbe bodo o izidu razpisa obveščene
najkasneje v 30 dneh po odpiranju vlog.

dilu: družba), ki izpolnjujejo pogoje iz 11. in
prvega odstavka 12. člena pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 23/96) - v nadaljnjem
besedilu: pravilnik - in niso v stečajnem
postopku.
2. Družbi se lahko dodelijo sredstva za
subvencioniranje obrestne mere do največ
7 odstotnih točk. Sredstva subvencij bodo
družbam izplačevana sočasno s plačili njihovih zapadlih obresti poslovni banki.
Višina sredstev, ki se lahko dodeli za
posamezne namene, ne sme presegati zneska, določenega v 15. členu pravilnika.
3. Družbi, ki je izvoznik in je njen neto
izvoz v letu 1995 znašal vsaj 25,000.000
SIT po tečaju Banke Slovenije na dan objave tega razpisa, se lahko zneski iz druge
točke povečajo do 10%.
4. Skupna višina dodeljenih sredstev
družbi praviloma ne sme presegati
90,000.000 SIT.
5. Pri izbiri družb se bodo upoštevala
merila iz 12., 13. in 14. člena pravilnika.
Poleg prednostnih kriterijev iz drugega
odstavka 12. člena, drugega odstavka
13. člena in drugega odstavka 14. člena pravilnika se bodo upoštevali dodatni prednostni kriteriji, in sicer:
– prednost pri izbiri bodo imele družbe,
ki so se že lastninsko preoblikovale oziroma so v postopku lastninskega preoblikovanja pridobile soglasje agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo iz tretjega odstavka 20. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij,
– družbe, ki v zadnjih dveh letih niso
pridobile sredstev iz naslova aktivne politike zaposlovanja oziroma so ta sredstva pridobile v nižji višini, kot je določena v četrti
točki ter
– družbe iz naslednjih delovno intenzivnih panog: 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.
III. Vsebina vloge
Družba v prijavi na javni razpis posreduje ministrstvu pisno vlogo, kateri priloži dokumentacijo iz 17. člena pravilnika.
Neto izvoz v letu 1995 se dokazuje s
fakturiranim izvozom in uvozom v obliki
poročila o stanju terjatev in obveznosti do
tujine, ki so jih družbe dolžne izkazovati na
obrazcu SKV I in II, oziroma v primerih
posrednega izvoza izjavo izvoznika, da je
storitev izvoza izvedel v imenu in za račun
te družbe.
Ocena banke glede bonitete posojilojemalca mora obsegati razvrščenost v bonitetne razrede A, B, C ali D.
IV. Rok in način prijave na razpis:
Vloga mora biti poslana priporočeno po
pošti ali osebno oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana Kotnikova 5, v zaprti ovojnici s
firmo in naslovom družbe ter oznako “Ne
odpiraj, prijava na razpis - Ukrepi APZ Subvencioniranje obrestne mere”.
Javni razpis je odprt do izčrpanja sredstev oziroma najkasneje do 31. 8. 1996.

Odpiranje vlog bo vsak prvi ponedeljek
v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.
Odpirale se bodo vse vloge, ki bodo prispele v vložišče ministrstva do 12. ure v
petek pred datumom odpiranja ponudb iz
prejšnjega odstavka.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po vsakokratnem
odpiranju vlog.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-1478
Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in 3. člena pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.
l. RS, št. 23/96), objavlja Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje obrestne mere v okviru
izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja
I. Predmet razpisa
1. Predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za nadomestitev dela stroškov za:
– odpiranje novih delovnih mest,
– ohranitev delovnih mest in
– prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo.
2. Sredstva za navedene namene se dodelijo v obliki subvencioniranja obrestne
mere za najeta posojila pri poslovnih bankah.
3. Skupna višina sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa znaša
550,000.000 SIT, od tega za:
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest 150,000.000 SIT,
– sofinanciranje ohranjanja delovnih
mest 250,000.000 SIT,
– prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije 150,000.000 SIT.
II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo podjetja
ali gospodarske družbe (v nadaljnjem bese-

Ob-1498A
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu RS za leti 1994 in 1995
(Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95) ter odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo, Ljubljana, Kotnikova 19a, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca šolanja kontrolorjev
letenja
1. Investitor: Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
1. primarno šolanje 12 kandidatov za
kontrolorje letenja;
2. šolanje 10 proceduralnih območnih
kontrolorjev za radarske območne kontrolorje.
Izobraževalna ustanova mora biti zmožna zagotoviti šolanje v skladu z ICAO priporočili (tečaji 051, 052, 053). Ustanova
mora biti zmožna zagotoviti šolanje letaliških kontrolorjev letenja v simulatorju z
najmanj 180 stopinjsko projekcijo.
Ustanova mora biti zmožna šolati kandidate za območne radarske kontrolorje v
skladu z ICAO priporočili (tečaji 056, 055).
Kandidate je potrebno šolati na računalniškem informacijskem sistemu, podobnemu VAS II., Thomson CAT 2000 ali AIL.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 66,000.000 SIT.
4. Predviden rok začetka šolanja: druga
polovica 1996.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov dejavnosti ustanove,
– spričevalo pooblaščene upravno-administrativne enote o ponudnikovem pravnem
statusu in njegovi dejavnosti (ne starejši od
treh mesecev),
– podatke o finančnem stanju ponudnika
(ne starejše od trideset dni),
– referenco banke o finančnem stanju ponudnika,
– bančno garancijo, verificirano s strani
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg Republike 2, Ljubljana, Slovenija, v višini zahtevanega avansa,
– strukturo cene za posamezne segmente
ponudbe (stroški šolanja, namestitve z zajtrkom, kosilom in večerjo) vključno z davki,
– reference pri podobnih delih,
– izjavo ponudnika, da bo ravnal v skladu z zahtevami,
– osnutek pogodbe, ki vsebuje plačilne
pogoje,
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– morebitne druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik (popusti...),
– čas veljavnosti ponudbe.
Nepopolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference pri podobnih delih,
– cena in plačilni pogoji (popusti, stalnost cen),
– morebitne druge ugodnosti,
– čas veljavnosti ponudbe,
– višina zahtevanega avansa.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana, v zapečatenih kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za
javni razpis za šolanje kontrolorjev letenja
– Ne odpiraj!” do 11. 6. 1996 do 14.30.
Ponudbe so lahko vročene do istega roka v
vložišču Uprave RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana. Ponudbe, poslane po
pošti, morajo prispeti v vložišče URSZP do
zgoraj navedenega roka.
8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
12. 6. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo vsak delovni dan na tel. 061/17-34800, Matjaž Bohinc.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 45 dni po odpiranju ponudb.
Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

4. The training institution shall be able
to conduct the course in the second part of
1996.
5. The tender shall comprise:
– title and address of the institution,
– certificate issued by the authorised administrative body of the tenderer’s legal status and activity (not older than 3 months),
– information of the financial position of
the tenderer (not older than 30 days),
– bank reference regarding the financial
position of the tenderer,
– bank advance payment bond verified
by Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, to the
tune of the asked advance,
– cost analysis (costs of training, costs
of accommondation, including breakfast,
lunch and supper), including the taxes,
– references,
– statement that the training institution
is going to comply with the requirements,
– draft agreement, including the terms
of payment,
– other benefits (discounts...),
– period of validity of the tender.
Incomplete tenders will not be taken into
consideration.
6. Measures for the selection of the most
favourable tender:
– references,
– price and terms of payment (discounts,
set prices),
– other benefits,
– period of validity of the tender,
– level of advance.
7. The tenders, including all necessary
documentation, shall be submitted to: Republic of Slovenia, Ministry of Transport
and Communications, Civil Aviation Authority, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, in
sealed envelopes bearing the incscription:
“Public tender for the training of air traffic
controllers – don’t open!” by 11th June 1996,
at 2.30 p.m. at the latest. The tenders can
also be personally delivered to the mail room
in the premises of the Civil Aviation Authority of the Republic of Slovenia, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana, by the same time. The
tenders sent by mail shall be accepted in the
mail room, in the premises of the CAA of
the Republic of Slovenia by the above time
limit.
8. The opening of tenders will be public
and will take place on 12th June 1996 at
10.00 a.m. in the conference room in the
premises of the Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia. The representatives of tenderers participating at the opening
shall be requested to present written authorisation for representation.
9. For further information please telephone Mr. Matjaž Bohinc (phone number:
+386 61 1734 800).
10. The tenderers shall be notified of the
selection within 45 days from the opening
of tenders.
Civil Aviation Authority of the
Republic of Slovenia

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
v letu 1996
1. Namen
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
dejavnosti tistih mladinskih in drugih organizacij, ki so nosilci projektov, namenjenih
predvsem mladim med 14. in 27. letom starosti in katerih dejavnost je usmerjena k:
– uresničevanju pluralnih interesov,
– aktivnemu vključevanju mladih v družbene procese,
– izboljšanju družbenega položaja mladih,
– usposabljanju za mladinsko delo,
– informiranju in svetovanju mladim,
– razvijanju strpnosti ter sprejemanju
drugačnosti.
Javni razpis je namenjen tudi sofinanciranju ad hoc projektom.
2. Pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev
a) Splošni
1. obravnavane bodo samo prispele in
popolne prijave na ustreznem obrazcu, ki
bodo ustrezale razpisanemu namenu in področjem,
2. vsak prijavitelj mora k prijavi priložiti ustrezne reference in dokazila o sposobnosti izvajalca za izvedbo programa ter
druge predvidene sofinancerje projekta.
b) Posebni
Na ta razpis se lahko javijo:
1. nevladne (neprofitne in prostovoljne) organizacije, ki so registrirane kot pravne osebe v RS in ki opravljajo mladinsko
delo ali izvajajo projekte za mlade,
2. organizacije, ki so pridobile status
nacionalne organizacije in izvajajo programe za ljubljansko mladino,
3. zavodi, ki izvajajo programe za
ljubljansko mladino.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisne dokumentacije.
4. Orientacijska razpisana sredstva znašajo ca. 10,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe
Izvajalec mora projekt, prijavljen na ta
razpis, izvesti v letu 1996.
6. Način prijave projektov
Pisne ponudbe, ki morajo biti podpisane,
žigosane in pravilno opremljene, je treba
oddati v prostorih Urada za mladino, Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje
in šport, na Gregorčičevi 7/I, oziroma poslati priporočeno po pošti, v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! – Ponudba
za mladinski projekt!” in jasno navesti ime
in naslov ponudnika.
Ponudbe z ustrezno dokumentacijo morajo ponudniki poslati do vključno 30. 5.
1996 do 12. ure, razen za ad hoc programe,
ki jih je mogoče prijavljati do razdelitve
razpoložljivih sredstev, na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Urad za mladino, Gregorčičeva 7/I,
1000 Ljubljana.
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1996
ob 10. uri, v prostorih Urada za mladino,
Gregorčičeva 7, Ljubljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji za izvedbo javnega razpisa

Ob-1498B
Pursuant to the Budget Fulfilment Act
and the Budget of the RS for 1994 and 1995
(Off. G. RS, No. 26/94 and 40/95) and the
Order on the procedure for implementing
the public official invitation for tenders (Off.
G. RS, No. 28/93), Republic of Slovenia,
Ministry of Transport and Communications,
Civil Aviation Authority, Ljubljana, Kotnikova 19a, announces
Public Official Invitation for Tenders
for the Training of Air Traffic
Controllers
1. Investor: Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana.
2. Tender subject:
1. Ab initio training for 12 candidates,
2. ACC/PROC
conversion
to
ACC/RDR training for 10 candidates.
The training institution shall be able to
provide the Ab initio training in accordance
with ICAO recommendations (courses 051,
052, 053). The institution shall be able to
train TWR controllers in at least 180 degrees visual simulator.
The training institution shall be able to
train the ACC/RDR candidates in accordance with ICAO recommendations (courses
055, 056). The candidates shall be trained
on KDS/RDR similar to VAS II, Thomson
CAT 2000 or AIL system.
3. Estimated value of the training: 66
million SIT i. e 380.000 ECU.

Ob-1499
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
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predložiti pisna pooblastila za zastopanje
pri odpiranju ponudb.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v zakonitem roku.
Vsak izbran izvajalec projekta bo v nadaljnjem roku 30 dni od sklepa o izbiri pozvan k sklenitvi pogodbe.
9. Končni obseg sredstev, namenjenih
sofinanciranju in njihova razdelitev, bo
opravljena po sprejemu proračuna Mestne
občine Ljubljana za leto 1996.
10. Razpisno dokumentacijo ter vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
ponudniki v Mestni občini Ljubljana, Mestni upravi, Oddelku za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Urad za mladino,
Gregorčičeva 7/I, Ljubljana, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro, tel. 1253-358.
Mestna občina Ljubljana

Ob-1501
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

Št. 28/96
Ob-1513
MOP – Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana objavlja

Št. 65/96
Ob-1500
Na podlagi določil 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.
27/88), Občina Hodoš-Šalovci kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: obnova in modernizacija
lokalne ceste Čepinci–Lucova
1. Investitor: Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, Šalovci.
2. Predmet razpisa: obnova in modernizacija lokalne ceste L 5656 Čepinci–Lucova, v dolžini 1350 m.
3. Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, kjer je na vpogled tudi
projektna dokumentacija.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne in projektne dokumentacije.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena za razpisna dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja, fiksnost cene,
– možnost sklenitve dvoletne pogodbe,
– celovitost vsebine pogodbe,
– 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.
7. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
dokaz o registraciji firme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno ponudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj – cesta” je potrebno dostaviti na naslov: Občina
Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, 9204 Šalovci.
9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za sprejem ponudb ob 12. uri, na sedežu občine.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Hodoš-Šalovci

javni razpis
I. Naročnik: Občina Domžale, Oddelek
za prostor in varstvo okolja, Ljubljanska 69,
Domžale.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izdelava Strategije
varstva okolja za Občino Domžale (Agenda
21).
Strategija naj vsebuje:
– strateške usmeritve za Občino Domžale, usklajene s strategijo Republike Slovenije na predmetnem področju,
– pregled stanja okolja, ki je potreben za
izdelavo predloga ciljev varstva okolja,
– predloge ciljev varstva okolja za občino,
– predloge ukrepov, ki jim mora občina
slediti, da bi uresničila zastavljene cilje,
– predvideti je potrebno koristi in negativne posledice predlaganih ukrepov in jih
finančno oceniti,
– predloge za nadaljnje delo občine.
III. Rok za izvedbo del
Predlog strategije varstva okolja za Občino Domžale mora biti izdelan do 1. 8.
1996, v obliki, ki bo primerna za predstavitev Občinskemu svetu Občine Domžale.
Končna vsebina Strategije varstva okolja za
Občino Domžale pa mora biti izdelana do
konca leta 1996 in v mesecu januarju 1997
tudi javno predstavljena.
IV. Oddaja ponudb
Ponudniki morajo oddati pismene ponudbe v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu
RS, do 12. ure, na naslov: Občina Domžale,
Oddelek za prostor in varstvo okolja, Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale. Ponudbe morajo biti označene z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba za strategijo varstva okolja”. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska c. 69, I. nadstropje – sejna
soba, naslednji dan po oddaji na gornji naslov, ob 15. uri, kolikor pade dan odpiranja
na soboto ali nedeljo, je odpiranje naslednji
prvi delovni dan ob isti uri. Stroške priprave
ponudb nosijo ponudniki. O izbiri bomo ponudnike obvestili po pošti.
V. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– reference,
– terminski načrt,
– predlog pogodbe,
– ceno, v kateri je vključen prometni davek.
VI. Merila za izbor izvajalca:
– reference,
– upoštevanje rokov,
– cena.
VII. Vrednost naročila
Okvirna vrednost izdelave strategije varstva okolja je 3,500.000 SIT. Dinamiko in
način plačila bosta stranki določili v pogodbi. Cenovno najnižja ponudba ne bo nujno
izbrana.
Občina Domžale
Oddelek za prostor in varstvo okolja

razpis
za izbiro izvajalca
1. Uprava RS za geofiziko objavlja razpis za izdelavo strokovnih podlag za pravilnik o seizmološkem monitoringu visokih
pregrad.
2. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne pri Saši Dumbovič, Ministrstvo za
okolje in prostor – Uprava RS za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana od 10. do 17. maja
1996.
3. Orientacijska vrednost naročila je
2,000.000 SIT (milijon sedemsto tisoč tolarjev 00/100).
4. Predvideni pričetek del je 1. julij 1996,
zaključek pa 15. november 1996.
5. Rok za oddajo ponudbe je ponedeljek,
27. maja 1996 do 12. ure v tajništvu Uprave
RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
6. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 27. maja 1996 ob 12. uri v prostorih
Uprave RS za geofiziko, Kersnikova 3,
Ljubljana.
7. Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika bo posredovano ponudnikom do
3. junija 1996.
MOP – Uprava RS za geofiziko
Št. 514/96
Ob-1515
Občina Gornja Radgona 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 izgradnjo vodovoda Ločki vrh–
Negova
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: Izbira najugodnejšega izvajalca za izgradnjo vodovoda Ločki
vrh–Negova.
3. Orientacijska vrednost del: 9,500.000
SIT.
4. Rok izvedbe razpisanih del: 30 dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega izvajalca:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancijski roki...
6. Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Ponudnik naj opredeli pri plačilnih pogojih višino komercialnega popusta pri zagotavljanju 30% in 50% brezobrestnega
avansa.
8. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo na Občini Gornja
Radgona pri inž. Ščavničar, tel. 069/61-671.
9. Kompletne ponudbe z oznako: “Ponudba za izgradnjo vodovoda Ločki vrh–
Negova – Ne odpiraj!” morajo ponudniki
oddati do 27. 5. 1996 do 10. ure na naslov:
Občina Gornja Radgona, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona.
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10. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Gornja Radgona 27. 5. 1996 ob
11. uri.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Št. 78/96
Ob-1507
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje

Ob-1516
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
Občina Gornja Radgona

javni razpis
za gradnjo kanalizacije RZ-9 vzhod –
spodnji del
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije
RZ-9 vzhod – spodnji del.
3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 7 dni
od dneva objave javnega razpisa med 8. in
10. uro na naslovu: Mestna občina Celje,
Trg Celjskih kenzov 9, Celje – Zavod za
planiranje in izgradnjo pri Branetu Gabrijanu ali Darji Svetičič tel. 28-822.
Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
43,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je druga polovica leta 1996, dokončanje pa prvo trimesečje 1997 leta.
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. Investitor si pridržuje pravico, da lahko odda dela po posmeznih funkcionalnih
celotah različnim izvajalcem.
10. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 10. 6.
1996 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ponudba za gradnjo kanalizacije RZ-9
vzhod – spodnji del, ne odpiraj!”
11. Odpiranje ponudb bo v torek, 11. 6.
1996 ob 10. uri v prostorih Mestne občine
Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo –
sejna soba, Trg Celjskih knezov 9. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Mestna občina Celje

javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave generalnega
hidravličnega izračuna kanalizacijskega
omrežja Gornja Radgona
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 9.
2. Predmet razpisa je izdelava generalnega hidravličnega izračuna za celotno kanalsko omrežje Gornja Radgona z idejnimi
projekti pripadajočih objektov.
3. Predvidena vrednost razpisanih del je
3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izdelave je 30 dni od
podpisa pogodbe.
5. Merilo za izbor:
– ponudbena cena del in plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– trajanje izvedbe del,
– ugodnosti ponudnika,
– strokovno usposobljenost ponudnika
(kadri, računalniški programi).
6. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazila o registraciji,
c) reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del, vključno
s podatki o tem, za katerega naročnika so
bile opravljene,
d) datum do katerega velja ponudba,
e) ponudbeno ceno s specifikacijo storitev,
f) ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
g) navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo,
h) vzorec pogodbe.
7. Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s sredstvi
8. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
dvigne razpisno dokumentacijo na Občini
Gornja Radgona pri inž. Ščavničar, tel.
069/61-671.
9. Kompletne ponudbe z oznako: “Ponudba za izdelavo generalnega hidravličnega izračuna – Ne odpiraj!” morajo ponudniki oddati do 27. 5. 1996 do 10. ure v vložišču Občine Gornja Radgona.
10. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Gornja Radgona 27. 5. 1996 ob
13. uri.
11. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 7 dni od dneva odpiranja
ponudb.
12. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa.
Občina Gornja Radgona
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Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-1470
Ime javnega glasila: Večer.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Slovenski odškodninski sklad, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Infond-Stolp, d.d., Maribor.
Izdajatelj: Časopisno založniško podjetje Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave – v. d. direktor: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag.
Borut Bratina, Marjan Šunta, Drago Simončič, Milan Golob, Majda Ploj.
Ime javnega glasila: 7 D.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Slovenski odškodninski sklad, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Infond-Stolp, d.d., Maribor.
Izdajatelj: Časopisno založniško podjetje Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave – v. d. direktor: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag.
Borut Bratina, Marjan Šunta, Drago Simončič, Milan Golob, Majda Ploj.
Ime javnega glasila: Naš dom.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Slovenski odškodninski sklad, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Infond-Stolp, d.d., Maribor
Izdajatelj: Časopisno založniško podjetje Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave – v. d. direktor: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag.
Borut Bratina, Marjan Šunta, Drago Simončič, Milan Golob, Majda Ploj.
Ime javnega glasila: Kaj.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Slovenski odškodninski sklad, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Infond-Stolp, d.d., Maribor
Izdajatelj: Časopisno založniško podjetje Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave – v. d. direktor: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag.
Borut Bratina, Marjan Šunta, Drago Simončič, Milan Golob, Majda Ploj.
Ob-1421
Ime javnega glasila: Slovenske novice.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
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Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Slovenske Novice časopisno založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Izdajatelj: Delo DESK časopisno založniška družba, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.
Direktor izdajatelja: Tit Doberšek.
Člani nadzornega sveta izdajatelja.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic z oznako A,
B in D sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri, z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Avtobusna postaja Ljubljana, d.d.

ob 13. uri v prostorih Prehrana Milica, na
Bistriški 57 v Poljčanah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, sprejem dnevnega reda ter
a) izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov in
b) imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca, sprejme se predlagani dnevni red
in imenuje notarja za sestavo zapisnika.
2. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju družbe.
3. Sklepanje o spremembi statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta družbe po predlogu začasne uprave.
4. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1995 in poslovni politiki za
leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in na podlagi mnenja začasnega nadzornega sveta, se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe v letu 1995 in poslovna
politika za leto 1996.
5. Razširitev začasnih članov nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta za dobo štirih let ter imenovanje nadzornega sveta
Predlog sklepa:
– razrešijo se vsi člani začasnega nadzornega sveta,
– skupščina izvoli člane nadzornega sveta,
– skupščina imenuje nadzorni svet za
mandatno dobo štirih let.
6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določijo se sejnine članom nadzornega sveta v skladu s predlogom začasne uprave.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlagano revizijsko družbo za revizorja družbe.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak delničar družbe sam ali po svojem zastopniku
ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno. Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki se bodo udeležili skupščine so
dolžni, da se najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo na upravi družbe in tam
deponirajo pooblastila. Neposredno ob prihodu na skupščino pa naj se udeleženci
skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer
bodo potrdili svojo prisotnost.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave pri Silvi Robar,
vsak dan od 10.30 do 14. ure do zasedanja
skupščine. Delničarji, ki bi imeli nasprotne
predloge, so dolžni le-te pisno sporočiti
upravi v sedmih dneh od objave sklica
skupščine v Uradnem listu RS.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
po poteku ene ure. Skupščina bo takrat veljavno sklepala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Preskrba Poljčane, d.d.
Začasna uprava

Št. 706
Ob-1422
Ime javnega glasila: Naša žena.
Izdajatelj: Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Infond-Stolp, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Člani uprave izdajatelja: Jure Božič, Drago Pleško, Marija Auda, Biserka BožičnikKrižanec.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Darinka Mazora-Stopar, Alenka Škof, Majda
Iglič.

Sklici skupščin
Št. 33/96
Ob-1396
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 30. člena statuta družbe
uprava sklicuje
2. sejo skupščine,
ki bo v torek, 11. 6. 1996 ob 10. uri v
dvorani Kina Kompas, Miklošičeva 38,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev
glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: imenovali bomo dva preštevalca glasov, zapisnikarja in notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1995 v predloženem besedilu.
4. Sprejem predloga o delitvi čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček se razdeli
po predlogu uprave in mnenju nadzornega
sveta.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
5.1 Razreši se član nadzornega sveta.
5.2 Za člana nadzornega sveta se izvoli
predlagani član.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: potrdili bomo predlog
sejnine članom nadzornega sveta.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe na Trdinovi 3/III, Ljubljana,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Ob-1397
Spoštovani delničar, vabimo Vas na
5. redno skupščino,
ki bo v petek, 10. maja 1996 ob 14. uri v
Hotelu Kompas na Bledu.
Dnevni red:
1. Imenovanje delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog:
Predsedujoči je po statutu direktor podjetja.
Verifikacijska komisija.
Zapisničar je po zakonu notar: Stane
Krainer.
O predlogu glasuje skupščina z javnim
glasovanjem.
2. Poslovanje družbe v letu 1995, zaključni račun in poslovno poročilo.
Predlog sklepa: potrdi se zaključni račun
družbe in poslovno poročilo.
3. Razdelitev dobička družbe.
Predlog: celotni dobiček se nameni za
pokrivanje izgub iz preteklih let.
4. Poslovni plan družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan
družbe za leto 1996.
Delničar, ki bi želel predlagati razširitev
dnevnega reda, lahko svoj pismeni predlog
za obravnavo in predlog sklepa pošlje upravi najmanj 3 dni pred skupščino, le-ta bo
odločila o njegovi uvrstitvi na dnevni red.
Priložena gradiva: bilanca uspeha, analiza prometa, načrt in cilji poslovne politike v
letu 1996.
Evidentiranje prisotnosti prične ob 13.30.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v državljanstvo RS.
Pravne osebe morajo prezentirati: izvod
iz registracije, matično številko, dokazilo o
lastništvu delnic.
Prosimo vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi skupščine.
Kompas Bled
Uprava
Št. 186
Ob-1398
Na podlagi B točke sedmega poglavja
statuta delniške družbe Preskrba Poljčane,
trgovina in storitve, d.d., Poljčane, Bistriška
54, sklicujem
prvo sejo skupščine delničarjev
Preskrba Poljčane, d.d.
po vpisu lastninskega preoblikovanja v
sodni register, ki bo v petek 7. junija 1996
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Št. 07/96
Ob-1399
Na podlagi 7.3 člena statuta delniške družbe Integral, d.d., začasna uprava sklicuje

2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in zapisnikarja.
Predlog sklepa: potrdi se predsednik,
preštevalca glasov in zapisnikar.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju predlagane revizijske družbe.
4. Obravnava in sprejem sklepa o sprejemu letnega poročila o poslovanju za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o sprejemu letnega poročila o poslovanju za leto 1995.
5. Obravnava poslovnega načrta družbe
za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poslovnim načrtom družbe za leto 1996.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi sedeža družbe in ustrezni spremembi statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o spremembi sedeža družbe in ustrezni spremembi statuta.
7. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti delničarji oziroma pooblaščeni zastopniki, ki
bodo svojo udeležbo na skupščini v skladu s
točko 12.3.4 statuta družbe Mercata, d.d.,
pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred
skupščino. Prijava bo veljavna le s predložitvijo kopije veljavnega potrdila o izdanih
delnicah.
Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri, ko lahko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja zamudniki ne bodo imeli vstopa
v dvorano.
Gradivo za sejo je na vpogled v
poslovnih prostorih pooblaščene investicijske družbe Mercata, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, od 13. 5. 1996 do 28. 5. 1996 od
8. do 12. ure.
Mercata, d.d., Ljubljana
Nadzorni svet

Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju predlagane revizijske družbe.
4. Obravnava in sprejem sklepa o sprejemu letnega poročila o poslovanju za leto
1995.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o sprejemu letnega poročila o poslovanju za leto
1995.
5. Obravnava poslovnega načrta družbe
za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poslovnim načrtom družbe za leto 1996.
6. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi trije
delničarji oziroma pooblaščeni zastopniki,
ki bodo svojo udeležbo na skupščini v skladu s točko 12.3.4 statuta družbe Mercata 1,
d.d., pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred
skupščino. Prijava bo veljavna le s predložitvijo kopije veljavnega potrdila o izdanih
delnicah.
Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri, ko lahko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, na
sedežu družbe najmanj 1 uro pred začetkom
skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja zamudniki ne bodo imeli vstopa v dvorano.
Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
pooblaščene investicijske družbe Mercata
1, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, od 15.
5. 1996 do 30. 5. 1996 od 8. do 12. ure.
Mercata 1
Nadzorni svet

1. sejo skupščine
delniške družbe Integral, d.d., Črnomelj
v torek 4. 6. 1996, ob 12.30 na sedežu
družbe v Črnomlju, Belokranjska c. 22.
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine po predlogu začasne uprave in
začasnega nadzornega sveta.
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
poslovnik o delu skupščine.
3. Poročilo o poslovanju in procesu
preoblikovanja podjetja Integral, d.o.o., Črnomelj v delniško družbo.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju in preoblikovanju
podjetja v delniško družbo.
4. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta v predloženem besedilu.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan
predlog.
7. Vprašanja in odgovori delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic, oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.
Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja – tajništvo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Pozivamo delničarje, da v sedmih dneh
od prejema tega vabila svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno sporočijo začasni upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane.
V drugem sklicu je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Integral, d.d., Črnomelj
Začasna uprava
Ob-1400
Nadzorni svet pooblaščene investicijske
družbe Mercata, d.d., Ljubljana, Dunajska
51, na podlagi statuta družbe in določil zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje ter zakona o gospodarskih družbah sklicuje
drugo skupščino pooblaščene
investicijske družbe Mercata, d.d.,
ki bo v torek 28. 5. 1996 ob 10. uri v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Železna cesta 18, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

Ob-1401
Nadzorni svet pooblaščene investicijske
družbe Mercata 1, d.d., Ljubljana, Železna
cesta 18, na podlagi statuta družbe in določil zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter zakona o gospodarskih družbah sklicuje
drugo skupščino pooblaščene
investicijske družbe Mercata 1, d.d.,
ki bo v četrtek 30. 5. 1996 ob 10. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in zapisnikarja.
Predlog sklepa: potrdi se predsednik,
preštevalca glasov in zapisnikar.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.

Ob-1402
Direktor družbe Arkada Dva – Pooblaščena investicijska družba, d.d., sklicuje
1. sejo skupščine
družbe Arkada Dva – Pooblaščena
investicijska družba d.d.,
ki bo v ponedeljek 10. junija 1996 ob 12.
uri v sejni dvorani Arkade D.Z.U., d.o.o.,
Ljubljana, Celovška cesta 206.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in potrditev
dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika,
dva preštevalca glasov in notarja po predlogu, ki postane sestavni del tega sklepa.
3. Spremembe statuta družbe Arkada
Dva, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Arkada
Dva, d.d., po predlogu, ki postane sestavni
del tega sklepa.
4. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1995 in revidirane finančne
izkaze družbe za leto 1995 po predlogu direktorja družbe, ki postane sestavni del tega
sklepa.
5. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme višino sejnine za člena nadzornega sveta po
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predlogu direktorja, ki postane sestavni del
tega sklepa.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: imenuje se pooblaščenega revizorja družbe za leto 1996 po predlogu direktorja družbe, ki postane sestavni del
tega sklepa.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Če na skupščini ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
(drugi sklic) dne 10. 6. 1996 ob 13. uri na
istem sedežu. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, Celovška c. 206, Ljubljana, od 27. maja
1996 naprej, vsak delovnik med 9. in 15.
uro.
Arkada Dva, d.d.,
direktor

Predlog sklepa: določi se nagrade članov nadzornega sveta v predlagani višini.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsa gradiva in celoviti predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Cveti Cankar, 11. 5. do 11. 6. 1996 od 9. do
11. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine tajništvu družbe pošljejo pisne, razumno utemeljene nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda.
Začasna uprava bo v 12 dneh po objavi
sklica skupščine delničarjev, ki bodo to zahtevali, poslala sporočila in gradiva iz 287.
člena ZGD.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo delničarji, ki se izkažejo z osebnim dokumentom in potrdilom o lastništvu delnic,
pooblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim pisnim pooblastilom.
Prosimo delničarje in njihove pooblaščence, da pisno najavljajo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, vendar pa najava ni pogoj za udeležbo na skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem sklicu je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih glasov.
Inženiring IBT, d.d.
Začasna uprava

Na skupščino so vabljeni delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo ali njihovi pooblaščenci.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14.30 v istih
prostorih.
Liko Global, d.d.,
Direktor

Št. 127/96
Ob-1403
Začasna uprava Inženiring IBT, d.d.,
Proletarska 4, Ljubljana, vabi delničarje na
1. sejo skupščine
družbe Inženiring IBT, d.d.
Okrožno sodišče je dne 15. 2. 1996 vpisalo delniško družbo v sodni register. Začasna uprava ugotavlja, da so s tem izpolnjeni
pogoji za sklic skupščine.
Začasna uprava sklicuje skupščino družbe Inženiring IBT, d.d., dne 11. 6. 1996 ob
13. uri v prostorih Proletarska 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine (predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja).
Predlog sklepa: izvolijo se organi po
predlogu začasne uprave.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
po predlogu uprave.
4. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.
5. Poročilo o lastninskem preoblikovanju podjetja in poslovno poročilo za leto
1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
ter se na predlog začasne uprave in nadzornega sveta potrdi poslovno poročilo za leto
1995.
6. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
določila.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček iz
preteklih let in dobiček za leto 1995 se razdeli po predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzornega sveta – predsednika delničarjev po
predlogu začasnega nadzornega sveta.
8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.

Ob-1404
Na podlagi 11. člena statuta delniške
družbe Liko Global, družbe za trženje, d.d.,
Vrhnika, Tržaška 28, sklicujem
4. skupščino družbe
Liko Global, d.d., Vrhnika,
ki bo 12. junija 1996 ob 14. uri v sejni
sobi poslovne stavbe na Vrhniki, Tržaška 28.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in sprejem dnevnega reda:
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine. Izvoli se predsednika skupščine,
izvoli se verifikacijsko komisijo in imenuje
notarja.
2. Potrditev zapisnika 3. seje skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se zapisnika 3.
seje skupščine.
3. Obravnava poslovnega poročila za leto 1995 s predlogi sklepov o razporeditvi
dobička.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1995 s predlogi sklepov o
delitvi bruto dobička.
4. Obravnava poslovnega načrta za leto
1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni načrt za leto 1996.
5. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo
dejavnosti.
Gradivo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe en teden pred sejo vsak delovni dan od 13. do 14. ure.

Št. 7/367-96
Ob-1405
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, Uprava v
skladu z 283. členom zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni dvorani
Upravne enote Ljubljana, izpostava VičRudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7,
Ljubljana, dne 12. 6. 1996 ob 16.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene
sklepčnosti sprejema skupščina predlagani
dnevni red.
2. Imenovanje verifikacijske komisije,
notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo, notarja in zapisnikarja.
3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejema letno poročilo uprave za poslovno leto 1995.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlagano delitev čistega dobička družbe
za leto 1995.
5. Plan poslovanja za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predloženi plan poslovanja za leto 1996.
6. Prerazporeditev vplačanega presežka
kapitala v rezerve.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
sklep, da se presežek vplačanega kapitala
prerazporedi v rezerve.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in
13. uro na sedežu družbe do vključno 7. 6.
1996. Prijava pooblaščenca bo veljavna s
predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na
kraju skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri v
istih prostorih.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine do 7. 6. 1996 med 9. in
13. uro. Predlogi delničarjev so lahko le
pisni in obrazloženi ter vloženi v roku enega tedna po objavi tega sklica. Predloge
lahko delničarji vložijo na sedežu družbe.
IBE, d.d., Ljubljana
Uprava
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Št. 8
Ob-1406
V zvezi z drugo sejo skupščine družbe
Autoemona zastopstva in servisi, d.d., ki bo
dne 17. 5. 1996

najska 106, v sejni sobi v I. nadstropju. V
drugem sklicu bodo udeleženci sprejemali
sklepe ne glede na število prisotnih delničarjev.
Magos, d.d., Ljubljana

1) Otvoritev skupščine, imenovanje
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, dva preštevalca in notarja po predlogu direktorja.
2) Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost.
3) Pregled sklepov 2. seje skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z uresničevanjem sklepov.
4) Letno poročilo uprave za poslovno leto 1995 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano letno poročilo za leto 1995.
5) Poročilo o opravljeni reviziji za leto
1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o opravljeni reviziji za leto 1995.
6) Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pooblaščenega revizorja po predlogu nadzornega sveta.
7) Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.
Če na skupščini ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 14. junija 1996 ob 17. uri na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu ATENE, Družbe za upravljanje investicijskih skladov,
Ljubljana, Slovenska 56, en teden pred
skupščino.
Nadzorni svet Pooblaščene
investicijske družbe ATENA DVE, d.d.

uprava sporoča delničarjem
Percival, d.o.o., Dunajska 107, Ljubljana, daje zahtevo za dopolnitev dnevnega
reda skupščine, ki bo dne 17. 5. 1996, ter
naslednje nasprotne predloge:
1. Nasprotna predloga k točki 2. dnevnega reda skupščine dne 17. 5. 1996.
1.1 Predlog dnevnega reda skupščine
Autoemona, d.d., ki bo dne 17. 5. 1996,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/94, se
dopolni z novima točkama 2 in 3 dnevnega
reda, ki se glasita:
“2. Odločanje o nezaupnici uprave družbe
Predlog sklepa: upravi družbe se izreče
nezaupnica.
3. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta
Predlog sklepa:
Vojko Prinčič se razreši članstva v nadzornem svetu.
Dušan Hočevar se razreši članstva v nadzornem svetu.
Ustrezno se spremeni oštevilčenje naslednjih točk dnevnega reda.
1.2 Skupščina potrdi dnevni red dopolnjen z novima točkama 2. in 3. po predlogu
delničarja Parcival, d.o.o.”.
Autoemona zastopstva in servisi, d.d.
Uprava
Ob-1407
Na podlagi 17. člena statuta družbe Magos, d.d., Ljubljana, Dunajska 106 sklicuje
5. sejo skupščine
Magos, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 12. 6. 1996 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 106, v sejni
sobi v I. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, imenovanje notarja in ugotovitev sklepčnosti
skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, imenuje se notar in ugotovi se
sklepčnost skupščine.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1995.
Predlog sklepa:
a) sprejme se poročilo uprave ob izkazu
kritja izgube,
b) sprejme se sklep o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe in vračilo sredstev
delničarjem.
4. Dopolnitev statuta družbe in ssprejem
prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev
statuta in prečiščeno besedilo statuta.
Gradivo za sejo družbe s predlogi sklepov je na sedežu družbe in je na vpogled
vsem delničarjem.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 12. 7. 1996
ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Du-

Ob-1453
Nadzorni svet Pooblaščene investicijske
družbe ATENA ENA, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, sklicuje, na osnovi statuta delniške družbe
tretjo sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe
ATENA ENA, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 13. junija 1996 ob
16. uri v Avkcijski dvorani SKB Aurumu,
Slovenska 56 v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1) Otvoritev skupščine, imenovanje
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, dva preštevalca in notarja po predlogu direktorja.
2) Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost.
3) Pregled sklepov 2. seje skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z uresničevanjem sklepov.
4) Letno poročilo uprave za poslovno leto 1995 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano letno poročilo za leto 1995.
5) Poročilo o opravljeni reviziji za leto
1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o opravljeni reviziji za leto 1995.
6) Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pooblaščenega revizorja po predlogu nadzornega sveta.
7) Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.
Če na skupščini ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 13. junija 1996 ob 17. uri na istem mestu. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu ATENE, Družbe za upravljanje investicijskih skladov,
Ljubljana, Slovenska 56, en teden pred
skupščino.
Nadzorni svet Pooblaščene
investicijske družbe ATENA ENA, d.d.
Ob-1452
Nadzorni svet Pooblaščene investicijske
družbe ATENA DVE, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, sklicuje, na osnovi statuta delniške družbe
tretjo sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe
ATENA DVE, d.d.,
ki bo v petek, dne 14. junija 1996 ob 16.
uri v Avkcijski dvorani SKB Aurumu, Slovenska 56 v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:

Ob-1455
Nadzorni svet Pooblaščene investicijske
družbe ATENA TRI, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, sklicuje, na osnovi statuta delniške družbe
drugo sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe
ATENA TRI, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 17. junija 1996
ob 16. uri v Avkcijski dvorani SKB Aurumu, Slovenska 56 v Ljubljani z naslednjim
dnevnim redom:
1) Otvoritev skupščine, imenovanje
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, dva preštevalca in notarja po predlogu direktorja.
2) Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost.
3) Pregled sklepov 1. seje skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z uresničevanjem sklepov.
4) Letno poročilo uprave za poslovno leto 1995 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano letno poročilo za leto 1995.
5) Poročilo o opravljeni reviziji za leto
1995.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o opravljeni reviziji za leto 1995.
6) Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pooblaščenega revizorja po predlogu nadzornega sveta.
7) Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.
Če na skupščini ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 17. junija 1996 ob 17. uri na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu ATENE, Družbe za upravljanje investicijskih skladov,
Ljubljana, Slovenska 56, en teden pred
skupščino.
Nadzorni svet Pooblaščene
investicijske družbe ATENA TRI, d.d.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, imenovanje
verifikacijske komisije, zapisnikarja ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani dnevni red, predsednik skupščine, verifikacijska
komisija, notar, ter sklepčnost skupščine.
2. Sprememba statuta in sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta in prečiščeno besedilo statuta družbe
Pecivo, d.d., v predlaganem besedilu.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe Pecivo, d.d., v letu 1995,
ki obsega:
a) revidirano računovodsko poročilo za
leto 1995 s prilogami in pojasnili,
b) poslovno poročilo direktorja o poslovanju družbe Pecivo, d.d., v letu 1995.
4. Predlog delitve dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o delitvi čistega dobička po predlogu direktorja
in mnenju nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizijske hiše za pregled
poslovanja v letu 1996.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov in poslovanja v letu 1996
se sklene pogodba z revizijsko družbo ABREV iz Nove Gorice.
6. Volitve članov in namestnikov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: izvolijo se člani in namestniki nadzornega sveta po predloženem
predlogu.
7. Ureditev pogodbenih odnosov s podjetjem Kruh, p.o.
Predlog sklepa: zaradi ureditve pogodbenih odnosov s podjetjem Kruh, p.o., se
sprejmejo predlagani sklepi.
Predlogi sklepov in gradivo za skupščino je na vpogled vsem delničarjem od 25. 4.
1996 dalje v tajništvu družbe.
Pecivo, d.d., Nova Gorica
Direktor

Predlog sklepa: sprejme se poslovna strategija in plan družbe za leto 1996.
5. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki in vložen na upravi
družbe v roku 10 dni po objavi tega sklica.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda
bo potekalo javno z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi zastopniki na skupščini glasujejo z glasovnicami, ki jih bodo prejeli ob vstopu pred skupščino.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Mestna optika, d.d., Kongresni trg 9,
Ljubljana, v času od 20. 5. do 30. 5. 1996,
med 8. in 10. uro.
Mestna optika, d.d.
Predsednik nadzornega sveta

Ob-1458
Na podlagi točke 7.4 statuta delniške
družbe Terme Čatež, d.d., uprava Term Čatež, d.d., sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe Terme Čatež, d.d.
v ponedeljek, 17. 6. 1996 ob 15. uri, na
sedežu družbe v Čatežu, Topliška c. 35, Brežice, v restavraciji hotela Terme.
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in sprejme predlagani dnevni
red.
2. Poročilo o poslovanju.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju.
3. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad
lastnih delnic.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o delitvi dobička.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije računovodskih izkazov Term Čatež, d.d., v letu
1996, se imenuje revizorska hiša Deloitte &
Touche.
6. Vprašanja in odgovori delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v splošni službi na sedežu družbe
vsak dan od 9. do 12. ure.
Prijave za udeležbo na skupščini se sprejmejo dve uri pred sejo skupščine.
Terme Čatež, d.d.
Uprava
Št. 72/96
Ob-1462
Na podlagi 8.1.4. točke statuta družbe
Pecivo, d.d., Nova Gorica, sklicujem
redno letno skupščino
družbe Pecivo, d.d.,
ki bo v sredo, 22. 5. 1996 ob 16. uri, v
sejni dvorani hotela Perla v Novi Gorici.

Ob-1463
Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Mestna optika, d.d.,
Kongresni trg 9, Ljubljana, sklicuje nadzorni svet
I. redno skupščino
delniške družbe Mestna optika, d.d.,
ki bo dne 12. 6. 1996 ob 11. uri, v prostorih podjetja Aktiva, Dunajska 156, Ljubljana, 12. nadstropje, z naslednjih dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi dnevni
red.
2. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika in
preštevalca glasov.
3. Obravnava letnega poročila družbe
Mestna optika, d.d., za leto 1995 in razporeditev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1995 in razporedite dobička.
4. Predstavitev poslovne strategije družbe za leto 1996.

Št. 21/96
Ob-1503
Uprava družbe Nika, Investiranje in razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice, na podlagi 12. člena statuta sklicuje
6. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 14. 6. 1996, ob 17. uri, v
restavraciji pri Blagovnici v Brežicah in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe; skupščini prisostvuje notar.
3. Poročilo o poslovanju v letu 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1995.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano delitev dobička.
5. Izdaja zamenljivih obveznic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o izdaji zamenljivih obveznic.
6. Predlog pogojnega povečanja osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano pogojno povečanje osnovnega kapitala.
7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta.
8. Predlog poslovne politike za leto
1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog poslovne politike.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti nadzorni svet, da na podlagi ponudb izbere in
imenuje revizorja.
10. Razno.
Skupščine se v skladu z 12. členom statuta lahko udeležijo delničarji, ki delnice
shranijo najkasneje deset dni pred skupščino in so na dan zasedanja skupščine v del-
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niško knjigo že vpisani. Delničar se vpiše v
začasno delniško knjigo, če najpozneje deset dni pred začetkom zasedanja skupščine
deponira svoje delnice pri družbi. Te delnice ostanejo deponirane do zaključka zasedanja skupščine.
Prečiščeno besedilo statuta je na voljo na
sedežu družbe v Brežicah, Trg izgnancev 1a
in v poslovalnici v Ljubljani, Dunajska 20.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu in v vseh poslovalnicah družbe 10 dni
pred zasedanjem skupščine.
Nika, Investiranje in razvoj, d.d., Brežice
Uprava

ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Trgovsko podjetje Moda, d.d.,
Nova Gorica
Začasna uprava

Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva preštevalca glasov.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1993, 1994 in 1995 na predlog začasne uprave in mnenju začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se poslovno poročilo za leto 1993, 1994 in 1995 po predlogu
začasne uprave.
3. Potrditev predloga začasne uprave z
mnenjem začasnega nadzornega sveta: pokrivanje izgube iz poslovnega leta 1993 in
1995.
Predlog sklepa: potrdi se predlog pokrivanja izgube za poslovno leto 1993 in 1995
po predlogu začasne uprave, in sicer: celotna izguba se krije v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
4. Potrditev predloga začasne uprave z
mnenjem začasnega nadzornega sveta o
strategiji nadaljnjega razvoja in poslovnega
načrta za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi se predlog strategije nadaljnjega razvoja in poslovnega načrta za leto 1996.
5. Potrditev: imenovanja članov nadzornega sveta, na predlog začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se nadzorni svet
v sestavi:
1. Bošković Zoran,
2. Kržan Nevenka.
6. Določitev nagrade ter sejnine članom
nadzornega sveta, na predlog začasne uprave.
Predlog sklepa: potrjuje se višina nagrade in sejnine:
– predsednik nadzornega sveta je upravičen do sejnine 250 DEM,
– zunanji član nadzornega sveta je upravičen do sejnine 200 DEM, notranji pa 100
DEM.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo Podboršek za poslovno
leto 1996.
8. Potrditev spremembe 56. člena statuta
družbe.
Predlog sklepa: potrjuje se predlog začasne uprave o spremembi 56. člena statuta
družbe, in sicer tako, da se doda drugi odstavek, ki se glasi: Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali pooblaščeni zastopniki,
ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, Trpinčeva 39, Ljubljana, od 10. 5. 1996
naprej, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Če na skupščini ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) dne
10. junija 1996 ob 14. uri, na istem sedežu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Totra Tekstil, d.d., Ljubljana
Začasna uprava

Ob-1504
Na podlagi točke 7.3 statuta družbe Trgovsko podjetje Moda, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 18, sklicuje začasna uprava družbe
1. skupščino delničarjev,
ki bo dne 8. junija 1996 ob 14.30, v sejni
dvorani Obrtnega doma v Novi Gorici, Ul.
Gradnikove brigade 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in notarja.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja.
Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.
4. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
Manufaktura, trgovsko podjetje, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 18, k družbi Trgovsko
podjetje Moda, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 18.
Predlog sklepa: potrdi se pripojitvena pogodba.
5. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala, sprememb statuta družbe ter
potrditev čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o povečanju osnovnega kapitala, spremembe statuta in potrdi čistopis statuta družbe.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 8. 6. 1996 ob
14.30. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, 8. 6. 1996 ob 15. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Gradivo
Gradivo za vse točke dnevnega reda bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Novi Gorici, Kidričeva 18, vsak delovni dan
od 20. 5. 1996 dalje, od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni, šteto od dne 20. 5. 1996, pripo-

Št. 315
Ob-1505
Na podlagi točke 7.5.3 statuta družbe
Manufaktura, trgovsko podjetje, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 18, sklicujem
7. skupščino delničarjev,
ki bo dne 8. junija 1996 ob 13.30, v sejni
dvorani Obrtnega doma v Novi Gorici, Ul.
Gradnikove brigade 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in notarja.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
Manufaktura, trgovsko podjetje, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 18, k družbi Trgovsko
podjetje Moda, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 18.
Predlog sklepa: potrdi se pripojitvena pogodba.
4. Informacije delničarjem.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 8. 6. 1996 ob
13.30. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, 8. 6. 1996 ob 14. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Gradivo
Gradivo za vse točke dnevnega reda bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Novi Gorici, Kidričeva 18, vsak delovni dan
od 20. 5. 1996 dalje, od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni, šteto od dne 20. 5. 1996, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Manufaktura, trgovsko podjetje, d.d.,
Nova Gorica
Direktor
Ob-1506
Na podlagi 50. člena statuta delniške
družbe sklicujem
1. skupščino
družbe Totra tekstil, d.d., Trpinčeva 39,
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 10. 6. 1996 ob 13. uri,
na sedežu družbe, Trpinčeva 39 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh
preštevalcev glasov.

Ob-1512
Na podlagi 33., 34. in 35. člena statuta
Intertrade, mednarodno podjetje, d.d., sklicuje nadzorni svet
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2. skupščino
Intertrade, mednarodno podjetje, d.d.,
ki bo v sredo, 19. junija 1996 ob 12. uri,
v sobi št. 330 na Kolodvorski 9 v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlaga nadzorni svet
naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in notarja).
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine
Intertrade, mednarodno podjetje, d.d.
2. Poročilo o poslovanju Intertrade, mednarodno podjetje, d.d., za leto 1995, z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske hiše RFR –
Ernst & Young, ter predlog za delitev dobička.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina Intertrade, mednarodno
podjetje, d.d., sprejema poslovno poročilo o
poslovanju podjetja z zaključnim računom
za leto 1995, z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorske hiše RFR – Ernst & Young.
2.2. Skupščina sprejema predlog za delitev dobička firme.
3. Predlog za imenovanje revizijske hiše
Intertrade, mednarodno podjetje, d.d., za leto 1996.
Predlog sklepa: za revizorsko hišo se v
letu 1996 imenuje firma RFR – Ernst &
Young iz Ljubljane.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom drugega delničarja in njegovo začasnico o vplačanih delnicah. Pooblastila za
zastopanje je treba deponirati v prostorih
tajništva delniške družbe na Kolodvorski 9
v Ljubljani, vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, v pisni obliki.
Delničarje prosimo, da se prijavijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine v tajništvu družbe (soba 301), kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot potrdilo za udeležbo na skupščini. Gradiva so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe.
Navodila za glasovanje
Glasovanje je javno. Glasuje se lahko na
naslednji način:
1. z osebno udeležbo,
2. s pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 19. junija
1996 ob 12.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Vse informacije so vam na voljo tudi na
tel. 061/316-146.
Intertrade, mednarodno podjetje, d.d.,
Ljubljana
Predsednik nadzornega sveta

2. redno skupščino
delničarjev KDD – Centralne klirinško
depotne družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, 14. junija 1996 ob 9. uri, v
veliki konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe TR3, Trg republike 3, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlog sestave delovnih teles: delovnega predsedstva, notarja in preštevalk glasov.
3. Sprejem letnega poročila uprave za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave za leto 1995.
4. Sprejem programa dela in načrta poslovnega izida in naložb za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani program dela in načrt poslovnega
izida in naložb za leto 1996.
5. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko hišo Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana, za revizijo poslovanja za leto 1996.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji KDD se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu oziroma zastopniku,
ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred
sejo skupščine ter predložiti pooblastila za
zastopanje najmanj eno uro pred začetkom
skupščine pri za to pooblaščenem delavcu
KDD. Najmanj eno uro pred začetkom
skupščine morajo svoje pisno pooblastilo
predložiti tudi morebitni skupni zastopniki
več delničarjev.
Za delničarje KDD štejejo osebe, v korist katerih so delnice vsaj tri dni pred sejo
skupščine vknjižene na račun vrednostnih
papirjev, ki se vodijo pri KDD.
Skupščina delničarjev veljavno odloča,
če so na njej navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo najmanj petdeset
odstotkov osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine KDD v petek, 21. junija 1996 ob
9. uri, na istem mestu. Na ponovni seji
skupščina delničarjev veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
KDD, d.d., Ljubljana
Direktor

133,58 m2). Objekt se nahaja na parceli
44/42 k. o. Šmarje Z. K. V. 806. Delu objekta pripada skupaj 122,77 m2 stavbnega in
funkcionalnega zemljišča in vpisana služnostna pravica voženj in prostega dostopa
po parceli 44/43 po pogodbi z lastnikom
parcele.
B) Gospodarsko stanovanjskega objekta
iz leta 1838, tlorisne površ. 868,40 m2 in
koristne površine 604,60 m2. Objekt se nahaja na parceli 96/2 k. o. Rogatec ZK vložek 839, v velikosti 2438 m2.
A/1 Izklicna cena nepremičnine pod A)
je 4,358.960,70 SIT in je po samoupravnem
sporazumu v brezplačnem najemu do 30. 9.
2005 leta, katerega odpoved ni mogoča do
izteka.
Dosedanji najemnik ima predkupno pravico, ki jo lahko izkoristi v roku 8 dni po
končani javni dražbi.
B/1 Izklicna cena za nepremičnino pod
B) je 5,602.358 SIT. Del objekta predstavljajo stanovanja, ki so zasedena, del je v
najemu s 6-mesečnim odpovednim rokom
in del kleti 127,12 m2 v najemu z 1-letnim
odpovednim rokom. Najemnik kleti ima
predkupno pravico za celoten objekt, ki jo
lahko izkoristi na javni dražbi.
2. Ogled nepremičnin je možen vsak dan
med 8. in 10. uro, po predhodni najavi na
tel. 063/821-045 (258), Holešek.
3. Javna dražba bo 15. dan po objavi v
prostorih Hmezad Hram za pod točko
A) ob 12. uri,
B) ob 14. uri.
4. Na dražbi lahko sodelujejo vse pravne
in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra v RS, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu RS.
5. Vsak ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudb plačati varščino v višini 10% izklicne cene na blagajni prodajalca
ali na žiro račun 50750-601-20028, s katero
se mora izkazati na javni dražbi.
Uspešnemu kupcu se varščina vračuna v
ceno, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni po končani javni dražbi.
6. Uspešni ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 8 dni po končani
javni dražbi.
6.1. Veljavnost pogodbe je pogojena s
pridobljenim predhodnim soglasjem Agencije o lastninskem preoblikovanju podjetij
(po 44. členu zakona).
Ponudnik mora plačati celotno kupnino
v roku 8 dni po izjavi prodajalca, da je
pogodba možna za vpis v zemljiško knjigo.
7. Nepremičnine se prodajo po sistemu
videno – kupljeno in se kasnejših reklamacij ne upošteva.
Hmezad Hram, Kmetijstvo
in trgovina, p.o.,
Šmarje pri Jelšah

Št. 35/96
Ob-1514
Na podlagi 45. člena statuta KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, uprava KDD sklicuje

prodajo nepremičnin
z javno dražbo
A) Del objekta, ki predstavljajo tri pisarne ter garderobe in WC (v skupni velikosti

Razne objave
Št. 25/96
Ob-1393
Hmezad Hram, kmetijstvo in trgovina,
p.o., Obrtniška ulica 2, Šmarje pri Jelšah,
objavlja po sklepu DS z dne 16. 4. 1996

Ob-1394
ŽJ Meting, d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice, po pooblastilu družb SŽ – Železarne
Jesenice, razpisuje
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Zgradba računalniškega centra – ERC
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Številka zemljiškoknjižnega vložka je
962, št. parcele 1189/1 (delno), 1190, 1191
k. o. Jesenice.
Objekt ima koristno površino 2271 m2 in
stavbno zemljišče 2559 m2.
Ocenjena vrednost nepremičnine je
2,773.000 DEM.
Objekt je bil zgrajen leta 1980 in je primeren za poslovno trgovski center.
Delno je oddan v najem, z možno odpovedjo do julija 1996.
2. Parkirni prostor z avtobusno postajo
Jesenice
Številka zemljiškoknjižnega vložka je
962, št. parcele 1223/4 (delno) k. o. Jesenice.
Zemljišče ima površino približno 2250 m2.
Ocenjena vrednost zemljišča je 175
DEM/m 2. Zemljišče je primerno za servisno-trgovsko dejavnost.
3. Stanovanjska hiša C. v Rovte 1 – Jesenice
Številka zemljiškoknjižnega vložka je
962, št. parcele 1959 in 1960/1 (delno) k. o.
Jesenice.
Objekt ima koristno površino približno
613 m2 in stavbno zemljišče približno 700 m2.
Ocenjena vrednost nepremičnine je
122.565 DEM.
Objekt je bil zgrajen okoli leta 1760 in
1850 ter 1950 preurejen v več stanovanjskih enot.
Za vse razpisane nepremičnine bo treba
izdelati elaborate o funkcionalnem zemljišču in izvršiti odmero zemljišča.
Ponudniki so lahko pravne osebe, s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, državljani Republike Slovenije.
Vse stroške s prodajo nepremičnin in
prenosom pravic na kupca, stroške odmere
zemljišča, davke, takse, provizijo posrednika v višini 1,5% prodajne vrednosti nepremičnine in drugo, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje
in ponudil možnost zaposlitve delavcem
družb SŽ – Železarne Jesenice. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu “videno –
kupljeno”. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbe o prodaji.
Rok za zbiranje ponudb je 14 dni po
objavi.
Ponudbe morajo biti poslane na naslov:
ŽJ Meting, d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice,
v ovojnici z oznako “Ponudba po razpisu –
4/96”.
Vse informacije o nepremičninah in o
možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo na naslovu: ŽJ Meting, d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice, tel. 064/861-441, int. 2626 in 28-34, telefaks 064/961-466.
ŽJ Meting, d.o.o., Jesenice

zdravstvu sorodno dejavnost. Prostor je v
III. gradbeni fazi. Najem je možen tudi za
del celotne površine.
Prav tako se v najem odda tudi urejen
poslovni prostor v izmeri 20,40 m2.
II. Izklicna cena najemnine je 10
DEM/m2.
III. Varščino v višini 150 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
morajo udeleženci plačati pred pričetkom
javne dražbe na žiro račun ZD Ribnica:
51310-603-18236 ali pri blagajni ZD Ribnica, Majnikova 1.
IV. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Uspelemu zdražitelju se varščina upošteva kot
vnaprej plačana najemnina. Ostalim udeležencem se varščina vrne brez obresti najkasneje v treh dneh po javni dražbi.
V. Na dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
VI. Uspeli zdražitelj mora skleniti najemno pogodbo v 30 dneh po končani dražbi. Če dražitelj pogodbe po svoji krivdi ne
podpiše v postavljenem roku, se šteje, da je
odstopil od najema, vplačana varščina pa
zapade najemodajalcu.
VII. Javna dražba bo v sejni sobi ZD
Ribnica, 13. 5. 1996 ob 11. uri.
VIII. Ogled poslovnega prostora je možen dne 13. 5. 1996 do pričetka dražbe.
Informacije lahko dobite po tel. 861-057.
ZD Ribnica

srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
5. Poslovni prostor v izmeri 153 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(320 m2), po lokacijskem dovoljenju št.
35102-621/95-4/BA, namenjen za poslovno
dejavnost proizvodnja električnih vrat, po
izklicni ceni 70.086 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
II. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije. Predstavnik pravne
osebe se mora izkazati s pisnim pooblastilom ali overjenim izvodom izpisa iz registra, fizična oseba pa z osebnim dokumentom, pri čemer mora predložiti tudi potrdilo
o državljanstvu.
III. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne
cene, preračunane iz DEM, in sicer tolarsko
protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dražbe, na žiro račun št.
50100-620-128-05-12008741409-832, pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ekspozitura Celje, s pripisom
“varščina za javno dražbo”. Pred začetkom
javne dražbe se mora ponudnik izkazati s
potrjenim prenosnim nalogom. Varščino bomo uspešnemu ponudniku vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti vrnili v 30 dneh
po končani dražbi.
IV. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
prodajno pogodbo skleniti najkasneje v
8 dneh po končani dražbi, pred sklenitvijo
pa poplačati vsa investicijska vlaganja predkupnim upravičencem v nepremičnine, ki je
predmet prodaje. Celotno kupnino mora kupec plačati v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo zadržal konzorcij
lastnikov. Prometni davek, druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.
V. Informacije posreduje Mestna občina
Celje – Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje.
Konzorcij lastnikov kompleksa
Trnoveljska 2, Celje

Ob-1395
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica objavlja
javno dražbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. V najem se odda poslovni prostor v
kletnih prostorih ZD dr. J. Oražma Ribnica,
Majnikova 1, v izmeri ca. 280 m2, za

Ob-1469
Konzorcij lastnikov kompleksa Trnoveljska cesta 2, Celje, objavlja
javno dražbo,
ki bo dne 15. 5. 1996 ob 12. uri, v prvem
nadstropju poslovne zgradbe Trnoveljska
cesta 2, Celje, za prodajo
I.
1. Poslovni prostor v izmeri 375 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(300 m2), po lokacijskem dovoljenju št.
35102-621/95-4/BA, namenjen za poslovno
dejavnost ostrilnica grafičnih orodij, po izklicni ceni 123.323 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
2. Poslovni prostor v izmeri 39,10 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(48 m 2), po lokacijskem dovoljenju št.
35102-621/95-4/BA, namenjen za pisarniško dejavnost, po izklicni ceni 38.452
DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
3. Poslovni prostor v izmeri 253 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(296 m2), po lokacijskem dovoljenju št.
35102-621/95-4/BA, namenjen za poslovno
dejavnost proizvodnja plemenitih kovin in
nakita, po izklicni ceni 83.166 DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
4. Poslovni prostor v izmeri 88 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(144 m2), po lokacijskem dovoljenju št.
35102-621/95-4/BA, namenjen za poslovno
dejavnost grafika, po izklicni ceni 44.160
DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti po

Št. 125
Ob-1502
CPK – ŽJ, d.o.o., Jesenice – obrat Kovin, Cesta železarjev 8, Jesenice, po pooblastilu lastnika Železarne Jesenice, d.o.o. in
Slovenskih železarn, d.d., razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine na lokaciji obrata Gradbenega vzdrževanja nekdanje Železarne Jesenice, vse vpisano v zemljiškoknjižnem izpisku št.
3122/95:
1. pokrita lopa – 46,96 m2,
2. stavba apnenca – 168,09 m2,
3. objekt gradbenih delavnic – 1.172,67
m2,
4. objekt skladišče – 1.037,09 m2,
5. skladišče pločevine – 90,52 m2,
6. šupa z lopo (Kolperna) – 488 m2,
7. plastika – 449,42 m2,
8. garaža 1 – 16,40 m2 ,
9. garaža 2 – 26,35 m2 ,
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10. lesena lopa – 101,92 m2,
11. zemljišče – 6.052 m2.
K objektu sodi samo pozidani del zemljišča, preostalo zemljišče se prodaja ločeno. Za zemljišče je potrebna odmera v naravi. Objekti se lahko prodajajo v celoti ali
samo delno, če je to v interesu lastnika.
Na razpisu za zbiranje ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki morajo
predložiti:
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da imajo sedež
v Republiki Sloveniji, ter ustrezno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije.
Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin, prepisa, odmero zemljišča, prometni davek, takse in drugo plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri imajo:
– podjetniki, ki so iz Železarne Jesenice
prevzeli določene dejavnosti in jih že opravljajo v objektih, ki so predmet prodaje,
– ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno,
boljše plačilne pogoje,
– ponudnik, ki bo ponudil tudi zaposlitev delavcem družb Železarne Jesenice.
V ponudbi morajo ponudniki navesti dejavnost, ki jo v posameznem objektu nameravajo opravljati.
Vsi objekti se prodajajo po načelu “videno – kupljeno”.
Ponudbe morajo biti poslane v roku 15 dni
po objavi razpisa na naslov: CPK – ŽJ, d.o.o.,
Jesenice – obrat Kovin, Ul. heroja Verdnika
22, 4270 Jesenice, v zaprti kuverti z navedbo “Ponudba”.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji objektov, ki so predmet tega razpisa.
Vse morebitne dodatne informacije in o
možnih terminih ogleda objektov, lahko ponudniki dobijo na naslovu: CPK – ŽJ, d.o.o.,
Jesenice – obrat Kovin, po tel. 064/862057, 862-056 in po faksu št. 064/862-454.
CPK – ŽJ, d.o.o., Jesenice

4. Dolžnike pozivam, da nemudoma poravnajo vse svoje obveznosti, ki jih imajo
do Merx Blagovni center Celje.
Likvidacijski upravitelj

Delo revije, Dunajska 5, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št. 0294184.
s-24230
Elisa d. o. o., Trubarjeva 5, Domžale,
preklicuje carinsko deklaracijo, št. 20922
za motorno kolo Kawasaki ZXR. s-24241
Jezerak Namka, Zaloška cesta 17, Ljubljana, preklicuje listino - odločbo o obrtnem
dovolenju, št. 028887/09/00-35/1995 z
dnem 6. 3. 1995. s-24085
Jezerak Namka s. p., Zaloška c. 17, Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 25-0615/95 s 6. 3. 1996. s-24218
Mettler Toledo, Tržaška cesta 132, Ljubljana, preklicuje avtomobilsko tablico - tretjo, št. LJ 13-46F. s-24258
Ostrouška Metoda, Vojkova ulica 3, Postojna, preklicuje priglasitveni list z opravilno št. 41-09/93, izdan 18. 8. 1993.
s-24177
Podgorelec Alojzije, Ulica v kokovšek
53, Ljubljana, preklicuje obrtno dovoljenje
št. 033276/1409/00-37/1995, izdano 6. 3.
1995. s-24148
Porsche Ljubljana, Dunajska 138, Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti avtomobila - homologacija, št. A 0161044.
s-24285
TPLAST, d. o. o., Na Gmajni 66, Ljubljana, preklicuje štampiljko kvadratne oblike z vsebino; TPLAST, d. o. o., Na gmajni
66, Ljubljana, tel. 738-826, tel-fax 51-512.
s-24352
Tisovec Jože, Vavta vas 22, Straža, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z napisom Ključavničarstvo in trgovina Jože Tisovec s. p. izdelovanje kovinskih predmetov iz aluminija, jekla in pločevine Vavta
vas 22, Straža. s-24030

Ob-1510
Likvidacijski upravitelj družbe Merx
Blagovni center Celje, d.o.o. – v likvidaciji,
Cesta v Trnovlje 10a, Andrej Toš iz Ljubljane v skladu s sklepom Okrožnega sodišča
v Celju, opr. št. Srg 96/00141 z dne 21. 3.
1996 in v skladu z določilom 381. člena
ZGD objavlja
poziv upnikom
1. Z dnem 5. 2. 1996 je začet postopek
redne likvidacije družbe Merx Blagovni
center Celje, d.o.o. – v likvidaciji, Cesta v
Trnovlje 10a.
2. Kot likvidacijski upravitelj je imenovan Andrej Toš iz Ljubljane, Beethovnova
14.
3. Likvidacijski upravitelj upnike poziva, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov Odvetnik Andrej
Toš, Beethovnova 14, Ljubljana, v roku
40 dni od dneva, ko je bil ta poziv objavljen
v Uradnem listu RS. Prijave je potrebno
vložiti v enem izvodu. Prijavam morajo biti
priložene vse listine, ki dokazujejo višino in
obstoj terjatve.

Št. 77/96
Ob-1431
Splošno gradbeno podjetje Posavje Sevnica, p.o., Sevnica, Trg svobode 11, Sevnica, objavlja
javni razpis
k vpisu deležev neizplačanih delov osnovnih plač bivših zaposlenih delavcev, ki se
nahajajo na območju bivše Jugoslavije: Ahmuljić Ahmet, Alešević Sulejman, Alešević
Ibrahim, Alešević Nihad, Alešević Kasim,
Blagojević Anđelko, Blagojević Radenko,
Blagojević Stanko, Cvijetković Blagoje, Daljević Radomir, Durić Rasim, Isaković Hasan, Isaković Aziz, Isaković Mersud, Ivković Slavko, Kauković Senad, Kovačević Huso,
Kovačević Đorđo, Kriještarac Bajramka, Kukić Predrag, Lukić Žarko, Marjanović Radoslav, Maslić Teufik, Mikerević Vaskrsije, Mikerević Novo, Mitrović Vlado, Muratović
Ibrahim, Nikolić Milutin, Nuhanović Smajil,
Pajalić Jusuf, Pilić Husein, Pilić Zijad, Salkić Sabahudin, Savić Ilija, Skenderević Zuhdija, Spahić Aziz, Tabaković Emin, Topalović
Asim, Zahirović Sulejman, Zelić Čazim, Zelić Mustafa.
Zgoraj navedene delnice prosimo, da najkasneje do 12. 5. 1996 v blagajni podjetja
SGP Posavje Sevnica, Trg svobode 11, Sevnica, vpišejo deleže za neizplačani del neto
osnovnih plač.
Splošno gradbeno podjetje
Posavje Sevnica, p.o.
Št. 0402-033/1-71/96
Ob-1432
Na osnovi 10. člena pravilnika o obliki
in besedilu pečatov državnih organov v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 17/90) vam
posredujemo informacijo o izgubi uradnega
pečata za pečatenje s pečatnim voskom v
Uradu kriminalistične službe na Upravi za
notranje zadeve Novo mesto, dne 12. 4.
1996:
– pečat za pečatenje s pečatnim voskom
je bil okrogle oblike, premera 35 mm,
– obrobljen je bil z dvema koncentričnima krogoma,
– v sredini pečata je bil grb Republike
Slovenije,
– v zgornjem delu zunanjega kroga štampiljke je bilo besedilo: REPUBLIKA SLOVENIJA,
– v zgornjem delu notranjega kroga pa
sta bila še naziva: UPRAVA ZA NOTRANJE ZADEVE NOVO MESTO,
– v spodnjem delu zunanjega kroga je
bil naziv: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE,
– v spodnjem delu notranjega kroga pa
je bila oznaka: –.
S to objavo izgubljeni pečat za pečatenje
s pečatnim voskom razglašamo za neveljavnega.
Ministrstvo za notranje zadeve
Copis Gerdina s. p., Dunajska 158, Ljubljana, preklicuje naročilnice - požigosane in
podpisane, označene s št. od 7002 do
7051/96. s-24094

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Agović Mark, Županje njive 31, Kamnik, potni list št. BA 476519. p-24162
Ajdinivič Marija, Cesta na postajo 72,
Brezovica, potni list št. AA 975353. s-24087
Antolin Jožica, Dobelska cesta 5, Beltinci, potni list št. BA 195882. p-24069
Bavdaž Jana, M. Kogoja 12, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. 365.
p-24071
Beganović Arif, Novosadska 10, Ljubljana, potni list št. AA 681114. s-24362
Biber Duško, Naselje heroja Maroka 25,
Sevnica, potni list št. BA 323283. p-24064
Bohnec Franc, Srednja Bistrica 60, Črenšovci, potni list št. BA 56478. p-24174
Bric Aleš, Senožeče 46, Sežana, potni
list št. AA 699711. g-24131
Brković Miroslav, Obala 11, Piran, potni
list št. AA 201069. s-24261
Brunčević Amalija, Novi Pazar, potni list
št. AA 719954. s-24181
Brzovič Jože, Dacarjeva 28, Lesce, potni list št. AA 329823, izdala UE Radovljica.
s-24364
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Bukovec Vesna, Breg ob Savi 81/a,
Kranj, potni list št. AA 923208. p-24101
Canović Alen, Gradišče 16, Vrhnika,
potni list št. AA 000640230. s-24198
Cvetko Bernarda, Stranska ulica 5, Maribor, potni list št. AA 137677. p-24061
Časar Janez, Šalovci 166, Murska Sobota, potni list št. AA 466085. p-24072
Čehić Mehmed, Gortanova ul. 9, Piran,
potni list št. BA 400034. g-24170
Černe Tea, Cvetlična ulica 17, Šempeter
pri G., petletno listino po VS, št. AI97234.
p-24020
Čulibrk Dubravka, Cesta komandanta
Staneta 12, Litija, potni list št. BA 507498.
s-24115
Dečko Milan, Tržišče 33, Šmarje pri Jelšah, potni list št. BA 359610. p-24054
Dobrun Gregor, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, potni list št. AA 170875, izdala
UE Ljubljana 22. 5. 1992. s-24063
Durič Nada, Šmarješke toplice 148,
Šmarješke toplice, potni list št. AA 555093.
g-24144
Đurđević Josip, Gasilska 17, Koper, potni list št. AA 510462. p-24160
Finc Vida, Veluščkova ul. 4, Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI 82918.
p-24063
Gasar Agneza, Ivanci 85, Bogojina, potni list št. BA 267770. p-24005
Gašperšič Gregor, Mišače 4, Kamna Gorica, potni list št. AA 630263. s-24270
Goršin Ivana, Prisojna pot 2, Novo mesto, potni list št. BA 355436. p-24151
Govedič Matjaž, Loče pri Poljčanah
61/a, Loče, potni list št. BA 274790.
p-24158
Gregorinčič Sonja, Zgornji Kamenščak
6, Ljutomer, potni list št. BA 259692.
p-24070
Grilj Miran, Drenov grič 145, Vrhnika,
potni list št. AA 087441. s-24157
Grubor Mara, Ulica Rudija Papeža 32,
Kranj, potni list št. BA 191628. p-24108
Hacin Marjeta, Bukovčeva 1, Radomlje,
potni list št. BA 308245. s-24189
Hajdinjak Matevž, Bičevje 7, Ljubljana,
potni list št. AA 63457. s-24071
Hildegarda Marija Hergula, Kerenčičev
trg 9, Ormož, potni list št. AA 324394.
s-24407
Hladnič Maja, Lucija, Kosmačeva 4, Portorož, potni list št. AA 519452. p-24143
Hrovatič Jožefa, Ob težki vodi 16 a, Novo mesto, potni list št. AA 689126. g-24105
Husanovič Zumreta, Rudarska cesta 10,
Kisovec, potni list št. BA 130798. p-24122
Ilijevski Aleksandra, Cesta na Brdo 38/a,
Ljubljana, potni list št. BA 379851. s-24127
Ilijevski Kristjan, Cesta na Brdo 38 a,
Ljubljana, potni list št. BA 379852. s-24126
Ipavec Cvetko, Vidalijeva 16, Piran, potni list št. AA 200304. p-24172
Jambrović Stjepan, Škofjeloška 17, Medvode, potni list št. AA 596254. s-24020
Jambrovič Štefanija, Škofjeloška 17,
Medvode, potni list št. AA 767179. s-24021
Japelj Sebastijan, Mala Ligojne 31, Vrhnika, potni list št. BA 387474. s-24300
Jenič Damjan, Gorjuša 32, Dob, potni
list št. BA 366144, izdala Upravne enota
Domžale 15. 7. 1994. s-24424
Jerman Jure, Tabor 4, Ljubljana, potni
list št. AA 396. s-24074

Kampl Nataša, Slovenja vas 62, Ptuj, potni list št. AA 176320. g-24118
Karič Rifet, Endliherjeva 13, Ljubljana,
potni list št. BA 219530. s-24433
Kavčič Zlatka, Cesta v Lipovce 2, Brezovica, potni list št. BA 214188, izdala UE
Vrhnika 1. 3. 1994. s-24128
Kenda Simon, Bača pri Modreju 41, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. 12520.
p-24159
Kerševan Danijel, Pot v Gaj 10, Koper,
potni list št. AA 517711. g-24169
Kete Jurij, Ulica Gradnikove brigade 15,
Vipava, potni list št. AA 910566. g-24168
Khermayer Maja, Ulica bratov Učakar
100, Ljubljana, potni list št. BA 63069.
s-24369
Kirin Martin, Hraše 2/A, Lesce, potni
list št. AA 34764. s-24284
Knežević Mira, Sinja Gorica 2, Vrhnika,
potni list št. BA 214094. s-24077
Kneževič Branko, Brilejeva 2, Ljubljana, potni list št. BA 478020. s-24242
Kocman Dragica, Cesta 1. maja 6, Hrastnik, potni list št. AA 855982. s-24279
Kolačko Terezija, Ljubljanska 80, Domžale, potni list št. BA 39019. p-24142
Kole Dedaj, Plešičeva 25, Ljubljana, potni list št. BA 413519. s-24434
Kolenko Aleš, Levčeva ulica 17, Mengeš, preklic potnega list, objavljen v UL. št.
55/94. s-24283
Kolenko Miro, Levčeva ulica 17, Mengeš, preklic potnega lista, objavljen v UL,
št. 55/94. s-24282
Kolenko Zdenka, Levčeva ulica 17, Mengeš, preklic potnega lista, objavljen v UL.
št. 55/94. s-24281
Komatar janez, Golo Brdo 10, Medvode,
potni list št. AA 528490. s-24228
Komel Matjaž, Bukovica 10, Volčja Draga, potni list št. BA 449355. p-24176
Končan Robert, Partizanska 9, Celje, potni list št. AA 071946. g-24029
Koser Alojz, Dvorjane 104, Spodnji Duplek, potni list št. BA 294765. p-24150
Kostomaj Vesna, Arolinska 6, Vojnik,
potni list št. AA 565666. p-24082
Krže Uroš, Vidalijeva 8, Piran, potni list
št. BA 226248. p-24002
Krajnc Ivan, Ivanjševski vrh 12, Spodnji
Ivanjci, potni list št. AA 056384. p-24088
Kralj Nataša, Ulica 9. septembra 49, Nova Gorica, potni list št. AA 887791. p-24003
Krapež Darja, Na Korošci 2, Ljubljana,
potni list št. AA 245583. p-24107
Kuhar Milan, Ljubljanska 90, Domžale,
potni list št. AA 52363, izdala Upravna enota Domžale 20. 1. 1992. s-24264
Kuhar Norbert, Motovilci 57, Grad, potni list št. AA 129810. p-24146
Kumer Marjeta, Zgornji Brnik 136,
Kranj, potni list št. BA 543016. s-24082
Lazar Zlatka, Triglavska c. 33, Bohinjska Bistrica, potni list št. AA 498752.
s-24442
Lenarčič Zdenko, Šalovci, Čepinci 95,
Murska Sobota, potni list št. AA 619994.
p-24066
Lovšin Branko, G. Lepovče 21, Ribnica,
potni list št. BA 492884. s-24220
Lozej Nataša, Šmihel 1, Šempas, potni
list št. AA 399727. p-24136
Martinčič Dušan, Celovška 269, Ljubljana, potni list št. AA 3175. s-24033

Marinšek Boštjan, Partizanska 46, Škofja Loka, potni list št. AA 084146. s-26018
Mavri Ivan, Bukovo 60, Cerkno, potni
list št. AA 257527. p-24068
Mavri Silvo, Bukovo 60, Cerkno, potni
list št. AA 418454. p-24081
Mazej Ana, Bele vode 22, Šoštanj, potni
list št. BA 409302. p-24154
Milutinovič Sima, Postojnska 11, Ljubljana, potni list št. AA 247695. s-24359
Mogu Fredi, Pernica 9 c, Pernica, potni
list št. AA 725039. p-24139
Mohorko Marija, Kraigherjeva 30, Celje, potni list št. BA 41409. p-24161
Moličnik Alojzij, Stare sledi 20, Prevalje, potni list št. AA 126615. p-24051
Mozet Asja, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana, potni list št. BA 15672. s-24297
Mumel Franc, Ob Radoljni 10, Lovrenc,
potni list št. BA 106821. p-24030
Mušić Rozalija, Njegoševa 92, Herceg
Novi, potni list št. AA 035943. s-24031
Mučič Ljubomir, Grgar 39, Grgar, petletno listino VS št. AI 80177. p-24175
Nosan Niko, Gerbičeva 49, Ljubljana,
potni list št. AA 672520. s-24276
Ogrinc Majda, Čevljarska 8, Domžale,
preklic potnega lista št. AA 197411, izdala
UE Domžale, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 23/96. s-24370
Ovčar Marija, Prušnikova 42, Maribor,
potni list št. AA 613761. p-24148
Paraga Dobroslav, Dobri dol 54, Zagreb,
potni list št. AA 675402. s-24376
Pergar Stanislav, Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana, potni list št. BA 315592.
s-24374
Pintar Tomaž, Gorenje Brdo 4, Gorenja
vas, potni list št. BA 86444. s-24280
Pirnat Sašo, Ronkova ulica 16, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 192707. p-24145
Plješa Kristjan, Parecag 178, Sečovlje,
potni list št. AA 576658. p-24001
Poklič Marijana, Mala Mislinja 33, Mislinja, potni list št. AA 395254. p-24104
Posel Bojan, Na peči 18, Ljubljana, potni list št. AA 301259. s-24441
Posel Breda, Na peči 18, Ljubljana, potni list št. AA 303202. s-24440
Prah Božidar, Valvasorjeva ulica 20,
Brežice, potni list št. BA 269797. s-24076
Pregelj Dušan, Cankarjeva 34, Nova Gorica, potni list št. AA 398419. p-24089
Pretnar Irena, Peko 17, Vrhnika, potni
list št. AA 433050. s-24002
Prevolnik Sany, Janežičeva 5, Celje, potni list št. AA 161820. p-24083
Prinčič Savina, Plešivo 33, Nova Gorica,
potni list št. AA 469844. p-24067
Radič Jelena, Litostrojska cesta 30, Ljubljana, potni list št. AA 463966. s-24068
Rakovnik Bogdan, Gmajna 18/A, Slovenj Gradec, potni list št. AA 342228.
p-24134
Razpet Franc, Dane pri Sežani 78, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
071529. p-24147
Rebula Gabrijella, Sv. Anton, Dolani 4,
Koper, potni list št. AA 512922. p-24141
Rus Špela, Kotlje 70, Ravne na Koroškem, potni list št. AA 608403. p-24152
Saksida Rudi, Saksid 8, Dornberk, potni
list št. AA 781498. p-24123
Sever Škapin Andrijana, Skokova ulica
3, Kranj, potni list št. BA 011600. s-24435
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Skledar Igor, Cankova 45/B, Cankova,
potni list št. BA 139096. p-24028
Slana Slavica, Malova ul. 10, Ljubljana,
potni list št. AA 604930. s-24385
Slekovec Bojan, Ul. Frana Kovačiča 13,
Maribor, potni list št. AA 21478. p-24149
Somer Franc, Lešane 28, Apače, potni
list št. BA 364014. p-24153
Sternad Jože, Spodnja Pohanca 6, Artiče, potni list št. BA 508520, izdala UE Brežice. s-24179
Stevanovič Stanko, Sinja Gorica 2, Vrhnika, potni list št. BA 214117. s-24078
Stiplovšek Neža, Breg 20, Celje, potni
list št. AA 564958. p-24025
Stokanić Dejan, Šaleška cesta 2 D, Velenje, potni list št. BA 080151. p-24007
Strnen Tomaž, Ulica Koroškega bataljona 13, Ljubljana, potni list št. BA 377823,
izdala UE Ljubljana 18. 7. 1994. s-24144
Svenšek Franc, Sp. Plavž 10, Jesenice,
potni list št. AA 041966. p-24140
Šekoranja Nicoletta, Augsburgerstr 5,
Munchen, potni list št. AA 365994, izdala
Upravna enota Domžale 8. 9. 1992. s-24080
Šimenc Eva, Poljanska 22c, Ljubljana,
potni list št. AA 110391. s-24366
Šips Adela, Breg 2, Celje, potni list št.
AA 945636. p-24133
Škerlavaj Martin, Keržičeva 12, Ljubljana, potni list št. AA 457189. s-24293
Špilak Daniel, Rožna ulica 8, Postojna,
potni list št. AA 003951. p-24029
Šuštar Vladimira, Dragatuš 12/A, Črnomelj, potni list št. BA 339574. p-24137
Trček Katja, Robova 5 a, Domžale, potni
list št. AA 14666. s-24224
Urbanč Jože, Vadarci 48, Bodonci, potni
list št. BA 195081. p-24103
Ušaj Peter, Vipolže 30, Dobrovo, petletno listino po VS, št. 44456. p-24004
Valentinčič Damjan, Levarjeva ulica 26,
Ljubljana, potni list št. AA 461028, izdala
UE Ljubljana 28. 9. 1992. s-24151
Verbič Žiga, Zgornji Brnik 136, Kranj,
potni list št. BA 543018. s-24083
Verhovšek Andrej, Vrtna ulica 1, Celje,
potni list št. BA 439049. p-24173
Vidmar Metka, Ulica bratov Babnik 26,
Ljubljana, potni list št. AA 294578, izdala
Upravna enota Ljubljana 24. 4. 1996.
s-24145
Vignjevič Željko, Ul. M. Staneta 6, Žalec, potni list št. AA 965435. p-24033
Vipotnik Matej, Brajnikova 18, Ljubljana, potni list št. AA 499968. s-24294
Zalokar Peter, Na Gmajni 66, Ljubljana,
potni list št. AA 715155. s-24351
Zekić Jakob, Koželjskega 5, Velenje,
potni list št. AA 192606. p-24155
Zupanič Drago, Gubčeva ulica 9, Ptuj,
potni list št. AA 989712. s-24091
Žalik Kristina, Cankarjeva ul. 59, Murska Sobota, potni list št. AA 031835.
p-24156

Ahačič Boštjan, Ulica Draga Brezarja 42,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 642717, reg. št. 32493. s-24162
Aleksić Ljubiša, Mojsterska 1, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 17449.
p-24079
Alimanovič Arif, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011041, št. reg. 204719. s-24390
Arh Anja, Stara Fužina 251, Bohinjsko
jezero, vozovnico, št. 477162, izdal Alpetour Škofja Loka. g-24005
Arnšek Ivan, Trg revolucije 9, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2945.
g-24035
Artelj Oto, Šešče 83b, Prebold, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24511. p-24181
Ačimovič Sladjana, Beblerjev trg 9,
Ljubljana, delovno knjižico. s-24339
Balaban Valentin, Obla 127, Lucija, Portorož, delovno knjižico. g-24291
Balas Alojz, Zg. Pohanca 12, Zdole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8688.
p-24059
Balaško Grega, Lendavska 17/a, Murska
Sobota, potrdilo o znanju CPP, št. 33631.
p-24042
Banovec Nevenka, Košenice 47, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18444, izdala UE Novo mesto. g-24175
Barbarič Marjan, Polje cesta VI 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 646555, reg. št. 144405. s-24413
Batič Bogdan, Gradišče 32, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 252467.
g-24004
Bavdaž Sergij, Postaja 8, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 793991. p-24121
Bačič Josip, Ul. V. Vlahoviča 44, Velenje, indeks Filozofske fakultete. s-24227
Belec Tanja, Kovačice 10, Tomaž, spričevalo 2. letnika, šolsko leto 93/94. g-24003
Belić Zoran, Potrčeva 36, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8077. g-24050
Belovič Gregor, Zupančičeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 43764, izdala UE Kranj. g-24411
Berdnik Anton, Podsmreka 25, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
31302, S 186659, izdala UE Ljubljana.
s-24383
Berginc Lucija, Kosova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
80217, izdal MSNZ Ljubljana. s-24089
Bernot Mateja, Spodnje Prapreče 21, Lukovica, zavarovalno polico, št. 0294049.
Bešter Bojan, Pot na Pridavko 7, Domžale, listino. g-24428
Božič Slavko, Šentjernejska 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje. g-24419
Božičko Boštjan, Nadgoriška cesta 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
195597. s-24357
Bodiroža Dušan, Rudija Papeža 30,
Kranj, zavarovalno polico, št. 366920, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-24346
Bodiroža Sonja, Britof 19, Kranj, vozovnico, št. 468097, izdal Alpetour Škofja Loka. g-24423
Bogataj Herma, Godešič 26 B, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19524. s-24406
Bohinc KIemen, Podbrezje 32, Naklo,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-24292

Bojič Milenko, Tomačevska cesta 11a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 166207. s-24356
Bojvič Pavla, Celje, vozniško dovoljenje. p-24129
Bokavšek Iztok, Tržaška c. 469, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14778.
s-24308
Brank Matej, Groharjevo naselje 5, Škofja Loka, diplomo Srednje družboslovne jezikovne šole Boris Ziherl v Škofji Loka.
s-24129
Bratina Majda, Medlog 50, Celje, vozniško dovoljenje, št. 20434. p-24132
Brenko Gino, Južna cesta 6, Izola, vpisni
list, št. 01-03-282-1-1990 za čoln z oznako
IZ 1007. g-24348
Brezarič Aleš, Smrtnikova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32260, izdal LPP. s-24387
Brinar Martin, Na zelenici 18, Prebold,
spričevalo. p-24091
Brković Miroslav, Obala 111, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4078.
s-24262
Brumen Janja, Ul. S. Tomassini 8, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2200. p-24017
Brzovič Jože, Dacarjeva 28, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3722.
s-24365
Butara Rajko, Ulica Stanka Škalerja 19,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
10151, izdala UE Brežice. p-24055
Car Matjaž, Ulica bratov Komel 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S-812923, 158556. s-24353
Cedilnik Franc, Ribiška 5, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 13850.
g-24191
Cerovšek Bijan, Valvazorjevo nabrežje
14, Krško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
37038. p-24171
Cesar Jožef, NMa Obrh 8, Metlika, zavarovalno polico, št. 302055. g-24325
Cesar Melita, Rdeči kal 17, Dobrnič, dijaško mesečno vozovnico, izdal LPP.
s-24384
Cigale Janoš, Rožna 10/c, Idrija, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vega - smer
oblikovalec kovin. g-24024
Cigale Janoš, Rožna 10/c, Idrija, spričevalo srednje šole tehničnih strok, šolsko leto 93/94. g-24025
Cigale janoš, Rožna 10/c, Idrija, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo Gimnazije Jurija Vega - smer oblikovalec kovin.
g-24024
Cimerman Igor, Ljubeljska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 219500, reg. št. 92427. s-24377
Cimor Commerce, Ulica 15. maja 18,
Koper, modri izvod ECL, št. 10413, št. motorja 10FP4M2097374. g-24026
Cingorle Tomaž, Iztokova 25t, Nova Gorica, listino. p-24115
Cverle Miro, Trg talcev 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 11820.
s-24355
Cvetko Aleš, Sv. Florijan 141, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 12127.
p-24021
Cvilak Uršula, Pod jezom 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 185322,
S 212488, izdala UE Ljubljana. s-24138

Druge listine
Adriatic Damia d. o. o., Bazoviška 1,
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št.
0303197. g-24023
Agrež Roman, Kozje, vozniško dovoljenje. p-24179
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Čamernik Roman, Dragomerška cesta 60
A, Brezovica, račun, št. 112/95 del
13/04/1995, 6 A, Brezovica, listino. s-24404
Čamernik Roman, Dragomerška cesta 60
A, Brezovica, carinsko deklaracijo, št.
20578.
Čeman Jasmina, Hladilniška pot 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1296513. s-24290
Često Snežana, Pot k Savi 34, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32614.
s-24295
Čolič Bojan, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6847, izdal
LPP. s-24361
Čopi Marko, Breg 18, Žužemberk, spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Šolski center Tolmin leta 1982. s-24342
Čuš Mitja, Bukovci 24 a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29746.
g-24192
Džafić F., Cesta na Lenivec 22, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12628.
p-24038
Džogovič S., Smoreglijeva 39, Izola, zavarovalno polico, št. 383683. g-24028
Dežman Nina, Botonova 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št6. S 807115,
št. reg. 38111, izdala UE Kranj. g-24395
Dekleva Marta, Brode 27, Škofja Loka,
letno vozovnico na relaciji Brode - Škofja
Loka - Brode. g-24316
Demiri Amet, Lendavska 5, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6558.
p-24110
Derajič Miroslav, Rozmanova 24 K, Ilirska Bistrica, dijaško mesečno vozovnico,
št. 15757. s-24208
Devetak Marjan, Vrhpolje pri Kamniku
58, Kamnik, spričevalo o končani OŠ.
g-24012
Dodič Milena, Golnik 47, Golnik, vozovnico, št. 461530, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-24209
Dokl Martin, Radgonska c. 11, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 2389.
p-24016
Dolenec Marko, Kajuhova pot 1, Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1978, št. 1/1350.
s-24274
Dolenšek Franc, Krnica 55 a, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23458. g-24007
Doler Marko, Petrovče 152, Petrovče,
vozniško dovoljenje. p-24180
Dovič Jana, Klavšičeva ul. 10, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4981.
s-24429
Drapič Suzana, Ul. bratov Vošnjakov 4,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30629.
p-24084
Drapič Vahid, Ul. bratov Vošnjakov 4,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 31957.
p-24065
Dremelj Nataša, Bratovševa ploščad 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 177532. s-24052
Drnovšek Jože, Žadovinek 28, Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13789, izdala UE Krško. p-24100
Družina Janez, Gallusovo nabrežje 13,
Ljubljana, mesečno vozovnico, št. 15790,
izdal LPP. s-24368

Dukarič Simon, Rimska 45, Brezovica,
dijaško mesečno vozovnico, št. , izdal LPP.
s-24427
Đogić Maja, Založnikova ulica 46, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
158524, izdal MSNZ Ljubljana. s-24147
Ercegovič Velimir, Goričica 1, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638542. g-24299
Faganel Boštjan, Langusova 46, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24059. g-24055
Farijanič Nenad, Vrba 15, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1022172. g-24061
Fekonja Robert, Jakčeva ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 315946.
s-24079
Ferjančič Marko, Sončna pot 2/B, Portorož, spričevalo 3. in 4. letnika gimnazije z
italijanskim jezikom Piran. g-24039
Fesel Boštjan, Glavni trg 31, Muta, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8000. p-24014
Ficko Tomaž, Balantičeva 22, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 25398. s-24043
File Edvard, Koroška 17, Kranjska gora,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1348,
izdala UE Jesenice. g-24188
Filej Marko, Podmark 10, Nova Gorica,
listino. p-24118
Filiplič Staša, Sojerjeva 51, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39285.
s-24386
Flajs Neva, Vojkova 42, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SI 27227, reg.
št. 6593, izdala UE Piran. g-24396
Frbežar Lucija, Ob Ljubljanici 50, Ljubljana, delovno knjižico. s-24143
Frešer Karin, Leskovec 76, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16787.
g-24341
Ftičar Štefka, Gomilica 11, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14085.
p-24138
Gaber Bojan, Ilešičeva ulica 17, Ljubljana, delovno knjižico. s-24180
Gajšek Štefan, Sončan ulica 1, Šentjur,
spričevalo. p-24092
Gandusio Elena, Bidovčeva 19, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29636.
g-24017
Garibovič Elvis, Glavarjeva 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26355.
s-24221
Gašparič Silvo, Ložnica 17 a, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 982.
g-24343
Geder Anton, Gerlinci 9, Cankova, zavarovalno polico, št. 0314509. p-24169
Gerdin Robert, Cesta 4. julija 93, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15236,
izdala UE Krško. p-24074
Germovšek Jure, Žiganja vas 98, Duplje,
vozniško dovoljenje. p-24093
Gladek Jerneja, Fužine 9, Gorenja vas,
vozovnico, št. 468612, izdal Alpetour Škofja Loka. g-24210
Goljevšek Uroš, Ulica 9. maj 29, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-24165
Goljuf Ivo, Lucija, Liminjanska 6, Portorož, zavarovalno polico, št. 0359650.
g-24330
Gorec Marjan, Igriška ulica 9, Preserje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-1963/8-90. s-24226

Gorenc Boris, Podrečje 80, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30. 113,
izdala UE Domžale. s-24137
Govedič Matjaž, Loče 61 A, Loče, pom.
knjižico, št. 0214. p-24034
Grošelj Aljaž, Istrskega odreda 12, Koper, diplomo, št. 146, izdala SOJŠBZ Škofja
Loka, leta 1986. g-24391
Gyorkoš Jožef, Dolga vas 24 a, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13484. p-24009
Hafner Jana, Studence 4, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, izdala UE
Hrastnik. g-24109
Hajdinjak Blaž, Novo Polje c IV, št. 42,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8141. s-24254
Halas Helena, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole gimnazija Ljubljana, izdano leta 1995. s-24239
Hančič Doris, Predoslje 40, Kranj, diplomo. g-24422
Hasanagič Šefket, Gariči BB, Kotor Varoš, indeks Srednje železničarske šole v
Ljubljani. s-24092
Hercog Stanka, Janševa 24, Mengeš,
službeno izkaznico, izdal Telecom Slovenije, št. 664. g-24187
Hladnik Darko, Črni vrh 103, Črni vrh
nad Idrijo, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5916. p-24075
Hodžič Muamer, Cesta v Gorice 19,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16121. s-24273
Hodak Vesna, Pod Turnom 4, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Šubičeve gimnazije, izdana leta 1994 in leta 1995. s-24233
Horjak Metod, Čečovje 49, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16087, izdala UE Ravne na Koroškem.
p-24057
Horvat Drago, Andrejci 26/A, Martjanci, zavarovalno polico, št. 304034. p-24040
Hozjan Boštjan, Velika Polana 172, Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. 12615. p-24008
Hribernik Marija, Veliki hrib 7, Laze v
Tuhinju, dijaško mesečno vozovnico.
g-24009
Hribernik Matjaž, Marija Dobje 20,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7740. p-24126
Hrovat Maja, Vrhovci c. XXVI 12, Ljubljana, delovno knjižico. s-24286
Hussu Jure, Rebljeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico. s-24054
Hvala Ivanka, Sp. Škofije 32 D, Škofije,
vozniško dovoljenje. g-24182
Ibradžič Sulejman, Kovorska cesta 57,
Tržič, zaključno spričevalo Srednje kovinarskein cestnoprometne šole v Škofji Loki,
šolsko leto 79/80. p-24099
Istenič Snežana, Mokrice 9, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 0281887. s-24027
Jadrič Zajec Mateja, Zadobrovška cesta
96, Ljubljana, zavarovalno polico št.
00000301435, izdala Zavarovalna družba
Adriatic. s-24199
Jager Mitja, Pod lipami 12, Celje, diplomo. p-24031
Jaklič Sonja, Sokolska ul. 12, Mirna, zaključno spričevalo, št. 545 šole za gostinstvo
in turizem Novo mesto. p-24035
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Jakomin Roberto, Vojkova 11, Portorož,
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, št.
01/05-1047/89, izdano 25. 12. 1989.
g-24393
Jakomin Roberto, Vojkova 11, Portorož,
vpisni list z6a čoln, št. 01/03-937/90.
g-24415
Jankaš Stjepan, Novakovec 190, Čakovec, osebno delovno dovoljenje, št.
0424404z dne 7. 10. 1992. s-24399
Jankovič Mirko, Podbrdo 71, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 593342. p-24186
Jelen Rolando, Dobriša vas 21, Petrovče, vozniško dovoljenje. p-24022
Jenko Primož, Razgled 17, Piran, delovno knjižico. g-24309
Jenko Stanislava, Ravne 15, Tržič, delovno knjižico. g-24108
Jerman Andrejka, Ul. M. Brošnikove 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 169802. s-24032
Jerman Marta, Potočnikova ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. s-24326
Jezeršek Vojko, Starožirovska c. 13, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
5628. s-24268
Judnič Irena, Krivoglavice 3, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4359.
g-24183
Jugovac Mladen, S. Mašere 3, Koper,
zavarovalno polico, št. 0307437. g-24171
Juhant Alenka, Ljubljanska 81, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20.
873, izdala UE Domžale. s-24130
Jurček Damjana, Novakova 3, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 558, izdal Telecom Slovenije. s-24426
Jusup Senka, S. Škalerja 21, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13666,
izdala UE Brežice. p-24102
Juvanc Albin, Žaucerjeva ulica 24, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 319772.
s-24313
Juvančič Boštjan, Mrharjeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012687, št. reg. 204227. s-24235
Kadilnik Marta, Žička 23, Slovenske Konjice, diplomo SŠCT Celje. g-24328
Kadunc Darko, Krivec 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 892560,
št. reg. 22686. s-24319
Kalšan Danica, Podmolniška cesta 42,
Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 180689, S 2221, izdala UE Ljubljana.
s-24215
Kampjut Barbara, Česnikova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565277, reg. št. 171206. s-24379
Kasapovič Marjana, Brilejeva 20, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2057.
s-24066
Kastelic Darka, Bršljin 19, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu za prodajalca, zap. št. 12, izdano leta 1981. g-24350
Kastelic Janez, Petrušnja vas 36, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12639. s-24335
Kačanski Bojan, Topniška ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 168700, št. reg. 121726. s-24158
Keše Andrej, Rožna dolina c. VIII/27 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12757, izdal LPP. s-24135

Kirm Andrejka, Laze 2, Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10723, izdala
UE Litija. s-24142
Kisidak Štefan, Ženavlje 34, Gornji Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 31371.
p-24019
Klajder Urška, Klemenova 84, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2681.
s-24337
Kmetič Franc, Grajena 58, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 6527 izdala UE
Ptuj. p-24106
Kneževič Miraš, Tržaška cesta 55 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 118323. s-24073
Knez Rudolf, Selo pri Zagorju 52, Zagorje, izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje, št. police LJ 2504442045.
s-24296
Knez Stane, Cesta 15 aprila 20, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 745.
p-24073
Kožar Franc, Sela 3, Suhor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 2539. g-24185
Kožar Robim, Prešernova 26, Murska
Sobota, zavarovalno polico, št. 314613.
p-24039
Koželj Simon, Moste 79 b, Komenda,
mesečno vozovnico na relaciji Moste - Ljubljana. g-24119
Kocjan Branko, Zasip, Sebenje 25, Bled,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice,
izdano leta 1964. g-24006
Kogovšek Simonka, Horjulska cesta 56,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 169219, št. reg. 180057. s-24333
Kohek Ana, Na zelenici 3 c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13098.
s-24439
Kokalj Milena, Klavčičeva 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 8868.
s-24069
Kolman Peter, Ul. 25. maja 33, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6744.
s-24253
Komel Simon, Bukovica 10, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-24185
Korc Klaudij, Klanska 9, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 17786.
s-24154
Korelc Branko, Ulica bratov Učakar 10,
Ljubljana, delovno knjižico. s-24165
Korelc Branko, Ulica bratov Učakar 10,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1980. s-24166
Koren Blaž, Groznikova 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3293, izdal
LPP. s-24139
Korošec Ivan, Trg 4. aprila 8 A, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 522,
izdala UE Ravne na Koroškem. p-24157
Korošec Maja, Ul. padlih borcev 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9176. s-24097
Korošec Mojca, Norički vrh 24, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 7632. p-24096
Korpič Stanislav, Šulinci 14, Gornji Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 17469.
p-24041
Korče Karlo, Kidričeva 33/c, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB. p-24120

Kosec Alojzij, Selo pri Vodicah 14 A,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 892519, št. reg. 132316. s-24244
Kostaneto Stanislav, Cankarjeva 19,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 4033. s-24260
Kovač Jože, Palčje 14, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 6981. p-24166
Kovač Martin, Brdce 3, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št.
2293. g-24344
Kovač Zoltan, Jakčeva ulica 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 80154, S
685965, izdala UE Ljubljana. s-24140
Kozelj Marija, Mlaka 30, Komenda, vozniško dovoljenje, št. 18080, izdala UE Kamnik. s-24022
Kozman Ivan, Mariborska 86, Dravograd, vozniško dovoljenje. p-24135
Košak Jožefa, Cesta v Debro 5, Laško,
vozniško dovoljenje, št. 2845. p-24177
Kočar Marija, Novo polje cesta I 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 109896, S 2960259, izdala UE Ljubljana. s-24062
Kočjaž Anton, Foeksterjeva 8, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 0783677. g-24195
Krže Aleša, Župnačičeva 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27223.
s-24243
Kragelj Radovan, Čiginj 36, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 156428. p-24182
Krajnčevič Uroš, Molniške čete 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10110.
s-24288
Krajšek Beno, Stjenkova 6, Postojna, zavarovalno polico, št. 0290594. g-24038
Kralj Aleksander, Kersnikova 6, Celje,
diplomo, št. II-S/950 z dne 27. 8. 1987 Srednje tehniške šole v Celju. g-24057
Kramar Nina, Križevniška ulica 1, Ljubljana, spričevalo III. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1995. s-24088
Kramaršek Zvonko, Svetelka 19/c,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8862. p-24125
Kraner Aleš, Stantetova 4, Maribor, spričevalo, šolsko leto 93/94 in 94/95. p-24044
Krapež Saša, Žabče 45, Tolmin, spričevalo 3. letnika Gimnazije Tolmin, izdano
leta 1995. p-24183
Krasnik Tomašič Agna, Slovenčeva ulica 76, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 613777, št. reg. 74700. s-24040
Kregar Damjan, Razgledna 155, Štore,
vozniško dovoljenje. p-24128
Križanec Kristina, Ulica Kozjanskega
odreda 19, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5524, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-24191
Križnar Iztok, Keržičeva 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 188464.
s-24363
Krišto Belinda, Zelena pot 23, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1299 kombinirana. s-24392
Kropivšek Polona, Loke 5, Izlake, vozniško dovoljenje. p-24170
Kružič Zekič Marina, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, delovno knjižico, reg. št. 1509.
s-24123
Kumer Marjeta, Zgornji Brnik 136,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804898, št. reg. 38229. s-24084
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Kunej Tomaž, Prušnikova 31, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 25907.
p-24058
Kupnik Avgust, Ustje 47, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 771.
g-24349
Kvas Martina, Pot na Pridavko 11, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23027. s-24213
Lamovšek Jože, Mirna vas 18, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Trebnje. s-24206
Lazar Matjaž, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 121563.
s-24266
Leban Igor, Pavšičevo naselje 43, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH.
p-24163
Leban Janez, Zavrti 36, Mengeš, zavarovalno polico, št. 166024. s-24240
Leban Maksimiljan, Pristava, Pristavska
31, Tržič, delovno knjižico. g-24196
Lebar Igor, Polenšak 6/A, Polenšak, potrdilo o znanju CPP, št. 4458. g-24332
Lemajić Goran, Škerjančeva 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
140402, S 888508. s-24222
Lesjak Lidija, Cirkulane 68/A, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34314. g-24110
Lešnik Albin, Majšperk 64, Majšperk,
delovno knjižico, reg. št. 21627. g-24251
Lilija Ivica, Florjan 30, Šoštanj, spričevalo za trgovinsko poslovodjo, na imeKukmanšek Ivica. g-24186
Lindič Mateja, Zakotnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 613502, št. reg. 194082. s-24229
Lipar Anton, Milčinskega 13, Celje, zavarovalno polico, št. 0278953.
Lipič Rado, Prevalje pod Krimom 43,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 766800, št. reg. 142182. s-24259
Litrop Dejan, Pipanova 78, Šenčur, letno
vozovnico. g-24307
Ljevaković Drago, Katice Kocman 11,
Pakrac, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1979. s-24314
Ljubič Ivan, Gajeva 2, Virje, spričevalo
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1976. s-24203
Logonder Leopold, Groharjevo 12, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12156. s-24320
Lomovšek Daniel, Hlebce 41, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
g-24305
Lutar Ivanka, Rakičan, Tomšičeva 23,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
23708. p-24098
Madric Irena, Cesta v Mestni log 72,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33794. s-24430
Maher Tomaž, Krakovska ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 277890, izdana na ime CA-SKB leasing d. o. o. Slovenska c. 54 Ljubljana. s-24317
Maher Tomaž, Krakovska ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 246740, izdana na Agrim d. o. o Maslijeva 3 Domžale.
s-24318
Makar Anton, Sebeborci 3, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 25416. p-24077

Markovič Primož, Dragarjeva 10, Mengeš, dijaško mesečno vozovnico, št. D
500398. g-24401
Marn Barbara, Dolharjeva ulica 8, Ljubljana, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-24219
Martinčič Dušan, Celovška 269, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S631183, št. reg. 56829. s-24034
Marušič Anton, Gorenje 16, Postojna,
spričevalo 3. in 4. letnika in zaključno spričevalo PKAŠ Koper, letnik 1976 in 1977.
g-24107
Marčec Josip, Donji Zebanec 6 a, Čakovec, spričevalo o zaključnem izpitu ICL v
Ljubljani, izdano leta 1980. s-24173
Matoš Marko, Istr. odred 2, Izola, vpisni
list za čoln, št. 01-03-362/1-91. g-24044
Maček Maruša, Zg. Gorje 53, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23432. g-24340
Medvešek Stane, Korovak 2, Podkum,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6820.
p-24112
Menard Damjan, Jamnica 20, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 795. s-24058
Mencin Anton, Melikova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 135664, reg. št. 27677. s-24409
Mervar Lovrenc, Ljubljanska 69, Novo
mesto, zavarovalno polico. g-24018
Mesarec Robert, Podgorci 89, Podgorci,
zaključno spričevalo, šolsko leto 90/91.
p-24097
Miklavč Slavka, Ljubljanska c 5, Škofja
Loka, spričevalo OŠ Cvetko Golar. g-24174
Miklič Zdravko, Zagorica 31, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17715.
s-24132
Milanič Vida, Vojščica 19, Kostanjevica
na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-24011
Milčič Davor, Doljnja Švarča 950, Karlovac, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske šole, št. 851. g-24019
Mivšek Peter, Poklukarjeva 16, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov. g-24416
Mlakar Ladislav, Novosadska ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. s-24116
Mlakar Zdovc Irena, Linhartova cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 178168. s-24099
Mlinšek Jožefa, Slovenčeva ulica 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 58459, S 845803, izdala UE Ljubljana.
s-24153
Možina Matej, Klopčičeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30572.
s-24405
Mojzes Josip, Levstikova 2, Piran, obrtno dovolenje, št. 01346/0852/00-50/1995, z
dne 6. 3. 1995. g-24056
Molek Matic, Podutiška 183, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14839.
s-24304
Močivnik Tomaž, Pot na Polsco 34, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13423. p-24087
Močnik Bojan, Rabelčja vas 29 a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 28961.
g-24117
Močnik Maja, Bakovniška ulica 24,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16868. s-24231

Muftič Mehmed, Kidričeva 36, Jesenice,
spričevalo večerne delovodske šole.
g-24246
Muhanović Munib, Hradečkega cesta 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 050580, št. reg. 208787. s-24200
Murgovski Dragi, Stresova 13/a, Kobarid, diplomo Gostinske šole v Ohridu.
p-24013
Mušedinović Bečir, Glinškova ploščad
3, Ljubljana, avtomobilsko tablico, št. LJ
P4-793. s-24098
Naglič Rudi, Tomažičeva ulica 46, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok v Ljubljani, izdano
leta 1991. s-24202
Narat Jasna, Polje pri Bistrici 10/A, Bistrica ob Sotli, zavarovalno polico, št.
786946. g-24016
Naveršnik Srečko, Otiški vrh 37, Šentjanž, vozniško dovoljenje, št. 1819. p-24090
Našič Zefir, Aškerčeva 2, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16337.
p-24006
Njemčok Paljo, Levja 1, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 25006. g-24345
Novak Zdravko, Dobravica 7, Podnart,
delovno knjižico. g-24388
Ožvald Andrej, Cepinci 38, Gornji Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 26974.
p-24188
Obran Jože, Lahonci 75, Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala UEOrmož. g-24045
Ogrin Petra, Kačurjeva cesta 7, Verd,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Šubičeve gimnazije, izdano leta 1995. s-24124
Ogrinc Majda, Čevljarska 8, Domžale,
preklic vozniškega dovoljenja kat. BGH, št.
8317, izdala UE Domžale, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 23/96. s-24371
Ogrič Karmen, Fazan 9, Portorož, vozniško dovoljenje, št. 9852, izdala UE Piran.
g-24041
Oražem Petra, Grič 6/9, Ribnica, dijaško
mesečno vozovnico, št. 911/1067. s-24265
Ovič Dragan Marjan, Dutovlje 129, Dutovlje, zaključno spričevalo, izdano na ime
Ristić Milenko. g-24197
Ozmec Vida Martina, Slamnjak 33, Ljutomer, indeks Biotehniške fakultete, izdanleta 1992. g-24249
Padežnik Viljem, Obrtniška 13, Zreče,
vozniško dovoljenje, št. 3345. p-24032
Pal Biro, Staneta Rozmana 2, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S2994, ser. št. 313758. g-24398
Pavšič Robert, Stjenkova 8, Postojna, zavarovalno polico, št. 103970. p-24172
Peternel Marija, Most na Soči 24/c, Tolmin, delovno knjižico. p-24047
Petje Zdravko, Cigaletova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1024028. reg. št. 140403. s-24238
Petkovič Tomislav, Molniške čete 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18967. s-24096
Pilinger Jožica, Spuhlja 101/D, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18265.
g-24214
Pinosa Jadranka, Pod Škarbrijelom 12,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-24048
Pirc Nina, Mlakarjeva ulica 77, Šenčur,
indeksa Medicinske fakultete v Ljubljani.
s-24075
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Pirjevec Zoran, Selo 58, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 7569. g-24410
Piršič Vlasta, Adergar 1, Cerklje, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano
leta 1984. s-24160
Planinšič Peter, Vas 72, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9744.
p-24010
Plantarič Vlado, Cankarjeva 50, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21761.
p-24187
Plavčak Bojan, Ul. XIV divizije 8, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje. p-24127
Plesničar Zofija, Ravnica 53, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-24190
Plevec Stane, Ul. okt. 10, Cerklje, zavarovalno polico, št. 308016. g-24412
Plevčar Mojca, Leskovec 18/A, Škofja
vas, spričevalo o končani OŠ, izdano na ime
Plevčak Tomaž. g-24421
Plut Karol, Jarčeva 2, Metlika, zavarovalno polico, št. 302032. g-24310
Poberaj Tina, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, listino. p-24117
Podgornik Anja, Kidričeva ulica 25 a,
Nova Gorica, spričevalo III. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1995. s-24064
Pogačar Jure, Dergomaška 65, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14015.
s-24122
Pogačar Špela, Dergomaška 65, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6295.
s-24121
Popovič Janja, Simona Jenka 8, Domžale, zavarovalno polico, št. 0309534. g-24408
Popovič Mihajlo, Topniška ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 445413, reg. št. 176430. s-24437
Poredoš Matjaž, Golo 127, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 193206, izdala
UE Ljubljana. s-24381
Potokar Damjana, C. Hermana Debelaka
3, Hrastnik, spričevalo o končani OŠ.
p-24113
Potočnik Jana, Alpska cesta 13, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22019.
g-24104
Povh Brigita, Slatina 29 A, Ponikva, vozniško dovoljenje, št. 9943. p-24023
Povše Bojan, Vransko 26, Vransko, diplomo Srednje šole Krško, izdana leta 1976,
št. 1119/76. s-24275
Pregelj Dušan, Cankarjeva 34, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCE.
p-24049
Prek Matjaž, Cesta na Loko 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S185046, reg. št. 11692. s-24269
Primožič Ema, Kržišnikova 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20691.
s-24315
Pristolič Tatjana, Kalinova 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33826.
s-24336
Prosen Barbara, Spodnje Gameljne 97,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 690195, ser. št. 196031. s-24232
Pucko Štefan, Lipa 66, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. 32611. p-24189
Puklavec Meta, Volkmerjeva 9, Ptuj, listino. g-24134
Pulko Darko, Abramičeva 12, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 29376,
izdala UE Ptuj. g-24347

Puntar Reberšek Davida, Ziherlova ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 87793, S 933781, izdala UE Ljubljana. s-24373
Pušavec Dunja, Loka 82, Tržič, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. s-24093
Pušnik Tadej, Trg borcev NOB 18, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 6645, izdala UE Hrastnik. g-24184
Pšeničnik Peter, Zgornje Stranje 1, Stahovica, delovno knjižico. s-24101
Radič Jelena, Litostrojska cesta 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632233, št. 194977. s-24067
Radulj Svetlana, Pristaniška ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 146798, S 890045, izdala UE Ljubljana.
s-24152
Raičević Vlasta, Brilejeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
73191. s-24090
Rakijar Romana, Dolenjska cesta 127,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0281724,
izdala Zavarovalna družba Adriatic.
g-24277
Ralčič Goran, Partizanska 12/b, Koper,
vozniško dovoljenje. g-24049
Rameša Željko, Ul. Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, indeks Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, št. 82043142. s-24125
Rataj Marija, Strma pot, Koper, vozniško
dovoljenje. g-24015
Ravšl Petra, Ul. Šantlovih 17, Maribor,
spričevalo 3. letnika gimnazije, šolsko leto
94/95. g-24014
Repovž Alojz, Kešetovo 7, Trbovlje,
spričevalo, št. 46, šolsko leto 68/69. p-24095
Repovž Matjaž, Majaronova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1023888, reg. št. 206886. s-24267
Repovž Maša, Resljeva cesta 6, Ljubljana, delovno knjižico. s-24322
Rešetarević Dragan, Modriča, Vranjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 133619,
S 730883, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-24263
Rihar Mirko, Zaloška cesta 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
112454. s-24042
Rituper Tatjana, Kolodvorska 7, Bled,
indeks. g-24113
Rolih Andrej, Levčeva ulica 14, Mengeš, zavarovalno polico, št. 332348, zelenokarto, št. 307427 in listino za kasko zavarovanje, št. 086770. s-24204
Ropoša Bojana, Nahtigalova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 200943. s-24167
Rotar Blanka, Ilirska 24, Izola, spričevalo Srednje šole Izola. g-24247
Sabadin Livija, Med vrtovi 5, Portorož,
zavarovalno polico, št. 0316839. g-24331
Sagadin Tatjana, Dolenjska cesta 410,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 194210. s-24360
Sajevec Ferdo, Obala 75, Portorož, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Mariboru. g-24193
Saksida Sašo, Matteotijeva 5, Piran, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 26655.
g-24301
Sebanc Peter, Brodarska ulica 16, Litija,
potrdilo o znanju CPP št. 1401, izdala UE
Litija. s-24081

Selfede Takaj, Litijska c. 81/a, Ljubljana, delovno knjižico. s-24236
Senica Gregor, Cesta 7. maja 17, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S23382, št. reg. 181021. s-24086
Sever Škapin Andrijana, Skokova ulica
3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 806245, reg. št. 27779. s-24436
Simončič Urban, Zaloška cesta 83, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
197663, S 846115, izdala UE Ljubljana.
s-24223
Sklobič Ivan, Sp. Rečica 129, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-24106
Skok Jana, Grčna 59, Nova Gorica, listino. p-24116
Skvarča Valerija, Ravnik pri Hotedršici
13, Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 534204, reg. št. 874. s-24380
Slanc Nada, Čurile 16, Metlika, spričevalo o zaključnem izpitu Frizerske šole, izdano leta 1975. s-24013
Slavec Robert, Pri lipi 2, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 0309308. s-24163
Slemnik Tadej, Iršičeva 10, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje. g-24190
Sodja Irena, Jereka 14 a, Bohinj, dijaško
mesečno vozovnico, št. 15406, izdal LPP.
s-24382
Sodja Stanko, Sela pri Jugorju 8, Suhor,
zavarovalno polico, št. 302028. g-24327
Sopolšek Dušan, Ul. Dušana Kvedra 15,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3653. p-24164
Sraka Stanko, Lipovci 180, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 15382. p-24168
Stanišljevič Dragana, Tomačevo 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37874, izdala LPP. s-24372
Steiner Katarina, Fazanska ul. 4, Lucija,
Portorož, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
57 Gostinske šole v Izoli. g-24194
Strah Jana, Razgled 25, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 21839. g-24303
Strehar Mojca, Trnjava 31, Lukovica, dijaško mesečno vozovnico za relacijo Trnjava Ljubljana - kombinirana. s-24141
Strelec Alojz, Bukovci 62 a, Markovci,
listino. g-24133
Strle Rok, Pudob 56, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 9338, izdala UE
Cerknica. s-24287
Strnela Osmani Sanela, Alpska 19, Bled,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole. g-24112
Suša Marijan, Cesta na Lenivec 20, Sežana, zaključno spričevalo Izobraževalnega
PTT centra v Ljubljani, izdano leta 1968, št,
vpisa 27/III. s-24432
Svalina Sandi, Čuža 15, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 323511. s-24164
Šebenik Domen, Vipavska c. 86, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB.
p-24119
Šenk Damijana, Alešovčeva ulica 23 A,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1012818.
s-24217
Šenk Rafael, Mače 15, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 188592, reg. št.
25016. s-24271
ŠerakViljem, Stara 22, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 8633. p-24078
Šerbec Jože, Trg svobode 3 b, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. 220308. p-24046
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Šerjak Lenardič Bojana, Cesta Ceneta
Štuparja 126, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60162, S 690042, izdala
UE Ljubljana. s-24136
Šeško Sonja, Keršova 5, Vojnik, spričevalo. p-24131
Šilec Vladimir, Stranje 23 A, Šmarje pri
Jelšah, diplomo Srednje lesarske šole v Celju, izdana leta 1975. s-24159
Šinkovec Urška, Ambrus 20, Zagradec,
potrdilo o znanju CPP, izdala UE Grosuplje. s-24178
Širca Maja, Sežanska 6, Sežana, delovno
knjižico, št. 1057005. p-24012
Šivic Ciril, Breg pri Borovnici 17, Borovnica, diplomo Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdana leta 1977. s-24237
Škafar Vlasta, Jurčkova cesta 176, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40760, S 645399. s-24323
Škarja Nada, Gubčeva cesta 10, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Trebnje. s-24245
Škerget Aleksandra, Zg. Laže 11, Loče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89917.
p-24178
Škodnik Harij, Gorenja vas 41, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH.
p-24050
Škorič Mirjana, Stična 23, Ivančna Gorica, spričevalo OŠ Stična, izdano na imeŽugčič Mirjana. s-24010
Škrbec Nataša, Bratovževa ploščad 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
30266. s-24334
Škrjanc Boštjan, Poštni vrt 6, Logatec,
zavarovalno polico, št. 364131, izdalaZavarovalnica Adriatic. s-24354
Škrlin Tatjana, Zg. Ornova 51, Velenje,
vozniško dovoljenje. p-24076
Škrlj Richter Mathias, Čevica 2, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S534304, št. reg. 5705. s-24234
Škufca Branko, Masarykova cesta 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 61853, S 1044027, izdala UE Ljubljana.
s-24150
Šok Vladimir, Cesta na Markovec 32,
Koper, zavarovalno polico, št. 368692.
g-24248
Špehar Jure, Preglov trg 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani - poklic tesar. s-24100
Štefanič Franc, Podgorska 61, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-24321
Štefanič Roman, Jarška cesta 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
187382. s-24356
Štefančič Sebastjan, Generala levičnika
24 c, Koper, vozniško dovoljenje, izdala UE
Koper. g-24338
Šteher Barbara, Škapinova ulica 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 37342.
s-24312
Šterbal Janez, Zabovci 53, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 16983.
g-24400
Štoger Igor, Vintarovci 45 c, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
25199. g-24252
Štrajnar Nina, Župančičeva 2, Kamnik,
spričevalo. g-24103
Štraser Domen, Gozdarska 54, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19264.
g-24394

Štumberger Ana, Gradišče 19, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole gimnazija Ljubljana, izdano leta 1995.
s-24001
Šušmelj Terčič Karmen, Kostanjeviška
20, Nova Gorica, spričevalo OŠ Solkan.
p-24105
Takaj Selfede Litijska cesta 8, 1 A, Ljubljana, delovno knjižico. s-24205
Tanko Iva, Preglov trg 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22322, izdal
LPP. s-24146
Tavčar Damjana, V toplice 15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 019393.
g-24431
Timarac Suzana, Preglov trg 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7240.
s-24065
Tobias Barbara, Ivana Regenta 27, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 14086.
p-24043
Tribušon Andrej, Ozeljan 117, Šempas,
zaključno spričevalo Gradbene šole Ajdovščina, letnik 1976. g-24111
Trontelj Marjetka, Videm 40 h, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1991. s-24211
Trstenjak Karl, Orehovsji vrh 12, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11590. p-24109
Udorico Gei, Posega 76, Sečovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, 10901. g-24059
Uležič Darko, Nazorjeva 6, Celje, prometno dovolenje za čoln, PI 3254, št.
01/3-447/1995. g-24212
Ulčar Matjaž, Trubarjeva 11, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23856.
g-24306
Urbančič Boris, Kajuhova 12, Kidričevo, delovno knjižico, reg. št. 18381. p-24080
Uštar Marijan, Petrčeva ulica 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1013007. s-24207
Valek Mario, Sela pri Dobovi 110, Dobova, zavarovalno polico, št. 088476.
s-24120
Valentinčič Damjan, Levarjeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 121565, S 229163, izdala UE Ljubljana. s-24149
Valter Abraht, Belokriška 14, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 4723.
g-24036
Vandot Emil, Hraše 18, Smlednik, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole Litostroj, izdano leta 1992. s-24072
Vatič Sanja, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11227, izdal
LPP. s-24375
Vekič Svetko, Frankovo 171, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Škofja Loka. g-24311
Velišček Jožef, Vipolže 64, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. AB. p-24184
Vergas Aleks, Svobode 1, Izola, vozniško dovoljenje, kat. A, izdala UE Izola.
g-24053
Veselko Peter, Cesta dveh cesarjev 397,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27619. s-24378
Vetter Janez, Ugasle peči 3, Prevalje,
listino. p-24027

Vetter Janez, Ugasle peči 3, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12980,
izdala UE Ravne na Koroškem. p-24056
Vidjen Selma, Sedejev trg 5, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10600.
p-24114
Vidmar Brane, Drča 3, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. A, reg. št. 717/95. g-24250
Vidmar valentin, Smrečje 4, Stahovica,
delovno knjižico. g-24011
Vidovič Zoran, Milčinskega 11, Celje,
spričevalo. p-24086
Vilič Roman, Spodnji Rudnik II 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 686290, št. reg. 189916. s-24095
Viličnjak Marko, Ulica Lili Novi 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0342616.
s-24161
Vipotnik Urška, Ul. talcev 32, Zagorje,
letno vozovnico, št. KK 00027, šolsko leto
95/96. p-24045
Vitez Bogdan, Cesta v Staro vas 3, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7294. p-24015
Vlačič Igor, Kogojeva 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33428, izdal
LPP. s-24278
Voglar Uroš, Bistriška 42, Poljane, dijaško železniško vozovnico, št. 3484 K -18.
g-24114
Vogrinc Branko, Kapele, diplomo, št.
I-K/465 Srednje šole Krško, izdana leta
1985. p-24124
Vogrinčič Štefanija, Motovilci 63, Grad,
vozniško dovoljenje, št. 23339. p-24111
Volaj Franc, Funtkova ulica 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388270, št. reg. 46387. s-24302
Vollmayer Franc, Chengdujska 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 926302, reg. št. 199057. s-24402
Vraničar Mirko, Pri Stadionu 5, Črnomelj, spričevalo 4. letnika, št. 278 in spričevalo o zaključnem izpitu, št. 84/82 Strojni
tehnične šole v Novem mestu. s-24225
Vrbek Stanislav, Parmska cesta 17, Ljubljana, indeks Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani. s-24417
Vrečar Aleš, V karlovce 40, Dobrunje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13989.
s-24438
Vrečar Manja, Predoslje, Kranj, zavarovalno polico, št. 0296429. g-24102
Vrtovec Matjaž, Vojkova 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 538934.
g-24037
Vrtovec Matjaž, Vojkova 3, Ajdovščina,
preklic vozniškega dovolenja, objavljenv
UL, št. 24/96. g-24255
Vujinovič Živko, Koroška 34, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8687.
g-24397
Zagorc Ivan, Jakčeva ulica 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S389418, št. reg. 180235. s-24053
Zajc Marjeta, Čufarjeva ulica 18, Vir,
Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje galanterijske šole v Domžalah, izdano leta
1981. s-24060
Zaletelj Bojan, Koželjevac 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8409.
s-24051
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Završnik Alojzij, Topovlje 1, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
402790. p-24036
Završnik Alojzij, Topovlje 1, Braslovče,
zavarovalno polico, št. AO 0356248.
p-24037
Zupan Damjana, Polzela 179, Polzela,
vozniško dovoljenje. p-24062
Zupan Gregor, Gorenja vas 13, Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 31099. g-24418
Zupančič Borut, Ulica bratov Kastelic 8,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891367, št. reg. 145914. s-24324
Zver Marjan, Mače 4b, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S807337, št.
reg. 35010, izdala UE Kranj. s-24367
Zver Slavko, Panonska 64, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 1891. p-24060
Zver Štefan, Ižakovci 67, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 08171. p-24018
Žerovnik Aljoša, Tesovnikova 27 A,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šubičeve
gimnazije, izdano leta 1995. s-24048
Žigon Anton, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
219349, ser. št. 120831. s-24156

Žitko Olga, Krožna c. 10, Koper, zavarovalno polico, št. AO 0367957. g-24046
Žitnik Alojzij, Mivka 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. 1013205. s-24289
Živanovič Romeo, Cvetkova 14, Murska
Sobota, zavarovalno polico, št. 324362.
š-24026
Živec Nadja, Ledine 8, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABF. g-24008
Živković Velimir, Avsečeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
184704, S 168431, izdala UE Ljubljana.
s-24176
Živkovič Milana, Podjavorškova 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39809.
p-24130
Žnidaršič Janez, Dolenja vas 39 c, Cerknica, spričevalo Srednješolskega centraCelje - smer trgovec. g-24329
Žnideršič Nataša, Trg kom. Staneta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 155243, S 545494, izdala UE Ljubljana.
s-24257
Žoldoš Marta, Velika Polana 88, Velika
Polana, zavarovalno polico, št. 0280154.
p-24167

Župan Milan, Dol. stara vas 27, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6791, izdala UE Novo mesto. g-24389
Župevec Klementina, Mencingerjeva 66,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13063, izdal LPP. s-24256
Žvab Zdenka, T. Tomšiča 92, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 795420. g-24420
Žvanut Klavdij, Šmihel pod Nanosom
49, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Postojna, izdano leta 1992.
s-24201
Žvanut Simon, Bizoviška cesta 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18216.
s-24155
Žvelc Gregor, Valburga 41 b, Smlednik,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37791.
s-24414
Žveplan Matevž, Ul. heroja Lacka 8, Celje, vozniško dovoljenje, št. 41781. p-24085
Babij Sergej, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 174625.
s-24425
Vehovec Katja, Perovo 17 c, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2409.
s-24070

PROF. DR. ALBIN IGLIČAR

TEME IZ SOCIOLOGIJE PRAVA
SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA

Med družbene pojave, ki nas spremljajo od rojstva do smrti, lahko uvrstimo tudi pravo,
začenja svojo novo knjigo profesor ljubljanske pravne fakultete za predmeta sociologija
prava in zakonodajni proces. Čeprav je knjiga namenjena predvsem študentom, ponuja
mnogo tem za razmišljanje tudi vsem, ki se neposredno ali posredno srečajo z vprašanjem, kakšni so odnosi med družbo in pravom.
Na primer: v knjigi so podatki iz raziskave o poznavanju in vrednotenju prava in pravnih
inštitucij. Povedo nam, da le četrtina prebivalcev Slovenije bolje pozna katerega od
zakonov, da jih le tretjina ve, kdo sprejema zakone, ali da jih le desetina prebira Uradni list
Republike Slovenije.
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