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Register političnih
organizacij

Št. 0001-5/11-S-357/96 Ob-1786

V register političnih strank se vpiše spre-
memba in datum spremembe statuta in pro-
grama Združene liste socialnih demokra-
tov, ki jo je sprejel II. kongres Združene
liste socialnih demokratov dne 26. 11. 1995.

Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KRANJ

Srg 94/02077 Rg-35692

Okrožno sodišče v Kranju, je s sklepom
Srg št. 94/02077 z dne 18. 1. 1996, pri sub-
jektu vpisa KRAJNIK, knjigovodstvo, ra-
čunalniške storitve in trgovina na drob-
no, d.o.o., Škofja Loka, Pod Plevno 72,
Škofja   Loka,   pod   vložno   številko
1/03359/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z ZGD, povišanje
osnovne vloge, spremembo firme, spremem-
bo dejavnosti, spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št. 5610702
Firma:   KRAJNIK,   računalništvo,

d.o.o., Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnik Marija in Krajnik

Martin, oba Škofja Loka, Pod Plevno 72,
vstopila 11. 2. 1992, vložila po 805.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kraj-
nik Martin, Škofja Loka, Pod Plevno 72,
imenovan 20. 5. 1994, namestnik direktor-
ja, zastopa brez omejitev.

Dejavnost družbe se v celoti spremeni in
se odslej glasi: proizvodnja elektronskih in
telekomunikacijskih naprav; sestava, mon-
taža in servisiranje računalniške opreme; ra-
čunalniške storitve; računalniški inženiring;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; zaključna dela v gradbeništvu;
računovodske in finančne storitve.

CELJE

Srg 3753/94 Rg-23423

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

Družba PREMCOMMERCE, export-
import in trgovina, d.o.o., Pristovškova
14, Velenje, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Premšak Franc, Pristovškova 14, Velenje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 12. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 9. 1995

KRŠKO
Srg 1705/94 R-21324

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba M M, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Brežice, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kinčič Miran, Krško, Str-
meckijeva ul. 2, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Kinčič Mi-
rana, Krško, Strmeckijeva ul. 2.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 4. 9. 1995

LJUBLJANA

Srg 05536/94 Rg-699

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

ROYAL, trgovina, turizem, gostinstvo
in proizvodnja, Vodice, d.o.o., Ob jami 2,
Vodice, reg. št. vl. 1/11719/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 3. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franci Baliž, Ob jami 2,
Vodice, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja Francija Baliža.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 4. 1995

MARIBOR

Srg 6795/94 Rg-696

Družba KSENLES, storitveno podjet-
je, d.o.o., Slovenska Bistrica, Devina 14a,
reg. št. vl. 1/6815-00, katere ustanoviteljica
je Rebernak Anica, Slovenska Bistrica, De-
vina 14a, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Rebernak
Anica, Slovenska Bistrica, Devina 14a.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 7. 1995

Srg 6808/94 Rg-697

Družba KRAN, proizvodno trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Zgornje Do-
brenje 11, Šentilj, reg. št. vl. 1/8951-00,
katere ustanovitelj je Kren Matija, Zg. Do-
brenje 11, Šentilj, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 30. 12. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kren Matija,
Zg. Dobrenje 11, Šentilj.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 18. 7. 1995

Srg 3633/94 Rg-698

Družba Špeditersko in storitveno pod-
jetje PAMATOURS, d.o.o., Maribor, Med-
vedova 33, reg. št. vl. 1/8043-00, katere usta-
noviteljica je Mara Grgič, Maribor, Medve-
dova 33, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Mara Gr-
gič, Maribor, Medvedova 33.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 7. 1995
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SLOVENJ GRADEC

Srg 71/95 Rg-695

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi številka Srg 71/95, zaradi
vpisa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku z dne 17. 4. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7765-00, vpiše izbris družbe MAR-
KET JELKA, trgovsko podjetje, d.o.o., s
sedežem na Muti, Ob polju 6, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Ajtnik Franc
in Ajtnik Andreas, oba na Muti, Ob polju 6.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 17. 4. 1996

Srg 32/95 Rg-694

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi številka Srg 32/95, zaradi
vpisa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku z dne 17. 4. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3464-00, vpiše izbris družbe VZDR-
ŽEVANJE,  TRGOVINA,  PROIZVOD-
NJA, d.o.o., s sedežem Gmajna 55, Slo-
venj Gradec, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Nieros Nie-
derberger, d.o.o., Gmajna 55, Slovenj Gra-
dec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 17. 4. 1996

Razglasi sodišč

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

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

N 11/96 R-67

Gabriela Detling, roj. 28. 2. 1903 v Tr-
bovljah, hči Lucije in Blaža Dolinška je po-
grešana.

Okrajno sodišče v Kamniku

dne 6. 5. 1996

I 4/96 R-54

To sodišče v izvršilni zadevi upnika
Franca Henigmana, Grič VIII/4, Ribnica,
zoper dolžnika Erika Jenka in Natalije Jen-
ko ter zastavno dolžnico Natalijo Jenko, z
zadnjim znanim bivališčem Einspielerjeva

2/b, Ljubljana, oziroma Vrtna 9, Rakek, za-
radi izterjave tolarske protivrednosti 54.000
DEM po prodajnem tečaju LB GB, d.d.,
Krško, s pp, z ocenitvijo, prodajo nepremič-
nin dolžnika in poplačilom upnika v smislu
čl. 84. in 85. ZPP in 14. čl. ZIP objavlja:

dolžniku in istočasno zastavnemu dolž-
niku Eriku Jenku, nazadnje stanujočem
Einspielerjeva 2/b, Ljubljana in dolžnici Na-
taliji Jenko, nazadnje stanujoči Vrtna 9, Ra-
kek, se postavi začasna skrbnica odvetnica
Vida Andrejašič iz Postojne, Trg padlih bor-
cev 5.

Okrajno sodišče v Cerknici

dne 1. 4. 1996

I P 502/95 R-61

To sodišče je po sodnici mag. Nini Be-
tetto, v pravdni zadevi tožeče stranke Alme-
dine Mujkič in Vesne Ferenčak, oba na na-
slovu Sketova 4, Ljubljana, proti toženi
stranki Zuhdinu Mujkiču, naslov neznan, za-
radi ugotovitve očetovstva, dne 4. 4. 1996
sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. čl. zakona o pravdnem postopku (Ur. l.
SFRJ, št. 4/77 – 27/90, v nadaljevanju ZPP)
se toženi stranki Zuhdinu Mujkiču, naslov
neznan, postavlja začasna zastopnica Marti-
na Simčič, strokovna sodelavka tukajšnjega
sodišča, ki bo zastopala toženo stranko v
pravdni zadevi I P 502/95, vse dokler tože-
na stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 4. 1996

P 47/95 R-68

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke DO Prevoz Brežice, p.o., Cesta bra-
tov Milavcev 42, Brežice, ki jo zastopa od-
vetnica Darka Dokler iz Brežic, proti toženi
stranki Francu Preskarju ml. in Vilmi Pre-
skar, oba USA, 821 Graceland AVE Ohio in
Olgi Markovič, USA, Hagey dr. Barbeton,
Ohio, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne li-
stine zaradi pridobitve lastninske pravice s
priposestvovanjem, pcto 900.000 SIT s pp.,
na podlagi 4. in 5. točke II. odstavka 84.
člena ZPP sklenilo:

tožencem Francu Preskarju ml., Vilmi
Preskar in Olgi Markovič se postavi začas-
na zastopnica Milena Petelinc, diplomirana
pravnica, Sela 90, Dobova.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ce, dokler ne bodo sami oziroma njihov
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziro-
ma dokler jim skrbstveni organ ne bo posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah

dne 22. 4. 1996

N 106/96 R-64

Na predlog Stockbauer Roberta Veko-
slava, Ljubljana, Pod turnom 4, uvajamo
amortizacijo hranilne knjižice pri Novi LB,
d.d., Podružnica Ljubljana Center, št.
50100-620-133 010-33164/06, prinesitelj

Oklici o skrbnikih in razpravah Amortizacije

geslo, s stanjem na dan 21. 3. 1996
172.826,60 SIT.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 9. 4. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 24/95 S-163

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom  Krasholding  export  import,
p.o., Sežana, Partizanska 109 – v stečaju,
razpisuje drugi narok za preizkus terjatev,
ki bo dne 17. 6. 1996 ob 12. uri v sobi 153.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 10. 5. 1996

St 7/96 S-164

To sodišče objavlja v stečajni zadevi št.
St 7/96 naslednji sklep:

1. Začne se stečajni postopek nad druž-
bo EMO-ETERNA Proizvodno podjetje,
d.o.o., Celje, Mariborska 86, Celje.

2. Za stečajno upraviteljico se določi Da-
nica Ojstršek dipl. ek., Vojkova 5, Celje.

3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih, kolkovano s predpisano takso in
ustreznimi dokazili, prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega sklepa.

4. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove do stečajne ma-
se.

5. Narok za preizkus terjatev bo v torek
10. septembra 1996 ob 9. uri, soba 209/II
tega sodišča.

6. Sklep o uvedbi stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča 13. 5.
1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 5. 1996

St 12/96 S-165

To sodišče na podlagi 101. in 102. člena
ZPPSL objavlja oklic:

1. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Nova Grafika, d.o.o., Ilirska Bistri-
ca, Vodnikova 13.

Opravi se skrajšani stečajni postopek.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi

mag. Miro Benedejčič, II. Prekomorske bri-
gade 52, Koper.

3. Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 9.
1996 ob 9. uri, v sobi št. 153.

4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih, po obja-
vi tega sklepa.

5. Dolžnike se poziva, da svoje dolgove
takoj poravnajo.

6. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča 13. 5. 1996.

St 8/96 S-166

To sodišče na podlagi 101. in 102. člena
ZPPSL objavlja oklic:

1. Začne se stečajni postopek nad Istra-
keramiko, d.o.o., Koper, Podjetje za tr-
govino in finančne storitve, Koper, Can-
karjeva ulica št. 6.
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2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Miran Škrinjar, Ljubljanska 5a, Postojna.

3. Dolžnike pozivamo, da takoj porav-
najo svoje dolgove.

4. 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 obsto-
ju terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.

5. Narok za preizkus prijavljenih terja-
tev bo 4. 9. 1996 ob 10. uri v sobi št. 153
tukajšnjega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko 13. 5. 1996.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 10. 5. 1996

St 22/95 S-167

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi EEK Montaža Maribor, podjetje
za projektiranje, montažo, proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Maribor, Špelina ulica
22 – v stečaju dne 11. 6. 1996 ob 9. uri v
sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 8. 5. 1996

St 5/96 S-168

Z dnem 13. 5. 1996 se začne stečajni
postopek  nad  stečjanim  dolžnikom  SGP
Pomgrad – Visokogradnje, d.o.o., Štefa-
na Kovača 10, Murska Sobota.

Za stečajnega upravitelja se imenuje dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote ulica Ob pro-
gi 53.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v roku dveh mesecev po objavi
začetka stečajnega postopka v Uradnem li-
stu RS.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 23. 9. 1996 ob 12. uri pri tem sodišču, v
sobi št. 12.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 13. 5. 1996

St 57/91 S-169

To sodišče je s sklepom St 57/91, dne
14. 5. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Podjetje za nizke gradnje in
hidrogradnje Ptuj, Ormoška c. 31, Ptuj –
v stečaju. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 14. 5. 1996

St 234/93-52 S-170

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
234/93 z dne 10. 5. 1996 po II. odstavku 99.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, ZPPSL) za-
ključilo stečajni postopek nad Podjetjem
za  notranjo  in  zunanjo  trgovino  PGV,
d.o.o., Maribor, Razlagova 11 – v stečaju,
ker  dolžnikovo  premoženje,  ki  bi  prišlo

v stečajno  maso,  ne  zadošča  niti  za
stroške tega  postopka  in  je  neznatne
vrednosti.

II. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.

III. Premoženje stečajnega dolžnika se
po V. odstavku 99. člena ZPPSL uporabi za
poravnavo stroškov stečajnega postopka,
neporabljeni del, ki ga predstavljajo terja-
tve v stečajno maso podjetja FERROMOTO
export-import, zastopanje, trgovina na de-
belo, trgovina na drobno, proizvodnja, ser-
visi, d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5 – v
stečaju pa se prenese na Sklad Republike
Slovenije za razvoj.

IV. Zoper ta sklep se lahko upniki prito-
žijo na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh
po objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je
treba vložiti v dveh izvodih pri tem sodišču
v Mariboru.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 10. 5. 1996

St 9/96 S-171

To sodišče je s sklepom St 9/96 dne 14. 5.
1996 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom Iskra Terel, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo elektromehanskih relejev, Ljub-
ljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Dušan Golovrški iz Ljubljane.

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

Dolžnike poziva, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike poziva, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva, objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, do-
kumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo 4. 9. 1996 ob 9. uri, v konferenčni dvora-
ni tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14. 5.
1996.

St 20/95 S-172

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad  dolžnikom  KTL  Navita  embalaža,
d.o.o., Letališka cesta 30, Ljubljana, za
dne 27. 6. 1996 ob 12. uri v konferenčni
dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 5. 1996

St 27/94 S-173

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika  Kovinsko,  strojna  industrija  Aj-
dovščina, p.o., v stečaju bo tretji narok za
preizkus terjatev dne 11. 6. 1996 ob 11. uri
v sobi 310/III Okrožnega sodišča v Novi
Gorici.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 15. 5. 1996

St 54/95 S-174

To sodišče je s sklepom opr. št. St 54/95
z dne 23. 4. 1996 potrdilo sklenjeno prisil-
no poravnavo med dolžnikom Konmark,
d.d., Ljubljana, Masarykova 23 in njego-
vimi upniki.

Ugotovi se, da je upnik Start – Svetoval-
na hiša, d.o.o., Nadranska 18, Ljubljana,
sklenil z dolžnikom pogodbo, na podlagi
katere bo svojo terjatev v ugotovljeni višini
2,243.493 SIT in zmanjšano za 50% zame-
njal za navadne delnice v dolžniku.

Ugotovi se, da je upnik Start – Svetoval-
na hiša, d.o.o., Jadranska 18, Ljubljana, skle-
nil z dolžnikom pogodbo, na podlagi katere
bo svojo terjatev v ugotovljeni višini
436.681 SIT zamenjal za navadne delnice v
dolžniku.

Ostalim upnikom izplača dolžnik njiho-
ve ugotovljene terjatve v za 50% zmanjša-
nih zneskih v roku enega leta od pravno-
močnosti tega sklepa z obrestmi po temeljni
obrestni meri + 4%, ki tečejo od 9. 12. 1995
do plačila. Seznam teh upnikov z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zne-
skih je sestavni del sklepa.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
23. 4. 1996. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 15. 5.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 5. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-324

IMP Elektromotner, Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 58, podaljšuje javni
poziv upravičencem (zaposlenim, nekda-
njim zaposlenim in upokojencem) za sode-
lovanje v interni razdelitvi in notranjem od-
kupu delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 17/96 z dne 29. III. 1996 in
dnevniku Delo 22. 3. 1996. Hkrati je bil
javni poziv objavljen tudi na oglasnih de-
skah v podjetju.

Javni poziv se podaljša do vključno 5. 6.
1996.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delovni dan na sedežu podjetja
ali po tel. 346-683 pri Danici Kosanovič.

IMP Elektromonter, d.o.o., Ljubljana

Št. 9009/036 La-326

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

Javni poziv se podaljša do vključno
15. 6. 1996.
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Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/316-970 pri Ireni Beznik.

Astra Veletrgovina, p.o., Ljubljana

La-327

Domel, Elektromotorji in gospodinj-
ski aparati, d.o.o., Otoki 21, Železniki, v
zvezi s programom lastninskega preobliko-
vanja podjetja podaljšuje javni poziv upra-
vičencem interne razdelitve in notranjega
odkupa delnic, ki je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 17/96 z dne 29. III.
1996, v dnevniku Delo dne 25. 3. 1996, Go-
renjskem glasu dne 26. 3. 1996 in na ogla-
sni deski podjetja dne 21. 3. 1996.

Javni poziv na predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 3. 6. 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

Št. 4018 La-328

Nizke gradnje Ptuj, p.o., Slomškova
ul. 3, Ptuj, objavlja podaljšanje roka javne-
ga poziva upravičencem za interno razdeli-
tev in notranji odkup delnic podjetja ter po-
trdil za neizplačani del osebnega dohodka.
Rok se podaljša do 21. 6. 1996.

Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 36-37/95 in hkrati tudi na ogla-
sni deski podjetja. Rok podaljšujemo zaradi
omogočanja vpisa potrdil po 25.a členu
ZLPP.

Vse dodatne informacije dobite pri Zlat-
ki Repič, tel. 062/773-711.

Nizke gradnje Ptuj, p.o., Ptuj

Št. 5/96 La-329

Projektiva Gorica, d.o.o., Nova Gori-
ca, Erjavčeva 19, Nova Gorica, objavlja
na podlagi programa lastninskega preobli-
kovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo dne 11. 9. 1995 z odločbo št.
LP 01201/1995-BJ, javni poziv.

Projektiva Gorica, d.o.o., Nova Gorica,
ponovno poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene ter upokojence podjet-
ja) k sodelovanju pri notranjem odkupu.

Notranji odkup
Upravičenci lahko v 15 dneh po objavi v

časopisu Primorske novice in na oglasni de-
ski podjetja, ponovno vplačajo delnice no-
tranjega odkupa s 50% popustom.

Kupnina je gotovina, ki se vplača na po-
seben privatizacijski podračun podjetja št.
52000-698-37352, pri APPNI Nova Gorica,
“plačilo kupnine za delnice notranjega od-
kupa”.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Primorske novice dne 29. 9. 1995 ter v
Uradnem listu RS, št. 56-57/95 z dne 6. X.
1995.

Vse dodatne informacije dobite v tajniš-
tvu podjetja, tel. 27-788.

Projektiva Gorica, d.o.o.,
Nova Gorica

La-319

Podjetje Kras, mesnopredelovalna in-
dustrija, p.o., Sežana, Mirka Pirca 4, Se-
žana, objavlja spremembo programa last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo je z odločbo
št. LP 01034/1995-BR z dne 20. 12. 1995
odobrila program lastninskega preoblikova-
nja podjetja Kras, p.o., Sežana. Program je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/96 z
dne 19. I. 1996 ter v Delu in Primorskih
novicah dne 12. 1. 1996.

Agnecija je dne 8. 5. 1996 izdala novo
odločbo št. LP 01304-1/1996-BR, s katero
je razveljavila in nadomestila prvotno zgo-
raj navedeno odločbo.

Po izvedbi lastninskega preoblikovanja bo
kapitalska struktura predvidoma naslednja:

– zadruge – 14,84%,
– Sklad za pokojninsko in invalidsko za-

varovanje – 6,52%,
– Odškodninski sklad – 6,52%,
– Sklad RS za razvoj – 13,02%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

39,10%.
Prodajna cena delnice na dan 1. 1. 1993

znaša 2.618 SIT.
Kras, p.o., Sežana

La-325

Color, industrija sintetičnih smol, barv
in lakov, p.o., Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 4, v okviru spremenjenega
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja, ki ga je odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 00574/1996-BR z dne 5. 4. 1996 ter so-
glasja Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj RS, št. 464-10/95-205 z dne 10. 5.
1996 k izdaji potrdil delavcem na podlagi
neizplačanega dela neto osnovnih plač ob-
javlja dodatni poziv k zamenjavi certifika-
tov in potrdil za delnice podjetja iz interne
razdelitve.

Podjetje poziva vse upravičence: zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja ter upravičence v podjetjih, ki so
na podlagi navadnih delnic v lasti podjetja
Color, da predložijo lastniške certifikate, za-
posleni, bivši zaposleni in upokojeni delav-
ci podjetja pa tudi potrdila za neizplačani
del neto osnovnih plač po 25.a členu ZLPP
(podatki so na vpisnem mestu) v zamenjavo
za delnice podjetja.

Podjetje poziva tudi družinske člane za-
poslenih, da predložijo lastniške certifikate
v zamenjavo za delnice podjetja. V primeru,
da bodo družinski člani predložili v zame-
njavo več certifikatov kot jih je predvidenih
za ta namen, se bodo njihova vplačila za
certifikate sorazmerno zmanjšala, o čemer
jih bo podjetje obvestilo v roku 15 dni po
izteku roka za vpis.

Rok za vpis se podaljšuje do vključno
31. 5. 1996.

Vpis bo potekal na sedežu podjetja v
Medvodah, Cesta komandanta Staneta 4, v
prostorih glavne blagajne podjetja, vsak de-
lovnik med 11. in 14. uro.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 6. 7. 1995 in v Uradnem listu RS,

št. 41/95 z dne 14. VII. 1995. Hkrati je bil
javni poziv objavljen tudi na oglasnih de-
skah podjetja.

Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije vsak delovnik med 11. in 13. uro
na sedežu podjetja ali po tel. 061/613-411,
int. 338, pri Nuši Stopar.

Color, p.o., Medvode

La-320

Mi Moderni interieri, trgovsko podjetje
s pohištvom in stanovanjsko opremo, p.o.,
Parmova 53, Ljubljana, objavlja program
lastninskega preoblikovanja, ki ga je Agen-
cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo odobrila z odločbo št.
LP 01359/1996 z dne 9. 5. 1996.

1. Firma: Mi Moderni interieri, trgov-
sko podjetje s pohištvom in stanovanjsko
opremo, p.o., Ljubljana.

Skrajšana firma: Mi, p.o., Ljubljana.
Sedež: Ljubljana, Parmova 53.
Matična številka: 5025648.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. registr-
skega vložka 1/2162/00.

2. Osnovna dejavnost je trgovina na
drobno s pohištvom.

3. Mi Moderni interieri, p.o., je podjetje
v družbeni lastnini s 100% družbenim kapi-
talom.

4. Podjetje se bo preoblikovalo v del-
niško družbo, predvidena lastniška struktu-
ra preoblikovanega podjetja je:

– 9,981% delnic Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja,

– 9,981% delnic Slovenski odškodnin-
ski sklad,

– 19,962% delnic Sklad za razvoj oziro-
ma po izvršeni prodaji investicijske družbe,

– 27,9468% delnic fizične osebe – sode-
lujoči v interni razdelitvi (19,962%) in
notranjem odkupu (7,9848%) delnic,

– 31,9392% delnic fizične in pravne ose-
be iz javne prodaje delnic,

– 0,19% delnic je rezerviranih za de-
nacionalizacijske upravičence in v ta na-
men jih bo podjetje preneslo na Sklad za
razvoj.

Odstotek delnic Kapitalskega sklada po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja se
bo povečal za vrednost neplačanih davkov
in prispevkov na neto osnovne osebne do-
hodke iz 25. a člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij. Temu ustrezno se
bo zmanjšal odstotek delnic iz interne raz-
delitve in notranjega odkupa.

6. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
štirih načinov:

– prenos 40% navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v vrednosti 8%

družbenega kapitala in
– javna prodaja delnic v vrednosti 32%

družbenega kapitala.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi

je 16.080 SIT, delnic notranjega odkupa pa
8.040 SIT. V notranjem odkupu se pri vpla-
čilih z gotovino prodajna cena revalorizira
z indeksom rasti drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva vplačila delnic.

7. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja (pri če-
mer šteje kot bivše zaposlene glede na sta-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 27 – 24. V. 1996 Stran 1809

tusne povezave tudi vse zaposlene in bivše
zaposlene vseh organizacij in služb prejšnje
delovne organizacije Lesnina) ter zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojence družb, v
katerih ima podjetje navadne delnice oziro-
ma deleže, da v 30 dneh po objavi poziva v
dnevniku Delo in na oglasni deski podjetja:

7.1 predložijo lastniške certifikate in po-
trdila po 25. a členu zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij v zameno za delni-
ce interne razdelitve; te delnice so navadne,
imenske in neprenosljive dve leti od njiho-
ve izdaje, razen z dedovanjem.

Če upravičenci prvega kroga ne bodo
predložili lastniških certifikatov in potrdil v
višini 20% družbenega kapitala, bo podjetje
z objavo na oglasni deski izvedlo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih z
rokom za predložitev certifikatov 15 dni.
Če pa bi upravičenci 1. kroga predložili last-
niške certifikate v vrednosti, večji od 20%
družbenega kapitala, bodo lahko presežke
po proporcionalnem znižanju uporabili za
notranji odkup delnic.

7.2 pristopijo k programu notranjega od-
kupa: vpišejo delnice in vplačajo kupnino
za prvi paket delnic notranjega odkupa.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notra-
njega odkupa neprenosljive izven progra-
ma, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih
upravičenci pridobijo v notranjem odkupu v
zameno za presežne lastniške certifikate in
potrdila, so enake delnicam interne razdeli-
tve in so neprenosljive dve leti, razen z de-
dovanjem, po tem pa so enake kot druge
delnice notranjega odkupa.

8. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate ter vpišejo delnice na sedežu pod-
jetja v Ljubljani, Parmova 53, med 9. in 12.
uro. Gotovinska vplačila izvršijo na priva-
tizacijski podračun podjetja št.
50102-698-0026084.

30-dnevni rok za predložitev lastniških
certifikatov in potrdi, vpis in vplačilo delnic
je prekluziven - upravičenec, ki zamudi rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi ozi-
roma notranjem odkupu delnic podjetja.

Organizacija programa notranjega odku-
pa in način uresničevanja upravljalskih, pre-
moženjskih in drugih pravic ter način in
pogoji prenosa bo urejen s pravili notranje-
ga odkupa.

9. Javna prodaja delnic
Delnice javne prodaje imajo oznako G,

so navadne, imenske, dajejo pravico do
upravljanja (vsaka delnica en glas) in do
dividende. Prodaja delnic je omejena na do-
mače fizične in pravne osebe. Pred slednji-
mi imajo prednostno pravico odkupa fizič-
ne osebe – državljani Republike Slovenije.
Najvišji znesek vseh možnih vplačil posa-
meznega vplačnika je 4,000.000 SIT.

Izhodiščna cena delnic v javni prodaji
znaša 16.080 SIT in se pri vplačilih z last-
niškimi certifikati državljanov ne revalori-
zira, pri vplačilih z lastniškimi certifikati iz
7. odstavka 31. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij pa se revalorizira
od 1. 1. 1993 do dneva izdaje lastniškega
certifikata. Pri gotovinskih vplačilih se ce-
na revalorizira z indeksom drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva objave v časopi-
su. Glede na povpraševanje se cena lahko
zviša ali zniža za največ 30%.

Vpisovanje in vplačevanje bo potekalo
po objavi poziva v časopisu Delo, na tam
navedenih vpisnih mestih.

10. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v podjetju ali na telefonski števil-
ki 061/319-554, pri Zdenki Fortuna. V pod-
jetju bodo v času vpisovanja zainteresira-
nim na vpogled zgoraj navedene listine.

Mi Moderni interieri,
p.o., Ljubljana

La-321

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/91) objavlja podjetje Lon-
čarsko podjetje Komenda program preobli-
kovanja podjetja Lončarsko podjetje Ko-
menda, p.o.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja Lončarsko podjetje Komenda, p.o.,
Mlaka 4, je Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo odobri-
la dne 10. 5. 1996 z odločbo št. LP
00962/1996-NGT.

I. Splošni podatki o podjetju
Ime podjetja: Lončarsko podjetje, Ko-

menda, p.o.
Sedež podjetja: Mlaka 4, Komenda.
Šifra dejavnosti podjetja: 090110.
Matična številka podjetja: 5066395.
Podjetje Lončarsko podjetje Komenda,

opravlja danes naslednje dejavnosti: pro-
izvodnja keramičnih in lončenih izdelkov,
prodaja in predelava gline, proizvodnja iz-
delkov iz nekovin, prodaja lastnih izdelkov
na debelo in drobno, proizvodnja in prodaja
surovin, orodij in ostalih pripomočkov, ki
se uporabljajo v procesu izdelovanja kera-
mike, posredniški in komisijski posli na
področju prometa keramičnih in lončarskih
izdelkov in surovin, orodij in ostalih pripo-
močkov za izdelovanje keramike, prevoz
blaga in oseb za lastne potrebe.

II. Pravna oblika organiziranosti: Lon-
čarsko podjetje Komenda je v celoti druž-
beno podjetje (p.o.).

III. Predvidena lastniška struktura po
preoblikovanju

Podjetje se bo preoblikovalo v družbo z
omejeno odgovornostjo.

Vrednost podjetja na dan 1. 1. 1993 je
znašala 17,590.000 SIT in predstavlja osno-
vo za izvedbo lastninskega preoblikovanja.
Nominalna vrednost deleža je 10.000 SIT.

Predvidena lastniška struktura po priva-
tizaciji bo naslednja:

Lastniki Število Struktura
 deležev %

Skladi 704 40
Zaposleni (bivši
zaposleni,
upokojenci in ožji
družinski člani) 1.055 60
Skupaj: 1.759 100

IV. Opis načinov preoblikovanja pod-
jetja

1. Prenos navadnih deležev na Sklad RS
za razvoj za namene nadaljnje prodaje in-
vesticijskim skladom v višini 20% družbe-
nega kapitala ali 352 deležev.

2. Prenos navadnih deležev na Slovenski
odškodninski sklad v višini 10% družbene-
ga kapitala ali 176 deležev.

3. Prenos navadnih deležev na Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja v višini 10% družbenega kapitala
ali 176 deležev.

4. Interna razdelitev deležev, v višini
20% družbenega kapitala ali 352 deležev.

5. Notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 703 deležev.

V. Javni poziv k vpisu in vplačilu dele-
žev

1. Interna razdelitev
Lončarsko podjetje Komenda poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence,
da v 30 dneh po objavi tega poziva zame-
njajo svoje lastniške certifikate in potrdila
za premalo izplačane plače po 25. a členu
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij za deleže oznake B. Z interno razdeli-
tvijo bo podjetje razdelilo 20% družbenega
kapitala, namenjenega lastninjenju, kar je
352 deležev.

Deleži pridobljeni z interno razdelitvijo,
so navadni, glasijo na ime in dajejo pravico
do upravljanja in dividende.

Izraženi so v nematerializirani obliki in
so neprenosljivi dve leti po njihovi izdaji,
razen z dedovanjem.

V primeru, da upravičenci za certifikate
in potrdila po 25. a členu zakona, ne bodo
zamenjali vseh za to namenjenih deležev,
bo podjetje izvedlo interni razpis za ožje
družinske člane.

Podjetje bo deleže, ki jih ne bo zamenja-
lo za certifikate, preneslo na Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj. V primeru presežka
certifikatov pa bo število deležev upravi-
čencem sorazmerno znižalo.

Upravičenci lahko zamenjajo lastninske
certifikate in potrdila na sedežu podjetja v
Komendi, Mlaka 4, v tajništvu podjetja, in
sicer vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

2. Notranji odkup
Lončarsko podjetje Komenda poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva
kupijo deleže podjetja z oznako C. Cena
enega deleža, odkupljenega z gotovino, ob
upoštevanju revalorizacije do dneva razpisa
je 16.517 SIT, z upoštevanjem 50% popusta
pa 8.258,50 SIT.

Cena velja za čas tega razpisa.
Podjetje predvideva, da bo s tem nači-

nom lastniškega preoblikovanja odkupljeno
40% družbenega kapitala, namenjenega last-
ninjenju, oziroma 703 deleže razreda C.

V notranjem odkupu lahko upravičenci
sodelujejo:

– s presežnimi certifikati iz interne raz-
delitve,

– z ostankom potrdil po 25. a členu za-
kona,

– z denarnimi vplačili.
V primeru, da bo podjetje prejelo za na-

kup deležev iz notranjega odkupa znesek,
ki bo presegal 40% družbenega kapitala,
namenjenega notranjemu odkupu, bodo
vplačani zneski sorazmerno znižani.

Deleži, kupljeni v notranjem odkupu z
gotovino, so navadni, glasijo se na ime, pre-
nosljivi so le znotraj programa notranjega
odkupa, razen z dedovanjem, dajejo pravico
do upravljanja in dividende, izraženi so v
nematerializirani obliki. Deleži pridobljeni
s presežnimi certifikati in potrdili po 25. a
členu zakona so neprenosljivi dve leti, ra-
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zen z dedovanjem, po preteku dveh let pa so
enaki kot ostali deleži programa notranjega
odkupa.

Upravičenci lahko vpsiujejo deleže na
sedežu podjetja v Komendi, Mlaka 4, v taj-
ništvu podjetja, in sicer vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.

Denarna vplačila so možna na podlagi
izjave oziroma pogodbe s položnico na po-
seben privatizacijski podračun družbe.

Za dodatne informacije se lahko obrnete
na direktorico Darjo Souček tel.
061/841-015.

Lončarsko podjetje Komenda, p.o.,
Komenda

La-322

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Astra, Zuna-
nja trgovina, p.o., Ljubljana, Dunajska 47,
Ljubljana, ki ga je z odločbo št.
LP 00941/1996-MB z dne 25. 4. 1996 odo-
brila Agencija za prestrukturiranje in priva-
tizacijo ter v skladu z zakonom o lastnin-
skem preoblikovanju, podjetje Astra, Zuna-
nja trgovina, p.o., Ljubljana, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja
Astra, Zunanja trgovina, p.o., Ljubljana.

1. Firma in sedež: Astra, Zunanja trgo-
vina, p.o., Ljubljana, Dunajska 47, Ljub-
ljana.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod številko reg. vl. 1/1880/00 Ljubljana.

2. Matična številka: 5003512.
3. Dejavnost: pretežna dejavnost podjet-

ja je zunanja trgovina z neživilskimi in ži-
vilskimi proizvodi.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je v 100% družbeni lasti.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% osnovnih vložkov na Sklad

pokojninskega in invalidskega zavarovnja,
– prenos 10% osnovnih vložkov na

Odškodninski sklad,
– prenos 20% osnovnih vložkov na Sklad

RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na
pooblaščene investicijske družbe,

– interna razdelitev osnovnih vložkov v
višini do 20% razpisanih osnovnih vložkov,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih osnovnih vložkov.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu osnov-
nih vložkov

7.1 Interna razdelitev
Podjetje Astra, Zunanja trgovina, p.o.,

Ljubljana poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojence podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v časopisu Delo vpišejo osnovne
vložke v zameno za lastniške certifikate
(I. krog). Če v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% osnovnih vložkov, namenje-
nih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10

dneh po zaključku vpisanega roka ugotovila
posebna komisija za lastninsko preobliko-
vanje, bo z objavo internega razpisa najka-
sneje v 10 dneh začel teči nov 30-dnevni za
vpis osnovnih vložkov ožjih družinskih čla-
nov zaposlenih v podjetju Astra Zunanja
trgovina p.o., Ljubljana (II. krog). Če tudi v
drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% osnovnih vložkov, bo podjetje
preostanek osnovnih vložkov do 20% pre-
neslo na Sklad RS za razvoj. V drugem kro-
gu bo razpis končan pred iztekom 30-dnev-
nega roka, če bodo pred iztekom tega roka
vpisani in vplačani vsi osnovni vložki iz
interne razdelitve. Podjetje bo osnovne vlož-
ke vodilo v knjigi družbenikov, udeležen-
cem pa bo izdalo začasnice po predhodnem
sklepu organa upravljanja. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh osnovnih vložkov, bo presežek certifi-
katov proporcionalno uporabljen za notra-
nji odkup. Osnovni vložki, pridobljeni iz
interne razdelitve, so neprenosljivi dve leti
po pridobitvi, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje Astra, Zunanja trgovina, p.o.,

Ljubljana poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi oglasa in poziva v časopisu
Delo vpišejo in vplačajo osnovne vložke s
50% popustom. Osnovni vložki se vplaču-
jejo z gotovino oziroma morebitnimi pre-
sežki lastninških certifikatov iz interne raz-
delitve. Osnovne vložke, ki ne bodo odkup-
ljeni v prvem obroku, bo do dokončnega
odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad
RS za razvoj.

Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu notranjega odkupa.
Ko vplačajo kupnino za prvi paket osnovnih
vložkov postanejo udeleženci programa no-
tranjega odkupa. V primeru, da udeleženci
z vplačilom lastniških certifikatov preseže-
jo celotni znesek kupnine za celotni odsto-
tek družbenega kapitala, ki je vključen v
program notranjega odkupa, uporabi pod-
jetje pri znižanju proporcionalni kriterij.

Osnovni vložki, pridobljeni v okviru pro-
grama notranjega odkupa, so, dokler pro-
gram ni zaključen, prenosljivi samo znotraj
programa, v nadaljevanju pa skladno z do-
ločili družbene pogodbe. Vsi osnovni vlož-
ki so navadni in dajejo poleg pravice do
udeležbe pri dobičku in stečajni masi pod-
jetja tudi pravico do upravljanja.

8. Tako osnovni vložki iz interne razde-
litve kot iz programa notranjega odkupa bo-
do upravičenci lahko vpisovali in vplačeva-
li pri blagajni podjetja vsak delovni dan od
8. do 14. ure pri Demetru Bibru v okviru
zgoraj opredeljeni rokov. Osnovne vložke
pa lahko upravičenci, v okviru zgoraj opre-
deljenih rokov, vplačajo tudi v gotovini na
poseben privatizacijski podračun podjetja št.
50102-698-000-0026079, z navedbo: plači-
lo kupnine za osnovne vložke podjetja v
notranjem odkupu.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Biber Demetru, tel. 1310-092.

Astra, Zunanja trgovina, p.o.

Št. 259 La-323

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.

55/92, 7/93 in 31/93) in 17. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) podjetje
SGP Koper, p.o., Koper, Obrtniška 30, na
podlagi programa o lastninskem preobliko-
vanju podjetja, ki ga je z odločbo št.
LP 00670/1996-ASA z dne 15. 5. 1996, odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, objavlja program lastninske-
ga preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: SGP Koper, p.o., Ko-
per, Obrtniška 30.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Kopru,
enota v Kopru, s sklepom Srg 428/88, dne
30. 12. 1988.

2. Matična številka podjetja:
5076536000.

3. Glavna dejavnost: 050-100: gradnja
vseh vrst objektov visokih gradenj in oprav-
ljanje inženiring poslov pri gradnji vseh vrst
objektov.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je SGP Koper, p.o. je 100% v družbeni lasti.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje SGP Koper, p.o., Koper, Obrt-

niška 30, poziva upravičence (vse zaposle-
ne, bivše zaposlene, upokojene delavce pod-
jetja) in delavce bivšega podjetja DO SGP
Gorica (vse upravičence), da lahko v 30
dneh po objavi tega oglasa in poziva v Urad-
nem listu RS, v dnevnem časopisu Delo ter
na oglasni deski podjetja, zamenjajo last-
niške certifikate za začasnice (kasneje del-
nice) ter tako sodelujejo pri interni razdeli-
tvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati 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. Preosta-
nek delnic, ki ne bo razdeljen niti na ta način,
bo podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj v
skladu z zakonom. V primeru preplačila sa-
mih upravičencev, bo podjetje skladno z za-
konom upoštevalo kriterij proporcionalnosti
za vsakega upravičenca in viške certifikatov
preneslo v notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve so navadne,
glasijo se na ime in so neprenosljive dve leti
po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
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7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje SGP Koper, p.o., Koper, Obrt-

niška 30 poziva upravičence (kot v interni
razdelitvi), da lahko sodelujejo pri notra-
njem odkupu delnic podjetja. Notranji od-
kup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z
interno razdelitvijo delnic v višini 40% druž-
benega kapitala z upoštevanjem 50% popu-
sta.

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

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

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, pravico do dividende, so neprenoslji-
ve zunaj programa notranjega odkupa, ra-
zen v primeru dedovanja in imajo enake
lastnosti kot delnice, ki jih določa tretji od-
stavek 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 68/94).

8. Način vplačila
Tako delnice iz interne razdelitve, kot iz

programa notranjega odkupa, bodo upravi-
čenci lahko vplačevali v računovodstvu na
sedežu podjetja vsak delovni dan od pone-
deljka do petka od 8. do 13. ure. Gotovinsko
vplačane delnice se vplačajo na poseben pri-
vatizacijski podračun z navedbo “plačilo
kupnine za delnice podjetja v notranjem od-
kupu”.

9. Informacije
Upravičenci dobijo dodatne informacije

v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem
preoblikovanju podjetja vsak delovni dan
od 8. do 13. ure pri Gojtanič Alfredu, in
sicer po tel. 066/33-241 ali osebno na sede-
žu podjetja.

SGP Koper, p.o., Koper

La-317

Hoja Žaga Rob, d.o.o., Rob 25, Rob na
Dolenjskem, v okviru programa lastninske-
ga preoblikovanja podjetja, ki ga je odobri-
la Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo z odločbo št. LP
00530/1996-TJ z dne 8. 5. 1996, objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

1. Firma: Hoja Žaga Rob, d.o.o.
Sedež: Rob 25, Rob na Dolenjskem.
Matična številka: 5459745.
2. Osnovne dejavnosti:
– proizvodnja žaganega lesa,
– proizvodnja decimiranega lesa,
– proizvodnja in montaža gradbenih in

stavbnih elementov iz lesa,
– proizvodnja in montaža gradbenih

končnih izdelkov iz lesa,
– sušenje lesa.
3. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je družba z omejeno odgovor-

nostjo v mešani lastnini družbenega podjet-
ja Hoja, Predelava lesa, p.o., Ljubljana, Lan-
gusova 8, z 89,32% deležem in fizičnih oseb
- družbenikov z 10,68% deležem.

4. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja:

– 8,92% – Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja,

– 9,92% – Odškodninski sklad,
– 17,89% – Sklad Republike Slovenije

za razvoj,
– 17,86% – upravičenci iz naslova inter-

ne razdelitve,
– 35,73% – upravičenci iz naslova no-

tranjega odkupa,
– 10,68% – obstoječi lastniki – družbe-

niki.
5. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
5.1. prenos navadnih deležev na sklade

v višini 40% družbenega kapitala, od tega:
– 9,99% na Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– 9,99% na Odškodninski sklad,
– 20,03% na Sklad Republike Slovenije

za razvoj,
5.2. interna razdelitev deležev do vseh

možnih 20%,
5.3. notranji odkup deležev do vseh mož-

nih 40%.
6. Javni poziv k vpisu in vplačilu dele-

žev
6.1. Interna razdelitev deležev
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časniku Delo, predložijo lastniške certifika-
te oziroma potrdila v zameno za deleže in-
terne razdelitve.

V primeru, če ostane del deležev neraz-
deljen, bo podjetje za preostanek po preteku
30-dnevnega roka iz prejšnjega odstavka na-
redilo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih, s pozivom na zamenjavo last-
niških certifikatov, v roku 10 dni po objavi.
Preostanek deležev do 20%, ki ne bo razde-
ljen niti na ta način, bo podjetje v skladu z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pre-
neslo na Sklad Republike Slovenije za raz-
voj. O vrsti deležev, ki bodo preneseni, bo
odločal organ upravljanja.

V primeru, da bo predloženih lastniških
certifikatov oziroma potrdil več, kot je raz-
položljivih deležev, namenjenih za interno
razdelitev, se bodo presežni lastniških certi-
fikati oziroma potrdila uporabili za notranji
odkup.

Deleži za interno razdelitev so navadni
deleži prve emisije z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsak delež nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de potem, ko so, če so, izplačane dividende
na prednostne deleže,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljivi dve leti od njihove iz-

daje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz ostanka stečajne oziroma likvidacijske
mase po poplačilu prednostnih deležev.

Prodajna cena za delež je 11.728 SIT.
Podjetje vodi razdeljene začasnice za de-

leže interne razdelitve v dematerializirani ob-
liki na računih posameznih upravičencev in
začasnic upravičencem ne bo razdeljevalo.

6.2. Notranji odkup deležev
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časniku Delo, z vplačilom pristopijo k pro-
gramu notranjega odkupa.

Upravičenci bodo deleže lahko vplačali
z:

– zamenjavo eventualnih presežnih last-
niških certifikatov oziroma potrdil,

– gotovino,
– obračunanim toda neizplačanim delom

plače po poravnavi davkov in prispevkov iz
plače, če se zaposleni s tem strinja,

– vplačili v podjetje za nakup deležev
pred preoblikovanjem,

– zamenjavo obveznic ali drugih vred-
nostnih papirjev za deleže, če se tako odloči
imetnik vrednostnega papirja.

Deleži, ki jih podjetje odkupi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj v korist ude-
ležencev programa notranjega odkupa in se
vplačujejo na način iz prejšnjega odstavka
razen načina iz prve alinee, so navadni de-
leži prve emisije z oznako, da C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja v skladu

s pravili programa notranjega odkupa, v pri-
meru takojšnjega odkupa vseh deležev pa
pravico do upravljanja tako, da vsak delež
nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de potem, ko so, če so, izplačane dividende
na prednostne deleže,

– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– so neprenosljivi izven programa notra-

njega odkupa za čas trajanja programa no-
tranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljivi v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz ostanka stečajne oziroma likvidacijske
mase po poplačilu prednostnih deležev.

V primeru, da upravičenci za kupnino v
programu notranjega odkupa deležev upo-
rabijo eventualne presežne lastniške certifi-
kate oziroma potrdila, se ustrezno število
navadnih deležev prve emisije z oznako C
zamenja za ustrezno število navadnih dele-
žev prve emisije razreda D, ki imajo enake
lastnosti kot deleži z oznako C, razen da:

– so neprenosljivi dve leti od njihove iz-
daje, razen z dedovanjem,

– po preteku dveh let od izdaje so nepre-
nosljivi izven programa notranjega odkupa
za čas trajanja programa notranjega odku-
pa, razen z dedovanjem,

– po preteku dveh let od izdaje so pre-
nosljivi v okviru programa notranjega od-
kupa med udeleženci notranjega odkupa.

Prodajna cena za delež ob upoštevanju
50% popusta je 5.864 SIT in se za vplačilo
v gotovini revalorizira z indeksom drobno-
prodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva odku-
pa od Sklada RS za razvoj.

Podjetje uredi organizacijo programa no-
tranjega odkupa s pravili, ki jih sprejmejo
vsi udeleženci programa notranjega odkupa
ob vpisu in vplačilu deležev.

V primeru, da upravičenci na podlagi
prvega odstavka vplačajo znesek kupnine,
ki presega določen limit za notranji odkup
deležev, bo podjetje vplačane zneske ustrez-
no znižalo v skladu s 6. odstavkom 32. čle-
na uredbe.

Če v določenem roku upravičenci niso
vplačali vseh deležev, ki jim pripadajo, ima-
jo upravičenci pravico do vplačila soraz-
mernega dela nevplačanih deležev v nak-
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nadnem roku 15 dni. Če tudi v naknadnem
roku deleži niso v celoti vplačani, udeležen-
ci programa določijo novi rok trajanja in
dinamiko notranjega odkupa ali pa sklene-
jo, da se program prekine ali konča.

Podjetje vodi odkupljene deleže v dema-
terializirani obliki na računih posameznih
udeležencev notranjega odkupa in začasnic
ne bo razdeljevalo.

7. V interni razdelitvi in notranjem od-
kupu, ko se bodo deleži zamenjevali za last-
niške certifikate in ko bo prihajalo do pre-
sežkov, se bo pri mejnem nedoseganju no-
minalne vrednosti deleža upoštevalo zao-
kroževanje (do vključno 5.000 SIT
upravičencu ne pripada nov delež, nad 5.000
SIT pa mu pripada). Kolikor se tudi pri upo-
rabi tega kriterija ne bodo mogli razdeliti
vsi deleži, se bo enak princip upošteval v
drugem krogu zaokroževanja, kjer bodo so-
delovali le tisti upravičenci, ki v prvem kro-
gu niso prišli do dodatnega deleža.

8. Deleže interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci vplačevali v
prostorih finančno-računovodske službe
podjetja v 30-dnevnem prekluzivnem roku
od dne objave tega poziva v časniku Delo,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

9. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, pri Branki Brecelj, tel.
061/123-32-94.

Hoja Žaga Rob, d.o.o.,
Rob na Dolenjskem

Št. 59 La-318

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij, Silvaprodukt, p.o., Ljubljana,
Dolenjska c. 42, objavlja program lastnin-
skega preoblikovanja podjetja, ki ga je odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo št. LP 844/1996-ST
z dne 26. 4. 1996.

1. Firma in sedež: Silvaprodukt, pod-
jetje za proizvodnjo zaščitnih sredstev za
les, kovine in druge materiale ter prede-
lavo eteričnih olj, p.o., Ljubljana, Dolenj-
ska c. 42.

Podjetje je vpisano v register pravnih
oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
št. reg. vl. 35/00.

2. Matična številka: 5041716.
3. Dejavnost: proizvodnja zaščitnih sred-

stev za les, kovine in druge materiale; pre-
delava eteričnih olj in trgovina na drobno s
sredstvi za zaščito lesa, kovin in drugih ma-
terialov.

4. Pravna oblika organiziranosti: Silva-
produkt, p.o., Ljubljana, je v 100% družbe-
ni lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

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

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

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

kupa – 40%.

6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– prenos navadnih deležev na sklade –
40% družbenega kapitala,

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

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

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu dele-
žev

7.1. Interna razdelitev
Podjetje Silvaprodukt, p.o., Ljubljana,

Dolenjska c. 42, poziva vse upravičence (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojence), da
v 30 dneh po objavi tega poziva zamenjajo
lastniške certifikate in potrdila za neizpla-
čane osebne dohodke za začasnice (kasneje
za deleže) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi deležev. Kolikor v navedenem ro-
ku ne bo vpisanih vseh 20% deležev, name-
njenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v
10 dneh po zaključku poziva ugotovila po-
sebna komisija, bo z objavo internega raz-
pisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis dele-
žev s strani ožjih družinskih članov zapo-
slenih Silvaprodukta. V primeru preplačila
vrednosti družbenega kapitala, ki je na raz-
polago za delitev, se bodo vplačila ožjih
družinskih članov proporcionalno znižala.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
tudi na osnovi internega razpisa, bo podjet-
je preneslo na Sklad RS za razvoj v skladu z
zakonom.

V primeru, da bo lastniških certifikatov
oziroma potrdil več kot je deležev, name-
njenih za interno razdelitev, se bodo presež-
ni lastniški certifikati oziroma potrdila upo-
rabili za notranji odkup deležev proporcio-
nalno za vsakega upravičenca posebej (za-
poslenega, bivšega zaposlenega in
upokojenca).

Deleži, ki bodo upravičencem razdeljeni
v okviru interne razdelitve, bodo navadni in
se bodo glasili na ime, neprenosljivi bodo
dve leti od izdaje, razen z dedovanjem. Pod-
jetje bo najprej izdalo začasnice, ki jih bo
po vpisu preoblikovanja podjetja v sodni
register nadomestilo z deleži.

7.2. Notranji odkup
Silvaprodukt Ljubljana poziva vse upra-

vičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence), da sodelujejo pri notranjem odku-
pu deležev podjetja.

Z notranjim odkupom se bo na podlagi
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja odkupilo 40% vrednosti družbenega
kapitala po otvoritveni bilanci. Upravičenci
lahko kupijo deleže s 50% popustom in mož-
nostjo postopnega odplačevanja.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket deležev, postanejo udeleženci notra-
njega odkupa.

Osnutek pravil notranjega odkupa bo na
vpogled na sedežu podjetja.

Deleži iz programa notranjega odkupa
so, dokler program ni zaključen, prenosljivi
samo znotraj programa. Vsi deleži so na-
vadni, imenski in dajejo poleg pravice do
udeležbe na dobičku tudi pravico do uprav-
ljanja.

8. Deleži interne razdelitve in iz progra-
ma notranjega odkupa lahko upravičenci
vpisujejo vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, v računovodstvu podjetja, deleže notra-
njega odkupa pa vplačujejo na privatizacij-

ski podračun podjetja št. 50101-698-21756,
z navedbo: “plačilo kupnine za deleže pod-
jetja v notranjem odkupu”, v roku 30 dni po
objavi javnega poziva v dnevnem časopisu
in na oglasni deski.

9. Upravičenci lahko v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju dobijo
dodatne informacije v dopoldanskem času
po tel. 061/127-34-97 pri Perovič Petru.

Silvaprodukt, p.o., Ljubljana

La-314

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Exoterm
Kranj, Struževo 66, Naklo, ki ga je z odloč-
bo številka LP 01419/1996-IJS odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo in v skladu z zako-
nom o lastninskem preoblikovanju podjetij
družba Exoterm Kranj objavlja bistvene ele-
mente iz tega programa preoblikovanja.

1. Firma: Exoterm, kemična tovarna
Kranj, d.d.

2. Sedež: Struževo 66, Naklo.
3. Matična številka podjetja: 5033098.
4. Osnovna dejavnost: proizvodnja po-

možnih, drugje neuvrščenih kemičnih izdel-
kov.

5. Pravna oblika organiziranosti: del-
niška družba od 1992 leta, brez delnic, s
kapitalom v 100% družbeni lasti.

6. Izbrana kombinacija načinov lastnin-
skega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade v vi-
šini 40% družbenega kapitala oziroma po-
štene tržne vrednosti podjetja;

– interna razdelitev delnic zaposlenim,
bivšim zaposlenim in njihovim družinskim
članom v obsegu 10 do 20% kapitala;

– notranji odkup delnic v obsegu 15 do
25% družbenega kapitala;

– prenos delnic v last Sklada Republike
Slovenije za razvoj v obsegu 15 do 25%
družbenega kapitala (odvisno od obsega
programa notranjega odkupa).

7. Predvidena lastniška struktura kapita-
la podjetja po končanem lastninskem preob-
likovanju:

– Odškodninski sklad – 10%,
– Pokojninski sklad – 10%,
– pooblaščene investicijske družbe

ca. 25%,
– upravičenci iz interne delitve ca. 15%,
– udeleženci notranjega odkupa ca. 25%,
– Sklad RS za razvoj ca. 15%.
8. Izvedba lastninskega preoblikovanja
8.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje bo z objavo v časopisu Delo

pozvalo upravičence, da predložijo svoje
lastniške certifikate in certifikate ožjih dru-
žinskih članov ter jih zamenjajo za delnice
podjetja. Eventualne preostale delnice do
20% kapitala bo podjetje preneslo na Sklad
Republike Slovenije za razvoj.

Udeleženci interne razdelitve bodo do-
bili navadne delnice z oznako B, ki se glasi-
jo na ime ter dajejo pravico do upravljanja
in udeležbe na dobičku podjetja. Dve leti od
izdaje so neprenosljive, razen v primeru de-
dovanja.

8.2 Notranji odkup
Podjetje bo hkrati s pozivom za vlaganje

lastniških certifikatov pozvalo upravičence
k vplačevanju gotovinskih vložkov za na-
kup delnic v okviru notranjega odkupa.
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Sredstva se bodo vplačevala na poseben
privatizacijski podračun številka
51500-698-3962, ki ga je v ta namen odprlo
podjetje. Najnižje mogoče vplačilo je cena
ene delnice (valorizirana z indeksom malo-
prodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva vpla-
čila), število vplačanih delnic pa ni omeje-
no.

Udeleženci notranjega odkupa bodo vsa-
ko leto dobili navadne delnice z oznako C,
ki so takoj prenosljive med udeleženci notra-
njega odkupa (če s tem njihovo število ne
pade pod tretjino zaposlenih), glasijo pa se
na ime ter dajejo pravico do upravljanja in
dividende.

9. Vlaganja
Vse dodatne informacija v zvezi s

postopki lastninskega preoblikovanja lahko
dobite tudi po tel. 064/47-323 pri Vršnikovi
vsak delovnik od 8. do 14. ure.

Exoterm, kemična tovarna Kranj, d.d.

La-315

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju in 16. člena uredbe o
pripravi programa lastninskega preobliko-
vanja in izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja objavlja podjetje
Radeče papir, p.o., Njivice 7, Radeče, pro-
gram lastninskega preoblikovanja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja Radeče papir, p.o., Njivice 7, Ra-
deče je odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01188/1996-MD z dne 10. 5.
1996.

1. Splošni podatki
1.1 Firma in sedež podjetja: Radeče pa-

pir, izdelava in predelava papirjev, kar-
tonov in magnetnih nosilcev podatkov,
p.o., Njivice 7, Radeče.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju pod
Srg 1096/90.

1.2 Matična številka podjetja: 5039711.
1.3 Glavne dejavnosti podjetja:
DE/21.12 Proizvodnja papirja in karto-

na;
DE/21.21 Proizvodnja valovitega papir-

ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže;

DE/21.22 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;

DE/21.23 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja;

DE/21.25 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona;

DE/22.23 Knjigoveštvo in dodelava;
DE/22.24 Priprava in proizvodnja tiskov-

nih sestavkov,
DE/22.25 Druge s tiskarstvom povezane

storitve;
DJ/28.62 Proizvodnja orodij.
1.4 Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je družbeno podjetje z družbe-

nim kapitalom. Delež kapitala Republike
Slovenije bo opredeljen na podlagi zakona
o pokrivanju izgub v podjetju Radeče papir
in bo upoštevan kot dokapitalizacije države
potem, ko bo po stanju na dan 1. 1. 1993
olastninjen celotni družbeni kapital v pod-
jetju Radeče papir.

2. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja:

– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,

– notranji odkup podjetja v višini 20%
družbenega kapitala,

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu v višini 20% družbenega kapitala,

– prenos delnic na Pokojninski sklad v
višini 10% družbenega kapitala,

– prenos delnic na Odškodninski sklad v
višini 10% družbenega kapitala,

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj v višini 20% družbenega kapitala.

3. Javni poziv k vpisu in vplačila delnic
3.1 Interna razdelitev delnic
Upravičenci
I. krog: zaposleni, nekdanji zaposleni in

upokojenci podjetja,
II. krog: ožji družinski član zaposlenih

podjetja.
Upravičenci bodo delnice vpisovali v

30-dnevnem roku po objavi v dnevniku De-
lo ter na oglasni deski podjetja, in sicer
bodo delnice vpisovali in plačevali z last-
ninskimi certifikati in potrdili po 25.a členu
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij. Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku vpisnega roka ugotovila posebna ko-
misija, bo z objavo internega razpisa najka-
sneje v naslednjih 10 dneh začel teči nov 15
dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih
članov (II. krog). Če bo v prvem krogu vpi-
sanih in vplačanih več kot 20% vseh delnic,
bo presežek lastniških certifikatov propor-
cionalno uporabljen za notranji odkup. Pro-
dajna cena delnice je 16.732 SIT. Delnice,
ki bodo razdeljene upravičencem v okviru
interne razdelitve, imajo oznako B, so na-
vadne, glasijo na ime in dajejo pravico do
upravljanja, dividende in ob stečaju ali lik-
vidaciji pravico do poplačila sorazmernega
dela stečajne ali likvidacijske mase. Izdane
bodo v nematerializirani obliki in bodo ne-
prenosljive dve leti po njihovi izdaji, razen
z dedovanjem.

3.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Radeče papir, p.o., poziva vse

zaposlene, nekdanje zaposlene in upokoje-
ne delavce podjetja, da lahko sodelujejo pri
notranjem odkupu delnic podjetja. Notranji
odkup bo potekal hkrati z interno razdelitvi-
jo delnic, to je v 30 dneh po objavi tega
poziva, v višini 20% družbenega kapitala z
upoštevanjem 50% popusta. Udeleženec, ki
zamudi rok, ne more sodelovati v notranjem
odkupu. Z upoštevanjem 50% popusta zna-
ša prodajna vrednost 8.366 SIT, ki se od
dne 1. 1. 1993 do dneva vplačila Skladu RS
za razvoj revalorizira z indeksom rasti drob-
noprodajnih cen. Upravičenci, ki bodo so-
delovali pri interni razdelitvi bodo delnice
notranjega odkupa lahko vplačevali s
presežnimi certifikati, denarnimi vplačili in
potrdili po 25.a členu zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij. Delnice so imen-
ske, dajejo pravico do upravljanja skladno s
pravili notranjega odkupa, pravico do divi-
dende, so neprenosljive zunaj programa no-
tranjega odkupa, razen v primeru dedova-
nja, in imajo enake lastnosti kot delnice, ki
jih določa tretji odstavek 35. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij.

Program je uspešen le, če v njem sodelu-
je najmanj tretjina vseh zaposlenih podjetja.
Podjetje bo takoj odkupilo 20% delnic na-
menjenih notranjemu odkupu, preostanek pa
bodo odkupili udeleženci notranjega odku-
pa v 4 letih v 4 enakih obrokih.

Podjetje bo preneslo 20% družbenega ka-
pitala na Sklad Republike Slovenije za raz-
voj kot navadne delnice oznake F na podla-
gi 29. člena zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij.

Preostanek delnic, ki bo ostal po preno-
su na sklade iz 22. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij, interni raz-
delitvi ter notranjem odkupu, bo podjetje
preneslo na Sklad Republike Slovenije za
razvoj kot navadne delnice.

4. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in iz progra-

ma notranjega odkupa bodo upravičenci lah-
ko vplačevali v blagajni na sedežu podjetja
vsak delovnik med 8. in 14. uro ali na žiro
račun podjetja številka 50710-698-87096 z
navedbo “plačilo kupnine za delnice v no-
tranjem odkupu”.

5. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju osebno na sedežu pod-
jetja ali po tel. 0601/85-302, vsak delovnik
med 8. in 12. uro. Kontaktna oseba je Franci
Žnidaršič.

Radeče papir, p.o. Radeče

La-316

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) objavljamo program lastnin-
skega preoblikovanja podjetja LIO Lesna
industrija in objekti Škofja Loka, p.o. Pro-
gram lastninskega preoblikovanja je odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo št. LP
01166/1996-ASA dne 10. 4. 1996.

1. Podatki o podjetju
Firma podjetja: LIO Lesna industrija

in objekti Škofja Loka, p.o.
Sedež podjetja: Kidričeva c. 56, Škofja

Loka.
Matična številka dejavnosti: 5075041.
Šifra dejavnosti podjetja: 012322 –

proizvodnja lesenih stavbnih elementov.
Osnovna dejavnost podjetja je opravlja-

nje proizvodnje elementov lesnega stav-
barstva, stavbnega mizarstva, žaganega le-
sa, lesenega pohištva ter lesene embalaže.

Pravna oblika organiziranosti: podjetje s
polno odgovornostjo.

2. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

– 19.535 delnic razreda “A” Kapitalskega
sklada pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja v višini 8,83% celotnega kapitala,

– 19.535 delnic razreda “A” Slovenske-
ga odškodninskega sklada v višini 8,83%
celotnega kapitala,

– 39.069 delnic razreda “A” Sklada za
razdelitev investicijskim družbam v višini
17,66% celotnega kapitala,

– 39.069 delnic razreda “B” upravičen-
cev do interne razdelitve v višini 17,66%
celotnega kapitala,

– 78.139 delnic razredov “C”, “D” in “E”
upravičencev do notranjega odkupa v višini
35,33% celotnega kapitala,
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– 3.952 delnic razreda “G” trajnih vlog v
skladu s Pogodbo o poravnavi obveznosti,
sklenjeno z denacionalizacijsko upravičen-
ko v višini 1,79% celotnega kapitala,

– 21.889 delnic razreda “H” rezervirano
za denacionalizacijske upravičence v višini
9,90% celotnega kapitala.

3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja

 1. Prenos navadnih delnic na sklade:
– 10% družbenega kapitala na Pokojnin-

ski sklad,
– 10% družbenega kapitala Slovenske-

mu odškodninskemu skladu,
– 20% družbenega kapitala Skladu za

razvoj za razdelitev pooblaščenim investi-
cijskim družbam.

 2. Interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala.

 3. Notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala stanja ali 108,158.000
SIT na dan otvoritvene bilance.

4. Javni poziv
Interna razdelitev delnic
LIO Škofja Loka, p.o., poziva vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva v
časopisu Delo predložijo svoje lastniške cer-
tifikate in potrdila o neizplačanih plačah v
zameno za delnice ter tako sodelujejo pri
interni razdelitvi delnic podjetja. Lastniške
certifikate in potrdila lahko upravičenci
predložijo v 30 dnevnem roku v tajništvu
podjetja vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Cena ene delnice je 1.276 SIT.
Podjetje bo za ugotovljeno višino dav-

kov in prispevkov od neizplačanih plač pre-
neslo delnice podjetja na Pokojninski sklad.

V primeru, da ostane del delnic interne
razdelitve nerazdeljen, bo podjetje v dru-
gem krogu izvršilo interni razpis za ožje
družinske člane zaposlenih, ki bo objavljen
na oglasni deski podjetja.

V primeru predložitve lastniških certifi-
katov, ki presegajo vrednost delnic, name-
njenih interni razdelitvi, se interna razdeli-
tev delnic izvrši proporcionalno za vse upra-
vičence, presežek certifikatov pa se lahko
uporabi za kupnino za prvi paket delnic v
programu notranjega odkupa delnic. V pri-
meru preplačila ožjih družinskih članov se
interna razdelitev za ožje družinske člane
izvede proporcionalno, za zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja – upravi-
čence interne razdelitve, pa v celoti.

Delnice, pridobljene z interno razdeli-
tvijo so navadne delnice, se glasijo na ime
in so neprenosljive dve leti od njihove izda-
je, razen z dedovanjem ter dajejo sorazmer-
no pravico do upravljanja ter dividende.

Notranji odkup delnic
LIO Škofja Loka, p.o., poziva vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva v
časopisu Delo vplačajo delnice in tako
postanejo udeleženci notranjega odkupa.

Prodajna cena ene delnice je 1.276 SIT.
Upravičenci do notranjega odkupa imajo
možnost nakupa delnic podjetja s popustom
ter možnostjo obročnega odplačevanja ter
50% popustom.

V skladu z uredbo o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij
se lahko predloženi lastniški certifikati za-

poslenih, ki presegajo 20% vrednosti druž-
benega kapitala po otvoritveni bilanci in so
namenjeni interni razdelitvi delnic, upora-
bijo za notranji odkup delnic razreda “D”.

V primeru, da presežni lastniški certifi-
kati zaposlenih presegajo vrednost delnic,
namenjenih notranjemu odkupu, se bo
zmanjšanje vplačanih certifikatov izvršilo
proporcionalno glede na predloženi znesek
certifikatov.

Za vplačilo delnic se šteje gotovina in
neizplačani del plač iz let 1991 in 1992.
Kupnina za gotovinska vplačila za revalori-
zira z indeksom rasti maloprodajnih cen. Z
gotovino se odkupijo delnice razreda “C”.
Gotovinska vplačila se bodo zbirala na po-
sebnem privatizacijskem podračunu.

Vplačilo delnic bo potekalo na sedežu
podjetja v tajništvu od 8. do 12. ure 30 dni
po dnevu objave javnega poziva v časopisu
Delo.

Podjetje bo za ugotovljeno višino dav-
kov in prispevkov od neizplačanih plač pre-
neslo delnice podjetja na Kapitalski sklad
invalidskega in pokojninskega zavarovanja.

Takoj bo odkupljena vsaj 1/5 delnic na-
menjenih notranjemu odkupu. V naslednjih
petih letih bo podjetje v imenu upravičen-
cev odkupilo vsako leto vsaj 1/4 delnic raz-
reda “E”.

Delnice notranjega odkupa so navadne
delnice, se glasijo na ime, dajejo pravico do
upravljanja, dajejo pravico do dividende, so
neprenosljive zunaj programa notranjega
odkupa za čas trajanja programa notranjega
odkupa, razen z dedovanjem ter prenosljive
v okviru programa notranjega odkupa z
omejitvijo, da vsaj 1/3 delavcev ostaja med
udeleženci notranjega odkupa.

5. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s sodelova-

njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan na sedežu podjetja, pri Ani Ferdin, tel.
064/634-100.

LIO Škofja Loka, p.o.

Razpisi delovnih mest

Št. 122-40/95 Ob-1787

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na

gospodarskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani,

– 2 prosti mesti višjih sodnikov na
oddelku za delovne spore Višjega delov-
nega in socialnega sodišča,

b)
– 1 prosto mesto okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Kranju,
– 5 prostih mest okrožnega sodnika na

Okrožnem sodišču v Ljubljani,
c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Grosupljem,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnika na

Okrajnem sodišču na Jesenicah,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Kamniku,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Lendavi,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Ormožu,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Radovljici,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Sevnici,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Trebnjem,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Žalcu.

II. na podlagi 101. člena zakona o sod-
niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):

a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

Višjem sodišču v Mariboru,
b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Delovnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljub-
ljani,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Mariboru,

c)
– 4 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Celju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Sevnici,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Šentjurju pri Celju.
Razpisni pogoji
k I/a, k II/a:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje

splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zako-
na o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto višjega sodnika, določe-
ne v 3. členu zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o sodniški službi;

k I/b, k II/b:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje

splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zako-
na o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrožnega sodnika, do-
ločene v 2. členu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi;

k I/c, k II/c:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje

splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zako-
na o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrajnega sodnika, dolo-
čene v 1. členu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 108-1/96 Ob-1682

Na podlagi 41. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) ter 173. člena statuta
Restavratorskega centra RS razpisujemo
prosto delovno mesto

direktorja  Restavratorskega  centra
Republike Slovenije

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– visoka strokovna izobrazba restavrator-
ske, pravne, tehnične ali ekonomske smeri,
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– najmanj pet let ustreznih delovnih iz-
kušenj na restavratorskem ali podobnem
področju, od tega 2 leti na vodstvenih ali
vodilnih delih,

– da ima izkazan odnos do dela,
– da primerno obvlada vsaj en tuj jezik.
Izbrani kandidat bo za direktorja zavoda

imenovan za pet let.
Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh

po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako:
“Za razpis direktorja RC RS” na naslov: Mini-
strstvo za kulturo, Cankarjeva 5/I, Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo

Ob-1667

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Maribor, Svetozarevska 9, razpi-
suje za mandatno dobo štirih let prosta de-
lovna mesta s posebnimi pooblastili in od-
govornostmi

samostojnih inšpektorjev – tri izvajalce

Pogoji:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe –

diplomirani ekonomist ali diplomirani prav-
nik z dobrim poznavanjem računovodsko-fi-
nančnega poslovanja,

– dve leti ustreznih delovnih izkušenj,
– preizkus strokovne usposobljenosti za

dejanja v upravnem postopku,
– poznavanje osnov računalništva in

praktična znanja za delo z osebnimi raču-
nalniki.

Delovno razmerje se sklepa za nedolo-
čen čas s polnim delovnim časom.

Kandidati naj pošljejo vloge v 8 dneh od
objave na naslov: Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet, nadziranje in in-
formiranje, podružnica Maribor, Svetoza-
revska 9, 2000 Maribor s pripisom “za raz-
pisno komisijo”.

Kandidate bomo obvestili o izbiri v 30
dneh od zaključnega razpisa oziroma objave.

Agencija RS za plačilni promet
nadziranje in informiranje,

podružnica Maribor

Ob-1668

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Koper, razpisuje prosto delovno
mesto s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi

vodje inšpekcije
s temi pogoji:

– VII. stopnja strokovne izobrazbe eko-
nomske smeri,

– 4 leta ustreznih delovnih izkušenj,
– izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje osnov računalništva in

praktična znanja za delo z osebnimi raču-
nalniki.

Delo lahko opravlja tudi dipl. pravnik z
znanjem računovodsko-finančnega poslova-
nja.

Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-

li o izpolnjevanju pogojev sprejema razpis-
na komisija Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje, podružnica Koper, Pristaniška ulica 10,
8 dni po objavi razpisa.

Kandidati bodo o rezultatih razpisnega
postopka obveščeni najkasneje v 15 dneh
po izbiri.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

 in informiranje, podružnica Koper

Razpisi
javnih natečajev

Preklic
Št. 58/5 Ob-1809

Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-
vosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor, objavljamo

razveljavitev
javnega razpisa za izbiro dobaviteljev

prehrambenih artiklov, čistil in pisarniške-
ga materiala, objavljen v Uradnem listu, št.
24 z dne 10. V. 1996, Ob-1446.

Zavod za prestajanje
kazni zapora Maribor

Popravek
V javnem razpisu za izbiro najugodnej-

šega izvajalca za izgradnjo čistilne naprave
Radeče s spremljajočimi objekti I. faza, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 26/96 z
dne 17. V. 1996, Ob-1535 se v 7. točki tekst
dopolni z novim odstavkom:

Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do 14. junija 1996 do 10.30.

Komunala Radeče, p.o., Radeče

Popravka
Ob-1782

V razpisu javnih natečajev za distribu-
terja šolskih učbenikov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 24/96 z dne 10. V.
1996, Ob-1383 se 9. točka pravilno glasi:

Odpiranje ponudb bo v četrtek, 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  pooblasti-
lom.

Ob-1783

V  razpisu  javnih  natečajev  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,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 24/96
z dne 10. V. 1996, Ob-1384 se 8. točka
pravilno glasi:

Odpiranje ponudb bo v petek, 31. 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 pooblasti-
lom.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Popravek
Št. 1951 Ob-1784

V razpisu javnih natečajev za izbiro naju-
godnejšega ponudnika za izgradnjo energet-
skega postroja za povezano proizvodnjo to-
plotne in električne energije v Toplarni Šiška
Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 24/96 z dne 10. V. 1996, Ob-1497 se prva
alinea 2. točke popravi tako, da se glasi:

“– plinske turbine in generatorja moči
5,0 do 7,5 MW s kompresorjem za ze-
meljski plin,”.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Popravek
Ob-1808

V razpisu javnih natečajev za izbiro iz-
vajalca za izvedbo gospodarske predstavi-
tve Slovenije na Japonskem v novembru
1996, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
23/96 z dne 29. IV. 1996, Ob-1244 se

spremeni stavek v 10. točki, tako da
pravilno glasi: Ponudba mora ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke prispeti najpozneje
v četrtek, 6. 6. 1996 do 16. ure.

Spremeni 11. točka, tako da pravilno gla-
si: Javno odpiranje ponudb bo izvedla ko-
misija za odpiranje in ocenjevanje ponudb v
prostorih Urada za gospodarsko promocijo
in tuje investicije na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, v petek, 7. 6. 1996 ob 9. uri.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Št. 064/96 Ob-1736

Društvo slovenskih pisateljev Ljubljana, po
pooblastilu podjetje Imovina, d.o.o., objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo

poslovnih prostorov Društva slovenskih
pisateljev, Tomšičeva 12, Ljubljana
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvajanje gradbenih in
obrtniških del pri adaptaciji poslovnih pros-
torov iz naslova.

2. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudnik pristaja na posebne pogo-
je, ki jih prejme skupaj z razpisnim gradi-
vom ter izraža svoj pristanek, da bo v pri-
meru, da bo kot najugodnejši ponudnik iz-
bran za izvajanje, sklenil za njihovo izved-
bo pogodbo z investitorjem.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
gradivo osebno od dneva objave tega razpi-
sa dalje do vključno sedmega dne po objavi,
vsak delovnik med 8. in 12. uro, na naslovu:
Imovina, d.o.o., Trg MDB 14/II, Ljubljana.

4. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniška
dela v orientacijski vrednosti 15,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
1. 7. 1996, dela naj bi bila končana do 9. 8.
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

6.1. usposobljenost ponudnika za izva-
janje ponudbenih del,

6.2. boniteta,
6.3. reference,
6.4. cena, vključno s prometnim davkom,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1816 Št. 27 – 24. V. 1996

6.5. roki,
6.6. sposobnost prevzeti vsa razpisana

dela na stavbi z večino lastne delovne sile.
7. Vsi ponudniki, ki bodo oddali ponud-

be za izvedbo del se obvezujejo, da bodo
izvršili ogled prostorov, ki se jih bo adapti-
ralo. Ogled je možen od 27. 5. 1996 do
vključno 30. 5. 1996, od 9. do 12. ure.

8. Investitor si pridržuje pravico, da lah-
ko sklene pogodbo za manjši obseg del, kot
je predvideno v tem razpisu.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do
14. ure štirinajstega dne po objavi tega raz-
pisa na naslov Imovina, d.o.o., Trg MDB
14/II, Ljubljana. Za ponudbe poslane po po-
šti velja datum poštnega žiga, pod pogojem,
da  so  vročene  naslovniku  najkasneje
tretji dan po datumu, označenem na pošt-
nem žigu.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
Društvo slovenskih pisateljev”.

Vsaki kuverti mora biti priložena prazna
frankirana kuverta z naslovom ponudnika
za pisno obvestilo o izidu razpisa. Ponudbi
morajo biti priloženi podpisani posebni po-
goji, ki jih ponudniki prejmejo skupaj z raz-
pisnim gradivom.

Ponudbeni predračuni morajo biti izde-
lani na razpisnem popisu, sicer so ponudbe
razveljavljene. Ponudbam morata biti prilo-
žena obrazca BON 1 in BON 2, in sicer v
originalu (ne fotokopija), ki ne smeta biti
starejša od 15 dni.

9. Odpiranje ponudb bo na Tomšičevi 12,
Ljubljana, v prostorih Društva slovenskih
pisateljev, dne 12. 6. 1996, s pričetkom ob
9. uri.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 8 dni od odpiranja
ponudb.

11. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki
ne bodo v celoti skladne z razpisnimi pogo-
ji, ne bodo upoštevane.

Društvo slovenskih pisateljev
po pooblastilu Imovina, d.o.o.

Št. 351-1002/86-04 Ob-1737

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj

javni razpis
za oddajo del: postavitev ograj in

izvedbo protihrupnih ukrepov ob cesti
1. Investitor: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: postavitev ograj in

izvedba protihrupnih ukrepov ob rekonstrui-
rani Cesti Staneta Žagarja in Likozarjevi
ulici v Kranju.

3. Orientacijska vrednost del: 10,000.000
SIT.

4. Predvideni rok izvedbe: od 15. 6. 1996
do 30. 7. 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo inte-

resenti v prostorih Mestne občine Kranj, so-

ba 193, vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
pri Francu Markunu.

7. Interesenti morajo oddati ponudbe do
12. ure petnajstega dne po objavi tega razpi-
sa na naslov: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj, v sobi 215/II. Ponudbe mo-
rajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako:
“Ne odpiraj! Ponudba za ograje”.

8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri, v prostorih Mestne občine Kranj,
soba 20/I.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpi-
ranju ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 351-9/96 Ob-1738

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), zako-
na o cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88) in odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94), Občina
Hrastnik kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija

križišča in sanacija vozišča na Logu
v Hrastniku

A) Splošni podatki
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Projektantska organizacija: OZZING,

d.o.o., Trbovlje.
3. Predmet natečaja in obseg del: rekon-

strukcija križišča in sanacija vozišča v na-
selju Log v Hrastniku.

Obseg del je razviden iz projektne doku-
mentacije in popisa del, ki je na razpolago
na Direkciji za prostor, okolje in javne ko-
munalne službe Občine Hrastnik.

4. Lokacija: v naselju Log.
5. Predvidena vrednost: orientacijska

vrednost razpisanih del znaša 7,000.000 SIT.
6. Roki: predviden začetek del je 1. 6.

1996, rok za dokončanje pa je predvidoma
25. 6. 1996.

B) Razpisni pogoji
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa, morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazca BON 1 in
BON 2;

b) reference;
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del;
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi pot-

rebnega materiala;
e) predlog pogodbe;
f) odločbo za gospodarske zadeve pris-

tojnega upravnega organa ali upravne eno-
te, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

2. Ponudbe v ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za rekonstrukcijo križišča in
sanacijo vozišča na Logu v Hrastniku”, je
potrebno dostaviti v vložišče Uprave Obči-
ne Hrastnik, 10. dan po objavi v Uradnem
listu RS, do 12. ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, isti dan ob 13. uri.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence javnega razpisa komisija ob-
vestila najkasneje v 5 dneh po odpiranju
ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 te-
ga razpisa,

– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu “ključ v ro-
ke”...),

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, tel. 0601/43-600, ob predložitvi
dokazila o vplačilu 10.000 SIT na ŽR
52710-840-034-6121 – Prihodki občinskih
organov in uprave.

Občina Hrastnik
Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe

Št. 2/96 Ob-1739

Občina Podvelka-Ribnica na podlagi za-
kona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86), pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS,
št. 27/85) ter odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo lokalne
ceste Ožbalt-Kapla, odsek Robnikov

vrh–Kapla
1. Investitor del je Občina Podvelka-Rib-

nica.
2. Predmet razpisa: izvajanje gradbenih

del in dobava gradbenih materialov za ob-
novo lokalne ceste Ožbalt-Kapla, odsek
Robnikov vrh–Kapla.

3. Orientacijska skupna vrednost inves-
ticije znaša 40,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu izvajalske pogodbe, predvideni rok
dokončanja del je 15. 8. 1996.

5. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje. Dajejo tudi svoj
pristanek, da bodo kot izbrani najugodnejši
ponudniki izvedli v roku in kvalitetno raz-
pisana dela ter sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo po načelu “fiksne cene in ključ v
roke”.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvigujejo v upravi Občine Podvel-
ka-Ribnica, Podvelka 20, takoj po objavi v
Uradnem listu RS, do roka za oddajo po-
nudb.

Ponudniki morajo ob dvigu dokumentaci-
je predložiti dokaz o vplačilu 10.000 SIT na
ŽR 51860-630-25708, sklic na št. 789303, s
pripisom Občina Podvelka-Ribnica, javni
razpis, cesta Kapla–Robnikov vrh.

7. Popolno ponudbo v skladu z 12. čle-
nom odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93), morajo ponudniki oddati v
upravi Občine Podvelka-Ribnica, Podvelka
20, najkasneje do 5. 6. 1996 do 16. ure.
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Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z opozorilom na vidnem mestu: “Ne
odpiraj – ponudba za obnovo lokalne ceste
Kapla–Robnikov vrh!”.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– cena,
– rok izvedbe del,
– garancija,
– finančni pogoji in ugodnosti (popusti,

kreditiranje, odloženo plačilo).
9. Odpiranje ponudb bo javno dne 5. 6.

1996 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Podvel-
ka-Ribnica. Navzoči predstavniki ponudni-
kov morajo komisiji predložiti pooblastilo o
zastopanju.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pi-
sno obveščeni do 10. 6. 1996.

Občina Podvelka-Ribnica

Št. 1/96 Ob-1740

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izdelovalca idejnih zasnov
dopolnitve in posodobitve sistema

odvajanja in čiščenja odplak v Občini
Žalec

1. Investitor je Občina Žalec, Ulica Sa-
vinjske čete 5, Žalec.

2. Predmet razpisa je izbira izdelovalca
idejnih zasnov dopolnitve in posodobitve
sistema odvajanja in čiščenja odplak v Ob-
čini Žalec, z opredelitvijo možnih variant
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, preso-
jo variant (stroškovni, vodnogospodarski,
okoljevarstveni in ostali vidiki) ter uteme-
ljitvijo najugodnejših rešitev. Pri izdelavi
idejne zasnove se upošteva predhodna do-
kumentacija, stanje v prostoru, ter predvi-
dena razširitev in posodobitev osrednje či-
stilne naprave v Kasazah.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, Oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve (tel.
063/715-313, faks 063/716-311). Za dvig
dokumentacije je potrebno predložiti doka-
zilo o plačilu stroškov priprave dokumenta-
cije v višini 5.000 SIT na ŽR proračuna
Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

4. Predviden rok pričetka izdelave je po-
letje 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– vsebina in kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena in način plačila,
– 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 oz-
načene ponudbe (odvajanje in čiščenje od-

plak v Občini Žalec, IZ – razpis, ime in
naslov ponudnika) v zaprtih kuvertah na na-
slov investitorja do 10. 6. 1996 do 9. ure.
Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
9.30, v prostorih investitorja.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 14 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– da odstopi od oddaje del po tem razpi-

su ali da izbere samo delno ponudbo, ne
glede na razloge,

– da po oddaji ponudb zahteva dopolni-
tev ponudb,

– da v pogodbi določi podrobnejše po-
goje.

V navedenih primerih ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

Občina Žalec

Ob-1741

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, objavlja na podlagi 36. člena zakona
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev

investicijsko-vzdrževalnih del in dobave
opreme na objektih družbenih
dejavnosti v Občini Grosuplje

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa:
a) dobava in montaža opreme za Knjiž-

nico Grosuplje (1,200.000 SIT);
b) izvedba tlakov – parket v telovadnici

OŠ Grosuplje in v dvorani Glasbene šole
Grosuplje (11,000.000 SIT);

c) izvedba nove greznice pri šoli Kopanj
(2,000.000 SIT);

č) obnova ravne strehe na OŠ Grosuplje
in salonitne kritine na vrtcu Šmarje-Sap
(2,500.000 SIT);

d) obnova fasade na šoli Polica
(1,500.000 SIT).

3. Razpisna dokumentacija in vse dodat-
ne informacije za izdelavo ponudbe so na
voljo vsak delovni dan od 8. do 10. ure, na
Uradu za gospodarstvo in družbene dejav-
nosti Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, soba 12/II, Hren Mojca, tel.
761-211.

Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu, morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo po predlo-
žitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na žiro račun št.
50130-630-810272, za vsako razpisno po-
stavko.

4. Rok za izvedbo del je julij–avgust
1996.

5. Orientacijska vrednost del je navede-
na pri posamezni poziciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: cena, način plačila in fiksnost cen, refe-
rence pri izvajanju tovrstnih del, popolnost
ponudbe, opcija ponudbe, rok izvedbe del,
garancijski rok, druge ugodnosti, ki lahko
bistveno vplivajo na celovito realizacijo del.

7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti, zalepljeni s selo-
tejpom, preko katerega je žig ponudnika, na
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti Občine Grosuplje, najkasneje do 3. 6.
1996 do 10. ure.

Sprednja stran kuverte mora biti oprem-
ljena z naslednjim naslovom in oznako: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, “Ponudba – (navesti ponujeno delo)
– ne odpiraj!”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstropje).
Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli so-
delovati na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Št. 663-02-001/96-08 Ob-1742

Ministrstvo  za  delo,  družino  in  so-
cialne 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) ponovno
objavlja

javni razpis
za dokončanje objekta v Velikem Kalu
pri Šentvidu pri Stični, k.o. Češnjice,
parc. št. 388/1, 389, 390/1, 392, 393/1,

394
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dokončanje objekta za potrebe terapevtske
skupnosti.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

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 razpi-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
9,500.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok za začetek gradnje je

25. 6. 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje je

1. 8. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančne vrednosti ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na društvu “Projekt Človek”,
Melanškova 11, Ljubljana.
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Razpisno dokumentacijo lahko dobite v
času od 24. 5. 1996 do 6. 6. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri društvu “Projekt Človek” pri Bog-
danu Polajnarju ali Marjanu Grubanu, tel.
061/140-31-74, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Projekt Človek” je potrebno oddati do 6. 6.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
vložišču Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali
poslati na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-1743

Arhitekturni Studio Schlaus, d.o.o., Stari
trg 15, Slovenske Konjice, objavlja na pod-
lagi 53. člena zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84) in v skladu s pravilni-
kom o načinu in postopku oddaje graditve
objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
adaptacijo objekta “Vila Marija” in

izgradnjo zunanje ureditve istega
objekta v Šolski 14, Slovenske Konjice

1. Naročnik: Bojan in Marija Kosem, Ži-
če 61a, Loče.

2. Predmet razpisa:
a) gradbena, obrtniška in instalacijska

dela za adaptacijo objekta,
b) kompletna izvedba zunanje ureditve

objekta.
3. Orientacijska vrednost del:
a) adaptacija objekta in prizidek – ca.

45,000.000 SIT,
b) zunanja ureditev – ca. 13,500.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega izva-

jalca so:
a) reference,
b) strokovnost,
c) ponujena cena in način plačila,
d) druge ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki.
5. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo pri Arhitekturnem Studiu
Schlaus, d.o.o., Stari trg 15, Slovenske Ko-
njice, tel. in faks 063/754-350.

Pri dvigu razpisne dokumentacije (kom-
plet PZI) je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu kupnine (materialnih stroškov) v vi-
šini 35.000 SIT na žiro račun pri APPNI
Slovenske Konjice, št. 50720-601-86980,
namen nakazila “Vila Marija” Dokumenta-
cija gradbenih posegov.

Kupnina se ponudnikom ne vrača.
6. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) operativni terminski plan in predvide-

no dinamiko financiranja,
c) ugodnosti, ki jih nudi kot ponudnik,

d) izjavo, da je kot ponudnik seznanjen s
stanjem predvidenih del in z obsegom del
ter da jih je sposoben izvesti v dogovorjenih
terminih,

e) izjavo, da je kot ponudnik seznanjen s
tehnično  dokumentacijo  in  da  z  njo
soglaša.

7. Naslov za oddajo ponudb:
a) kot točka 5, le v zaprtih ovojnicah z

oznako “Vila Marija – Ne odpiraj”.
Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-

branim ponudnikom sklene pogodbo po fa-
zah del ali v zmanjšanem obsegu.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
20 dni po objavi v Uradnem listu RS, nakar
bo 25. dan ob dogovorjeni uri možen ogled
objekta in podane podrobnejše informacije
o adaptaciji objekta.

O kraju sestanka bodo ponudniki ob-
veščeni pri dvigu dokumentacije.

Javno odpiranje ponudb bo 30. dan po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbiri
ponudnika v roku 30 dni.

Arhitekturni Studio Schlaus, d.o.o.,
Slovenske Konjice

Št. 11/96 Ob-1744

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Koper, Urad za okolje in prostor,
Verdijeva 6, Koper, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in investitorskega
inženiringa za izgradnjo kanalizacije

naselja Gažon pri Kopru
1. Investitor: Mestna občina Koper, Urad

za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava idejnega projekta;
b) izdelava lokacijske dokumentacije, ki

obsega:
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja lastnikov parcel, kjer poteka

trasa kanalizacije,
– soglasja komunalnih organizacij;
c) pridobitev lokacijskega dovoljenja;
d) izdelava PGD-PZI tehnične dokumen-

tacije;
e) pridobitev gradbenega dovoljenja z

vsemi zahtevanimi soglasji.
3. Predvideni rok pričetka del je takoj po

podpisu pogodbe, rok za dokončanje razpi-
sanih del je 150 dni.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

5. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za izdelavo projekt-
ne dokumentacije in investitorskega inženi-
ringa za izgradnjo kanalizacije Gažon” dos-
tavite v zapečatenih kuvertah na naslov
Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, Verdijeva 6, Koper.

Rok za oddajo ponudb je 15 dni od obja-
ve razpisa v Uradnem listu RS.

6. Odpiranje ponudb: drugi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb ob 12.
uri, v sejni sobi Urada za okolje in prostor,
Verdijeva 6, Koper.

7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime in naslov ponudnika,

– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),

– reference o izvajanju tovrstnih del,
– ponudbena cena v tolarjih,
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam

kadrov, ki bodo sodelovali pri nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON

3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni).
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena (avansov ni),
– reference na podobnih delih,
– kadri,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite na Uradu za okolje in
prostor, kontaktna oseba Peter Marc, tel.
066/446-271.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa obveščeni v 15
dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 11/96 Ob-1745

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Koper, Urad za okolje in prostor,
Verdijeva 6, Koper, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in delnega
investitorskega inženiringa obnove
lokalne ceste L 3712, odsek M 10 –

center Dekani, vključno z rekonstrukcijo
magistralne ceste M 10 na območju

priključka
1. Investitor: Mestna občina Koper, Urad

za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet razpisa:
a) geodetska dela;
b) izdelava idejnega projekta;
c) izdelava lokacijske dokumentacije, ki

obsega:
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja lastnikov parcel, kjer poteka

trasa kanalizacije,
– soglasja komunalnih organizacij;
č) premoženjsko pravni del;
d) pridobitev lokacijskega dovoljenja;
e) izdelava PGD-PZI tehnične dokumen-

tacije;
f) popolna vloga za izdajo gradbenega

dovoljenja.
3. Predvideni rok pričetka del je takoj po

podpisu pogodbe, rok za dokončanje razpi-
sanih del je 180 dni.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,800.000 SIT.

5. Merila za izbor:
– ponudbena cena (avansov investitor ne

nudi),
– reference,
– rok izvedbe,
– kompletnost ponudbe,
– strokovni kadri za izvedbo,
– ostale ugodnosti.
6. Najcenejši ponudnik ni obvezno naj-

ugodnejši.
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7. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izdelavo projektne do-
kumentacije in delnega investitorskega inže-
niringa za obnovo lokalne ceste L 3712 od-
sek M 10 – center Dekani, vključno z rekon-
strukcijo magistralne ceste M 10 na območju
priključka” dostavite v zapečatenih kuvertah
na naslov Mestna občina Koper, Urad za oko-
lje in prostor, Verdijeva 6, Koper.

Rok za oddajo ponudb je 10 dni od obja-
ve razpisa v Uradnem listu RS, do 12. ure
na investitorjev naslov. Kolikor rok za od-
dajo ponudb zapade na dela prost dan, se ta
prenese na prvi delovni dan.

8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo istega dne ob 12. uri, v sejni sobi
Urada za okolje in prostor, Verdijeva 6, Ko-
per.

Št. 11/96 Ob-1746

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Koper

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

strehe na zadružnem domu v Dekanih
1. Investitor: Mestna občina Koper, Urad

za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija stre-

he z zamenjavo žlebov na kulturnem-za-
družnem domu v Dekanih.

3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo ponudniki dobijo vsak delovni
dan na sedežu investitorja od 8. do 12. ure,
Verdijeva 6, Koper, pri Petru Marcu, kjer
dobijo vse dodatne informacije.

4. Orientacijska vrednost del je
9,500.000 SIT.

5. Posebni pogoji investitorja: objekt mo-
ra med rekonstrukcijo strehe normalno funk-
cionirati.

6. Predvideni pričetek del je 15. junij,
zaključek pa 15. julij 1996.

7. Način plačila: z enkratno situacijo po
zaključku del v višini 80% vrednosti izvrše-
nih del, 20% po primopredaji del.

8. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija za izvedbo del,
– ostale ugodnosti.
9. Najcenejši ponudnik ni obvezno naj-

ugodnejši.
10. Ponudbo v zapečateni kuverti z oz-

nako “Ne odpiraj – javni razpis za rekon-
strukcijo strehe na zadružnem domu Deka-
ni” je potrebno dostaviti najkasneje 10. dan
po objavi javnega razpisa na investitorjev
naslov Mestna občina Koper, Urad za oko-
lje in prostor, Verdijeva 6, Koper, do 12.
ure, ko bo tudi javno odpiranje prispelih
ponudb. Kolikor rok za oddajo ponudb za-
pade na dela prost dan, se ta prenese na prvi
delovni dan.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

Št. 931-32/96 Ob-1810

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Hidrometeorološki zavod Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Vojkova 1b,
objavlja na podlagi določil zakona o prora-
čunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 40/95)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev

za opremo in storitve:
I. 
1. prenapetostne zaščite za meteorološ-

ko, hidrološko, ekološko merilno opremo
ter komunikacije,

2. dobava materiala za instalacije meril-
nih postaj,

3. dobava in montaža opreme za lokalne
optične povezave merilnih postaj,

4. ključavničarska dela,
5. servisiranje klimatskih naprav v AMP

postajah,
6. dobava šest kanalnega pisalnika,
7. storitve črnobelega in barvnega tiska

ter vezanje publikacij in obrazcev v različ-
nih formatih,

8. storitve  črnobelega  in  barvnega  fo-
tokopiranja  tudi  večjih  dimenzij  in  veza-
nja,

9. dopolnilo obstoječe strojne in prog-
ramske opreme za zaščito premoženja in
registracijo delovnega časa na celotni loka-
ciji Vojkova 1,

10. dobava kemikalij za kemijski in bio-
loški laboratorij,

11. dobava steklovine in ostalega potro-
šnega materiala za delo v kemijskem in bio-
loškem laboratoriju,

12. obnova napeljave plinov (Helij, Ar-
gon, Acetilen) v kemijskem laboratoriju,

13. izvajanje bakterioloških analiz voda,
14. vzdrževanje in dopolnila inštalacij na

lokaciji Vojkova 1:
– jakotočnih električnih inštalacij,
– telefonskih inštalacij,
– antenskih inštalacij,
– komunikacijskih inštalacij (UTP, opti-

ka, koaksialni kabli).
15. vzdrževanje PC računalniške opre-

me in dopolnila programske lm in strojne
opreme za posebne namene. Ponudbe za do-
polnila lahko pripravijo le tisti ponudniki,
ki so z razpisom Centra Vlade za informati-
ko izbrani kot usposobljeni,

16. zidarska in inštalaterska dela manj-
šega prizidka k obstoječi upravni zgradbi.

II.
Merila, ki bodo upoštevana pri izboru:
Za vse točke razen točke 15.
a)
– celovitost ponudbe,
– reference in velikost ponudnika,
– vključevanje nove opreme v obstoječo,
– izvedbeni ali dobavni roki,
– ponujena cena s plačilnimi pogoji,
– garancijski roki in pogoji garancij,
– oprema mora imeti zagotovljene us-

trezne ateste in zagotovljeno vzdrževanje
ter servisiranje v RS in možnost  dodatnega
izobraževanja doma in v tujini,

– eden od pogojev pri izbiri dobaviteljev
opreme je skladnost postopkov za zagotav-
ljanje kakovosti proizvodov in storitev s
standardi serije ISO9000 oziroma certifikat
ISO9000.

Za točko 15:

b)
– izvajalec mora imeti reference za izva-

janje teh analiz,
– metodologija, ki jo uporablja, mora bi-

ti mednarodno primerljiva,
– podatke mora oddajati v računalniš-

kem zapisu, ki ga bo predpisal naročnik,
– izvajalec mora analize izvajati v svo-

jem laboratoriju, ki mora biti primerno opre-
meljen,

– reference ponudnika,
– izvedbeni roki,
– ponujena cena s plačilnimi pogoji,
c)
– naročnik si pridržuje pravico, da naj-

nižje ponujene cene ne bo imel za najugod-
nejšo.

III.
Informacije z vrednostmi posameznih

postavk so na voljo, po objavi javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS na Hidrometeoro-
loškem zavodu RS – Vojkova 1b, Ljubljana,
in sicer:

– za postavke od 1 do 4 na dir. tel. št.
178-4306,

– za postavko 5 in 6 na tel. št. 327-461
int. 2104,

– za postavko 7 in 8 na dir. tel. št.
178-4112,

– za postavko 9 na dir. tel. št. 178-4119
in 178-4256,

– za postavke od 10 do 13 na dir. tel. št.
178-4102,

– za postavke od 14 do 16 na dir. tel. št.
178-4219.

IV.
Ponudbe s priloženo dokumentacijo mora-

jo biti obvezno napisane v slovenščini, vred-
nosti izražene v slovenski valuti. Prometni da-
vek mora biti prikazan posebej. Ponudba mo-
ra obvezno vsebovati vse elemente in biti pri-
pravljena v skladu z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS,  št. 28/93 in 19/94). Ponudbi
je potrebno obvezno priložiti:

– sklep o vpisu v sodni register z vsemi
prilogami k sklepu,

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti,

– izpolnjen in potrjen BON obrazec.
Dokumenti ne smejo biti starejši od treh

mesecev. V primeru, da ponudnik prilaga
kopije namesto originalov, mora biti njiho-
va verodostojnost potrjena s strani notarja.

V osnovnem ovitku morata biti: sprem-
no pismo s polnim naslovom ponudnika in v
ločenem zapečatenem ovitku priložena po-
nudba z označbo “ne odpiraj ponudba” z
navedbo, na katero točko razpisa se ponud-
ba nanaša. Če je dokumentacija v več ovit-
kih, morajo biti ti označeni po zaporedju in
njihovo število navedeno v spremnem dopi-
su. Nepravilno opremljene ponudbe glede
na določila odredbe in zahteve tega javnega
razpisa bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Ponudbe v predpisani obliki se vložijo:
– osebno v sprejemni pisarni Hidrome-

teorološkega zavoda RS Vojkova 1b (prvo
nadstropje levo),

– pošljejo kot priporočene poštne pošilj-
ke.

Ponudbe je treba oddati v 15 dneh po
objavi javnega razpisa, na naslov: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za okolje in pros-
tor, Hidrometeorološki zavod Republike
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Slovenije, Vojkova 1b, Ljubljana, za razpi-
sno komisijo.

V.
Javno odpiranje pravočasno prispelih po-

nudb bo tretji delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo. Pri odpi-
ranju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika ob-
veščeni v okvirnem roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Hidrometeorološki zavod

Republike Slovenije

Št. 203/96 Ob-1811

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo talnih
površin v telovadnicah Fakultete za

šport
1. Naročnik: Fakulteta za šport, Ljublja-

na, Gortanova 22.
2. Predmet razpisa: obnova talnih povr-

šin v telovadnicah.
3. Orientacijska vrednost del znaša

12,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del je 15. 7. 1996

in predviden rok dokončanja 30. 9. 1996.
5. Naročnik ni obvezen izbrati najcenej-

šega ponudnika. Naročnik si pridržuje pra-
vico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanih glede na razpoložljiva sred-
stva ali odstopiti od pogodbe, ne glede na
razloge. V nobenem primeru ponudnik ni-
ma pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika in kontaktno osebo,
– predlog podpisane pogodbe s termin-

skim in finančnim planom za izvedbo del,
– rok za dokončanje del,
– strukturo cene po elementih v SIT z

vključenim ustreznim prometnim davkom,
– reference za podobna dela,
– plačilni pogoji, količinski popust,
– garancijo za opravljena dela,
– izjavo pondunika, da bo izvedel po-

godbena dela po sistemu funkcionalni ključ
v roke,

– BON obrazci ter druga z zakonom do-
ločena razpisna dokumentacija.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena po elementih,
– eventualni popust,
– plačilni pogoji – avansov ni,
– ustrezna kakovost vgrajenih materia-

lov,
– garancijska doba,
– izvedba na ključ.
8. Vse dodatne informacije dobite po tel.

1401-077 Andrej Toplak, od 27. 5. 1996 do
30. 5. 1996 od 7. do 8. ure.

9. Ponudbe morajo biti oddane v roku 30
dni od objave razpisa, v zaprti ovojnici na
naslov: Fakulteta za šport, 1000 Ljubljana,
Gortanova 22, ali osebno v dekanatu fakul-

tete na istem naslovu z oznako: “Ne odpiraj
razpis za obnovo talnih površin”. Upošteva-
li bomo le popolne ponudbe, ki bodo odda-
ne do roka.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
opravila 26. 6. 1996 ob 12.30 v sejni sobi
Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni do 10. 7. 1996.

Fakulteta za šport

Ob-1812

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št.
030-11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

dobavo in montažo klima omar in
prenovo sanitarij

1. Predmet razpisa sta:
a) dobava in montaža dveh klima omar v

računalniškem centru podružnice Kranj,
Slovenski trg 2,

b) prenova sanitarij v poslovnem objek-
tu ekspoziture Škofja Loka, Mestni trg 38.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Kranj, Slovenski
trg 2, dne 29. 5. 1996 med 8. in 12. uro, vse
pod pogojem, da predložijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek del je v
juniju 1996, takoj po sklenitvi pogodbe.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
za posamezen predmet razpisa bodo upošte-
vani zlasti kvaliteta, cena, reference, rok
izvedbe, garancijski rok, organizirana ser-
visna mreža in druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 7. 6. 1996 do
14. ure na naslov: Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje, podružnica Kranj, Slovenski trg 2.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak predmet razpisa in z vidno
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – klima
ali sanitarije”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996
v sejni sobi na naslovu iz 6. točke, in sicer:

– ob 10. uri za predmet razpisa pod a),
– ob 11. uri za predmet razpisa pod b).
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-

šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Ob-1813

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št.
030-11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

dobavo in montažo klimatskih naprav in
izvedbo vzdrževalnih del

1. Predmet razpisa so:
a) dobava in montaža klimatskih naprav,
b) obnova strehe,
c) ureditev kuhinje in jedilnice,
d) obnova okenskih parapetov,
v poslovni stavbi Agencije Republike

Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnice Koper, Pristaniš-
ka cesta 10.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in si ogledajo objekt v podruž-
nici Koper, Pristaniška cesta 10, od 29. do
30. 5. 1996 med 10. in 14. uro, vse pod
pogojem, da predložijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek del je v
juliju 1996.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
za posamezen predmet razpisa bodo upošte-
vani zlasti kvaliteta, cena, reference, rok
izvedbe, garancijski rok, organizirana ser-
visna mreža in druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 14. 6. 1996
do 12. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnica Koper, Pristaniš-
ka cesta 10.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak predmet razpisa in z vidno
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – a), b),
c) ali d)”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1996
v sejni sobi na naslovu iz 6 točke, in sicer:

– ob 10. uri za predmet razpisa pod a),
– ob 11. uri za predmete razpisa pod b),

c) in d).
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-

šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Št. 663-02-001/46-16 Ob-1814

Na podlagi 81. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrs-
tvo za delo, družino in socialne zadeve po-
navlja

javni razpis
za oddajo del: polnjenje in distribucija

zavitka za novorojenca
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: s pogodbo na podla-
gi javnega razpisa se odda naslednje javno
naročilo: polnjenje in distribucija zavitka za
novorojenca.

3. Ponudnikom bodo na voljo strokovne
informacije in seznami vsebine vseh treh
različic vsebine zavitka na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5/IV, Ljubljana, pri Bredi Skubic, tel.
178-3406.

4. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
polnjenje in distribucijo zavitka za novoro-
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jenca, to je pravice, ki je opredeljena v za-
konu o družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št.
65/93, 71/94 in 73/95). Zavitek za novoro-
jenca se polni v treh različicah in vsebuje
najnujnejšo opremo za novorojenca v prvih
mesecih otrokovega življenja. Vsebino za-
vitka predpiše ministrstvo, pristojno za dru-
žino. Izvajalec bo dolžan sklepati pogodbe
z določenimi dobavitelji, zagotavljati vse-
bino in kontrolo kvalitete izbranih izdelkov
in polniti zavitek z izbranimi izdelki ter ga
distribuirati vsem upravičencem v Republi-
ki Sloveniji.

5. Orientacijska vrednost naročila v letu
1996 znaša 14,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja jav-
nega naročila je 1. 8. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– dosedanje reference na področju, na
katerega se nanaša ponudba,

– celovitost ponudbe (način polnjenja,
način distribucije, dodatna ponudba storitev
v zvezi z zagotavljanjem redne distribucije
in kvalitete zavitka, način zagotavljanja ne-
motenega polnjenja in distribucije zavitka),

– rok izvedbe,
– garancija,
– cena ponujenega dela.
8. Rok za oddajo pisnih ponudb je 12. 6.

1996 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, in sicer v zaprti kuverti z vid-
no oznako: “Ne odpiraj! Javni razpis za za-
vitek za opremo novorojenca.”

Ponudba mora vsebovati elemente in biti
predložena po 12., 13., 14. in 15. členu
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).

9. Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996
ob 15. uri v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, IV. nadstropje.

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

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 25/96 Ob-1671

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del pri nadzidavi vrtca v Tolminu

1. Naročnik: VVZ Ilka Devetak-Bigna-
mi Tolmin.

2. Predmet razpisa: gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela pri nadzidavi vrtca v
Tolminu.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v roku 15 dni od objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, na UPI-ju,
d.o.o., Tolmin, Tumov drevored 15, proti
plačilu razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT na ŽR 52030-601-22823 pri APP
Tolmin s pripisom “Stroški razpisne doku-
mentacije VVZ Tolmin”.

V tem času je možen vpogled v celotno
projektno dokumentacijo.

Kontaktna oseba je Danilo Kozorog –
UPI Tolmin, tel. 81-182.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 30 mio SIT.

5. Predvideni pričetek del je 1. 6. 1996.
Rok za dokončanje del pa 15. 9. 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– plačilni pogoji,
– kompleksnost ponujenih del,
– reference ponudnika,
– nudenje ugodnega kredita.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-

cijo je treba dostaviti UPI-ju, d.o.o., Tol-
min, Tumov drevored 15, najkasneje 30.
dan od objave razpisa v Uradnem listu RS,
do 12. ure, v zapečateni ovojnici z napisom
“Ne odpiraj – ponudba VVZ Tolmin”.

Če 30. dan ni delovnik, je treba ponudbe
oddati prvi delovni dan po izteku razpisne-
ga roka istemu naslovniku do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo na dan iz-
teka roka za oddajo ponudb ob 12.30 v pro-
storih UPI-ja, d.o.o., Tolmin, Tumov drevo-
red 15.

9. Izbiro najugodnejših ponudb bo opra-
vila razpisna komisija, ki jo bo imenoval
naročnik. Naročnik si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene ponudbe.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 7 dni po izteku roka za odda-
jo ponudb.

VVZ Ilka Devetak-Bignami, Tolmin

Št. 363-01-2/96-1820-27 Ob-1672

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in določil
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, Komunalna direkcija, Slo-
venska ul. 40, Maribor razpisuje

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izvajanje
vzdrževalnih in investicijskih del,

strokovnega nadzora, projektiranja ter
cenitev nepremičnin za leto 1996–97, za
poslovne prostore, ki so v lasti Mestne

občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, ul.

Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Vrste nalog:
a) projektiranje: izdelava tehnične doku-

mentacije za investicijska in vzdrževalna de-
la (gradbena, obrtniška in instalacijska dela),

b) izvajanje investicijskih in vzdrževal-
nih del (gradbena, obrtniška in instalacijska
dela),

c) izvajanje nadzora nad izvajanjem
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,

d) izvajanje cenitev nepremičnin za pre-
moženje Mestne občine Maribor in cenitev
vlaganj v obnovo poslovnih prostorov.

3. Lokacija objektov: območje mesta
Maribor.

4. Skupna orientacijska vrednost vseh
razpisanih del znaša letno ca. 100,000.000
SIT (vrednost posameznih del bo določena
ob zbiranju ponudb za izvajanje posamez-
nih del).

5. Predviden čas trajanja razpisanih del:
najmanj leto dni.

6. Ponudba, ki jo da ponudnik naročni-
ku, mora vsebovati elemente v skladu z 12.
členom v uvodu citirane odredbe glede na
vsebino javnega razpisa.

7. Razpisni pogoji: vsi razpisni pogoji
so na razpolago pri Komunalni direkciji,
Slovenska 40/I v tajništvu Odseka za gos-
podarjenje z občinskim premoženjem. Kan-
didati lahko dvignejo razpisne pogoje vsak
delovni dan med 8. in 12. uro ob vplačilu
5.000 SIT na žiro račun Mestne občine Ma-
ribor, št. 51800-845-29525, z navedbo “Pri-
javnina za javni razpis – poslovni prostori).
Vplačani znesek se ne vrača.

8. Merila za izbiro primernih kandida-
tov:

– kadrovska zasedba,
– opremljenost,
– reference pri izvajanju enakih ali po-

dobnih del,
– nivo cen,
– finančna trdnost in sposobnost,
– primerna kadrovska usposobljenost in

opremljenost,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– ostali kazalci iz razpisnih pogojev.
9. Način oddajanja del
Za realizacijo načrtovanih vzdrževalnih

del do predračunskega zneska 1,000.000 SIT
bo organizirano vsakokratno zbiranje po-
nudb med kandidati, ki bodo s tem nateča-
jem izbrani kot primerni izvajalci.

Za izvajanje večjih investicijskih del bo
objavljen javni razpis, s tem, da bo izbra-
nim primernim izvajalcem priznana pred-
nost.

Za manjša popravila in nujne intervenci-
je bomo izdali naročila izbranim primernim
izvajalcem.

10. Investitor bo pri ugotavljanju spo-
sobnosti upošteval le tiste ponudnike, ki bo-
do v roku dostavili ponudbe z vsemi zahte-
vanimi podatki. Nepopolne ponudbe bodo
iz natečaja izločene.

11. Rok za oddajo ponudb in dokumen-
tacije je 15. dan od objave v Uradnem listu
RS, do 12. ure na naslov: Mestna občina
Maribor, Mestna uprava, Komunalna direk-
cija, Gospodarjenje z občinskim premože-
njem, Slovenska ul. 40, Maribor.

12. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena z “Ne odpiraj – javni razpis za izbi-
ro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.”

13. Komisija bo zbrane ponudbe odprla
naslednji delovni dan po poteku roka za
oddajo ponudb, ob 12. uri, v sejni sobi Ko-
munalne direkcije, Slovenska ul. 40, I. nad-
stropje.

14. Odločitev o tem, katere izvajalske
organizacije so ocenjene kot primerne, bo
naročnik posredoval ponudnikom v roku 20
dni po odpiranju ponudb.

15. Vse dodatne informacije dobite na
tel. 062/225-262, 062/212-654 pri Alenki
Ušen.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 01/96 Ob-1673

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
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razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za nadzor sanacije in

rekultivacije deponije komunalnih
odpadkov Ložnica v Občini Žalec

1. Investitor je Občina Žalec, Ulica Sa-
vinjske čete 5, Žalec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
nadzor sanacije in rekultivacije deponije ko-
munalnih odpadkov Ložnica v Občini Ža-
lec. Sanacija in rekultivacija deponije vklju-
čuje izgradnjo prekrivnega tesnilnega sloja,
rekultivacijo, izgradnjo drenaže za izcedne
vode in ureditev jarkov za odvajanje pada-
vinske vode.

3. Vrednost investicije znaša ca.
20,000.000 SIT.

4. Dela se pričnejo takoj.
5. Razpisno dokumentacijo in pojasnila

dobijo ponudniki na Občini Žalec, Oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve (tel.
063/715-313, faks 063/716-311). Za dvig
dokumentacije je potrebno predložiti doka-
zilo o plačilu stroškov priprave dokumenta-
cije v višini 3.000 SIT na ŽR proračuna
Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– vsebina in kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena in način plačila,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost (sodelovanje

geomehanika),
– reference,
– garancije,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
7. 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).

8. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb

Ponudniki morajo dostaviti ustrezno oz-
načene ponudbe (za razpis “Deponija Lož-
nica – nadzor”, ime in naslov ponudnika) v
zaprtih kuvertah na naslov investitorja do
5. 6. 1996 do 9. ure. Javno odpiranje po-
nudb bo istega dne ob 9.30 v prostorih inve-
stitorja.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 14 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– da odstopi od oddaje del po tem razpi-

su ali da izbere samo delno ponudbo, ne
glede na razloge,

– da po oddaji ponudb zahteva dopolni-
tev ponudb,

– da v pogodbi določi podrobnejše po-
goje.

V navedenih primerih ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

Občina Žalec

Št. 03/96 Ob-1674

Na podlagi zakona o uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 45/95) in v zvezi z odred-

bo o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94), objavlja upravni odbor Sklada za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

za izbiro izvajalcev za opravljanje
finančno-tehničnih storitev pri
dodeljevanju sredstev sklada in
borzno-posredniških storitev pri

naložbah sklada
1. Naročnik: Sklad za regionalni razvoj

in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja, d.o.o., Šeškova 9, Ribnica.

2. Namen razpisa je izbor usposobljenih
izvajalcev za opravljanje:

a) finančno tehničnih storitev pri dode-
ljevanju sredstev sklada po javnih razpisih,
in sicer:

– priprava razpisne dokumentacije,
– posredovanje pisnih in ustnih informa-

cij zainteresiranim občanom in pravnim ose-
bam ter sprejemanje vlog,

– vrednotenje prispelih vlog in investi-
cijskih programov,

– sklepanje pogodb ter izvedba zavaro-
vanja in črpanja kreditov,

– vodenje kreditnih partij in izterjava;
b) borzno-posredniške storitve pri poslo-

vanju sklada:
– svetovanje pri izdelavi naložbene

strukture sklada,
– nakup in prodaja vrednostnih papirjev.
3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo

pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

pod točko 2a:
– banke in hranilnice z dovoljenjem Ban-

ke Slovenije za obratovanje, ki imajo svoje
poslovne enote v vseh večjih regijskih sre-
diščih v Sloveniji,

pod točko 2b:
– borzno-posredniške hiše, ki imajo do-

voljenje Agencije za trg vrednostnih papir-
jev za opravljanje poslov posredovanje v
prometu z vrednostnimi papirji in investi-
cijskega svetovanja ter so v letu 1995 na
Ljubljanski borzi imele vsaj 4 mio SIT pro-
meta na borznem in izven borznem trgu.

4. Lokacija del: na področju celotne Slo-
venije.

5. Orientacijska vrednost del:
pod 2a – 15 mio SIT,
pod 2b – 2,5 mio SIT.
6. Predvideni čas veljavnosti za sposob-

nost po tem razpisu je od 2. kvartala 1996,
do ponovnega razpisa, predvidoma koncem
leta 1997.

7. Ponudniki morajo ponudbe poslati v
zapečatenih ovojnicah z oznako “ponudba
za javni razpis – ne odpiraj.”

Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudbi s podpisom odgo-

vorne osebe,
b) predstavitev ponudnika z dokazili,
c) reference pri poslovanju s skladi,
č) okvirni cenik posameznih storitev,
d) druge podatke po presoji ponudnika.
8. Sposobnost bo priznana izvajalcem, ki

bodo pravočasno poslali prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in dokazili.

9. Prijave morajo prispeti na naslov
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje po-

seljenosti slovenskega podeželja, Šeškova
9, 1310 Ribnica, p.p. 72, v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

10. Ponudniki bodo o priznanju sposob-
nosti obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
dneva roka za prejem ponudb.

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, Ribnica

Št. 039-1/96-1/1 Ob-1675

Upravna enota Brežice na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

in pisarniškega materiala za potrebe Uprav-
ne enote Brežice od 1. 4. 1996 do 31. 12.
1996.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 2,000.000 SIT za obdobje,
navedeno v 1. točki.

3. Informacije dobite od dneva objave
javnega razpisa pri vodji Oddelka za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne za-
deve, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji za opravljanje

dejavnosti,
– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe,
– dobavne roke za material po naročni-

ku,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega računalniške-
ga in pisarniškega materiala”, morajo po-
nudniki oddati do 7. 6. 1996 do 10. ure v
sprejemni pisarni Upravne enote Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice.

7. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
7. 6. 1996 ob 11. uri v pisarni št. 4 Upravne
enote Brežice, Cesta prvih borcev 18, Bre-
žice.

Ponudniki, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja ponudb morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Brežice

Št. 367 Ob-1676

Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Mari-
bor, Strma ulica 8, Maribor objavlja na pod-
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lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo prenosnih merilcev pretoka

I. Naročnik: Komunalno podjetje Nigrad,
p.o., Strma ul. 8, Maribor.

II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za dobavo prenosnih meril-
cev pretoka.

III. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije vsak de-
lovni dan, med 8. in 10. uro, pri KP Nigrad,
Tržaška 13, Maribor, pri Silvu Repu inž.
(tel. 062/303-411).

IV. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93).

V. Ocenjena vrednost del je 5,000.000
SIT.

VI. Predviden rok dobave: 30 dni.
VII. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah naročni-

ka mora ponudnik oddati v tajništvu KP
Nigrad, v Strmi ul. 8, Maribor ali poslati po
pošti najpozneje v roku 15 dni po objavi
razpisa.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – merilci
pretoka”.

VIII. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-

godnejša.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-

ku 10 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, v Strmi ul. 8.

Komunalno podjetje Nigrad,
p.o., Maribor

Ob-1752

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

javni razpis
za dobavo in montažo opreme in učil za

OŠ Šmartno v Tuhinju
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, Kamnik.
2. Predmet razpisa:
a) dobava in montaža opreme za telo-

vadnico;
b) dobava in montaža opreme za učilni-

ce, kuhinjo in ostale prostore;
c) dobava in montaža učil in AV sred-

stev.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Oddelku za družbene dejav-
nosti občine Kamnik, Glavni trg 24, v razpi-
snem roku, 30 dni od objave v Uradnem
listu RS, do 12. ure.

4. Orientacijska vrednost znaša za:
a) 5 mio SIT;
b) 35 mio SIT;
c) 13,5 mio SIT.
5. Na razpis se lahko ponudniki prijavijo

v celoti ali po delih.
6. Predvideni rok dobave in montaže je

30 dni po podpisu pogodbe.
7. Pri dvigu razpisne dokumentacije je

potrebno predložiti potrdilo o vplačilu
stroškov v višini:

a) 2.000 SIT;
b) 8.000 SIT;
c) 3.000 SIT.
Stroške lahko ponudnik vplača na UO

Občine Kamnik, št. 50140-637-813087,
sklicna št. 768-111.

8. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) popis opreme in učil;
b) tlorise prostorov z vrisano opremo;
c) načrt opreme telovadnice;
d) razpisne pogoje.
9. Merila za izbor ponudnikov so:
a) ponudbena cena s prometnim davkom

in plačilnimi pogoji;
b) rok izvedbe;
c) reference, ki ne smejo biti starejše od

dveh let;
d) garancija in kvaliteta opreme;
e) dosedanje izkušnje z izvajalci;
f) druge ugodnosti ponudnika.
10. Odpiranje ponudb bo tri dni po izte-

ku razpisnega roka v Uradnem listu RS.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri

najkasneje v petih dneh po odpiranju po-
nudb.

Občina Kamnik

Ob-1751

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo avtomatskih

dvokrilnih drsnih vrat
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije

za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

avtomatskih dvokrilnih drsnih vrat v odprti-
ni 364 x 254 cm, sestavljenih iz:

avtomatska dvokrilna drsna vrata pre-
hodne širine 160 dm in višine 234 cm,
opremljena z najsodobnejšim pogonom in
mikroprocesorjem, elektromehanično klju-
čavnico z obeso za vratna krila in vozički za
tiho delovanje vrat, vse montirano v Alu
vodilu. Avtomatika naj ima tudi priključek
za priključitev na PC tako, da bo imel upo-
rabnik možnost uravnavanja programa po
lastnih željah (možnost priklopa na obstoje-
či sistem tehničnega varovanja).

2 kos digitalno multifunkcionalno izbir-
no stikalo

4 kos senzor za zaznavanje oseb in odpi-
ranje avtomatskih vrat

2 kos fotozapora: oddajna in sprejemna
enota

4 kos vratna krila 80 x 234 cm v special-
nih okvirjih (zatesnjena)

4 kos nepremična steklena polja 102 x
234 cm

2 kos pokrov za servisiranje in okrasna
maska

Steklo naj bo prozorno ter kaljeno, debe-
line 10 mm; metalni deli naj bodo eloksirani
ali barvani po RAL-u.

3. Orientaciska vrednost razpisanih del
znaša: 2,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dokončanja del: julij
1996

5. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti podjetja,
– podatke o registraciji podjetja (ne sta-

rejše od treh mesecev),
– bonitetna poročila BON1, BON2, ozi-

roma BON3 (ne starejša od trideset dni),
– reference pri podobnih delih,
– izjavo ponudnika, da bo ravnal v skla-

du z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi
predpisi,

– podatke o zaposlenih, ki bodo sodelo-
vali pri montaži, njihovi zasedenosti in nji-
hovi strokovni usposobljenosti,

– podatke o morebitnih podizvajalcih in
o obsegu javnega naročila,

– osnutek pogodbe, ki vsebuje plačilne
pogoje,

– strukturo cene za dobavo in montažo,
izraženo v SIT z vključenim 3% prometnim
davkom s plačilom po montaži – najkrajši
rok plačila je 30 dni,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(popusti,...),

– čas veljavnosti ponudbe,
– tehnične karakteristike.
Nepopolnih ponudb naročnik ne bo upo-

števal.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– izjava ponudnika, da bo ravnal v skla-

du z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi
predpisi,

– reference pri podobnih delih,
– reference strokovnega kadra, ki bo so-

deloval pri nalogi,
– potrdilo proizvajalca o uradnem zas-

topstvu,
– potrdilo o usposobljenosti za montažo,
– cena in plačilni pogoji (popusti, fik-

snost cen, plačilo min 30 dni po monta-
ži,...),

–garancija na osnovi potrjene bonitete
Agencije RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje,

– druge ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-

ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana v zapečatenih
kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za
javni razpis za dobavo in montažo avtomat-
skih dvokrilnih drsnih vrat RAZ96_03 – Ne
odpiraj!” do 3. 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 in ure.
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8. Odpiranje ponudb bo javno in sicer
4. 6. 1996 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo vsak delovni dan na tel. št.
061/17-34-720, Jure Dežman.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremeljene,
bodo vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki ne
bodo zadovoljevale 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo  javnih  naročil  (Ur.  l.  RS,  št.
28/93) in  vseh  razpisnih  pogojev,  bodo
izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije za zračno
plovbo

Ob-1677

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92,
7/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84), odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94), objavlja Mestna občina
Celje

javni razpis
za izgradnjo plinovodnega omrežja in

naprav v Celju
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa so naslednje investi-

cije, ki so razvrščena po prioritetnem vrst-
nem redu:

a) izgradnja plinovodnega omrežja Os-
trožno (nadaljevanje), v predvideni dolžini
800 m,

b) izgradnja plinovodnega omrežja Tr-
novlje (nadaljevanje), v predvideni dolžini
2200 m,

c) izgradnja plinovodnega omrežja Med-
log–Špica, v predvideni dolžini 3300 m.

Investitor si pridržuje pravico izvajanja
del po navedenem prioritetnem vrstnem re-
du v obsegu, ki bo skladen s finančnimi
možnostmi.

Izvajala se bodo gradbena, zemeljska in
montažna dela.

3. Razpisno dokumentacijo (povzetke iz
PGD in PZI ter grafično situacijo) in dodat-
ne razpisne pogoje dobijo ponudniki v roku
7 dni od dneva objave javnega razpisa med
8. in 10. uro, na naslovu: Energetika Celje,
javno podjetje, d.o.o., Mariborska cesta 2,
Celje, pri Marinček Andreju ali Bromše Ja-
nezu, tel. 063/24-955, proti plačilu zneska
za dvig dokumentacije za posamezno inve-
sticijo v višini 20.000 SIT na ŽR Mestne
občine Celje, št. 50700-630-9010105 pri
Agenciji za plačilni promet Celje.

Ponudniki dobijo potrebne dodatne in-
formacije pri:

– Bromše Janezu, Energetika Celje, tel.
063/24-955,

– Marinček Andreju, Energetika Celje,
tel. 063/24-955,

– Jurak Ivotu, Občina Celje, OSUPVO,
tel. 063/28-822.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost izvedbe del za
posamezne investicije je:

a) izgradnja plinovodnega omrežja Os-
trožno (nadaljevanje) – 7,200.000 SIT,

b) izgradnja plinovodnega omrežja Tr-
novlje (nadaljevanje) – 22,000.000 SIT,

c) izgradnja plinovodnega omrežja Med-
log–Špica – 34,000.000 SIT.

5. Lokacija predmetnih investicij je na
področju Mestne občine Celje.

6. Predvideni pričetek del je 15. 7. 1996,
dokončanje pa (vključno z uspešno izvede-
nim tehničnim pregledom) 1. 10. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe;
– ponudbena cena izvedbe del;
– plačilni pogoji: višina avansa, pogoji

eventualnega kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti ponud-

nika;
– strokovnost kadrov ponudnika (doka-

zila);
– garancija za pravočasno izvedbo del.
8. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela s
predložitvijo dokazil o njihovi registraciji
za izvajanje del.

9. Nosilec pogodbe se obvezuje, da bo v
primeru naročila na posameznih odsekih iz-
vedel dodatna gradbena dela za vzporedno
polaganje drugih komunalnih vodov pod
enakimi pogoji.

Ta dela bo prikazal v ločenem obračunu.
Dela bo zaračunal stranki, ki jo bo sporočil
investitor.

10. Ponudba mora obsegati vse elemen-
te, določene v 12. členu odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

11. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 24. 6.
1996, do 12. ure, na naslov Energetika Ce-
lje, javno podjetje, d.o.o., Mariborska 2, Ce-
lje.

Ponudniki lahko kandidirajo za posamez-
no investicijo.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Ponudniki morajo posredovati ponudbe
za posamezne investicije v ločenih kuvertah
z oznako “Ponudba – ne odpiraj!”.

12. Odpiranje ponudb bo 26. 6. 1996 ob
10. uri, v prostorih Mestne občine Celje,
Službe za komunalno gospodarstvo, Prešer-
nova 27/II, Celje.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 5 dni od
odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje

Ob-1678A

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja

Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo objekta

Gimnazije Novo mesto in usposobitev
podstrešne etaže za potrebe

vzgojno-izobraževalnega procesa
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

adaptacijo objekta Gimnazije Novo mesto
in usposobitev podstrešne etaže za potrebe
vzgojno-izobraževalnega procesa.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privolenje, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izva-
janje del, sklenili gradbeno pogodbo po si-
stemu “funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po obja-
vi med 9. in 12. uro na LIZ-inženiringu, Ljub-
ljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 28.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
50100-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženi-
ringu, podjetje za pripravo in izvedbo inve-
sticij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245, kontakt-
na oseba Sonja Zajec, dipl. inž. arh.

4. Orientacijska vrednost del znaša za
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela
150,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
26. 6. 1996 do 12. ure, na naslov LIZ-inže-
niring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba – Ne odpiraj – Gimnazi-
ja Novo mesto”.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, Ljubljana, dne 26. 6. 1996 ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Ob-1678B

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev
knjižnice Gimnazije Bežigrad v

Ljubljani
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

preureditev knjižnice Gimnazije Bežigrad v
Ljubljani.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privolenje, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izva-
janje del, sklenili gradbeno pogodbo po si-
stemu “funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
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razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi med 9. in 12. uro na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Kram-
pelj.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 17.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
50100-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženi-
ringu, podjetje za pripravo in izvedbo inve-
sticij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245, kontakt-
na oseba Jereb Janez, dipl. gr. tehn.

4. Orientacijska vrednost del znaša za
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela
45,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
26. 6. 1996 do 10. ure, na naslov LIZ-inže-
niring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba – Ne odpiraj – knjižnica
Gimnazija Bežigrad”.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, Ljubljana, dne 26. 6. 1996 ob 10. uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Ob-1678C

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo in

prizidek objekta Srednja steklarska šola
v Rogaški Slatini

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
adaptacijo in prizidek objekta Srednja ste-
klarska šola v Rogaški Slatini.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privolenje, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izva-
janje del, sklenili gradbeno pogodbo po si-
stemu “funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi med 9. in 12. uro na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Kram-
pelj.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 33.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
50100-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženi-
ringu, podjetje za pripravo in izvedbo inve-
sticij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245, kontakt-
na oseba Sitar Janez, dipl. inž. gr.

4. Orientacijska vrednost del znaša za
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela
190,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
26. 6. 1996 do 13. ure, na naslov LIZ-inže-
niring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba – Ne odpiraj – Steklar-
ska šola Rogaška Slatina”.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, Ljubljana, dne 26. 6. 1996 ob 13. uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 28 Ob-1679

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Občina Šenčur,
Kranjska c. 2, Šenčur, objavlja

javni razpis
za oddajo del – obnova naslednjih cest:

a) obnova lokalne ceste L-3812 Britof–
Šenčur, na odseku od meje z Mestno ob-
čino Kranj do Kranjske ceste v Šenčurju,
v dolžini 1,04 km.

Orientacijska vrednost del je 10,000.000
SIT.

b) Obnova lokalne ceste L-3832 Kranj
vzhod–Šenčur, v dolžini 0,6 km.

Orientacijska vrednost del je 8,000.000
SIT.

1. Naročnik: Občina Šenčur, Kranjska c.
2, Šenčur.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za obnovo navedenih cest.

3. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika, kjer ponudniki
lahko dobijo vse informacije pri J. Frantar-
ju.

4. Predvideni rok pričetka del je 15 dni
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim po-
nudnikom, dokončanje pa skladno z dogo-
vorom v pogodbi.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in druga določila so opredeljena v razpi-
snih pogojih naročnika.

6. Interesenti morajo oddati ponudbe 14.
dan od dneva objave razpisa na naslov: Ob-
čina Šenčur, Kranjska c. 2, Šenčur.

7. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 10.
6. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi občine.

8. Ponudbe morajo biti oddane ločeno
po posameznih cestah v zapečatenih ovojni-
cah z oznako “Ne odpiraj”.

Občina Šenčur

Ob-1680

Občina Vrhnika objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo temeljev

1. Predmet razpisa je: sanacija temeljev
objekta “Prizidek h gasilskem domu na Dre-
novem Griču, kompletno s sondiranjem te-
rena, izdelavo projekta in izvedbo sanacije.

Orientacijska vrednost del je 1,500.000
SIT.

Obseg del: odprava pogrezanja objekta,
in sicer določitev globine nosilnega terena,
projekt za sanacijo in sanacia temeljev.

2. Ponudba mora vsebovati ime firme
izvajalca, registracijo za dejavnost, referen-

ce, ceno vseh del, ki so predmet razpisa ter
rok izdelave (v času šolskih počitnic).

3. Gradivo za razpis ter dodatne infor-
macije o razpisu lahko ponudniki dobijo na
Občini Vrhnika, Oddelek za družbene de-
javnosti tel. 755-121, int. 237.

4. Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo
na Občino Vrhnika, Oddelek za družbene
dejavnosti Vrhnika, Tržaška 1, v zaprtih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
sanacijo temeljev” do 10. 6. 1996 do 10.
ure.

5. Odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996 ob
10. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Vrhni-
ka, Tržaška 1.

O izidu bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-1681

Občina Vrhnika objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za krovska dela
1. Predmet razpisa je sanacija ravne stre-

he, kompletno z izvedbo toplotne in hidroi-
zolacije ter kleparskimi deli.

Orientacijska vrednost del je 1,500.000
SIT.

Obseg del: odkrivanje stare primarne kri-
tine, sanacija sekundarne (prvotne) strehe –
toplotne in hidroizolacije, izvedba nove pri-
marne (“hladne”) strehe.

2. Ponudba mora vsebovati ime firmo iz-
vajalca, registracijo za dejavnost, referen-
ce, ceno vseh del, ki so predmet razpisa ter
rok izdelave (v času šolskih počitnic).

3. Gradivo za razpis ter dodatne infor-
macije o razpisu lahko ponudniki dobijo na
Občini Vrhnika, Oddelek za družbene de-
javnosti, tel. 755-121, int. 237.

4. Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo
na Občino Vrhnika, Oddelek za družbene
dejavnosti Vrhnika, Tržaška 1, v zaprtih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
prekrivanje strehe” do 10. 6. 1996 do 10.
ure.

5. Odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, Vrhni-
ka, Tržaška 1.

O izidu bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Vrhnika
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 110-1/95  Ob-1683A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Idejni projekt prestavitve magistral-

ne ceste M 10-3 v Krškem in prečne pove-
zave M 10-3 z regionalno cesto R 362

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
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2. Izdelava PZI projekta ureditve pri-
ključka lokalne ceste v naselju Jugorje,
na magistralni cesti M 4/256

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

3. Projekt PZI ureditve ceste R 326 na
odseku 1162 skozi Mirno od km 5.800,
dolžina 1.500

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Slava Veršič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 6. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “

1. Idejni projekt M 10-3 v Krškem.” –
S.V.

2. Izdelava PZI projekta v naselju Jugor-
je.” – S.V.

3. Projekt PZI ureditve R 326 skozi Mir-
no.” – S.V.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95  Ob-1683B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Premoženjsko pravna

ureditev zemljiškoknjižna ureditev po
rekonstrukciji za cesto R 309/1149

Rižana - Mostičje
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marko Kukanja,
viš. upr. del. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,230.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 6. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Premoženj-
sko pravna ureditev Rižana - Mostičje” –
M.K.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95  Ob-1683C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis

za oddajo del: Študija variant poteka
prestavitve trase reg. ceste R 357

(Kranjčeve ul. v Lendavi) Lendava -
Pince

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Draga Lavrič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 6. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Študija va-
riant poteka prestavitve trase Lendava-Pin-
ce.” – D.L.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95  Ob-1683Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Pridobivanje zemljišč za

potrebe rekonstrukcije M 10-1
Kapca-Hotiza

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Katarina Zupan-
čič, dipl. jur. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
7,600.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 6. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Pridobivanje
zemljišč za potrebe rek. M 10-1/322 Kap-
ca-Hotiza.” – K.Z.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95  Ob-1683D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt PGD, PZI

rekonstrukcije mag. ceste M 10-3/328
Celje-Šmarjeta, pododsek Debro-Laško

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Karmen Dešman,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 6. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Projekt PGD,
PZI M 10-3/328 Celje-Šmarjeta.” – K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 6. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95  Ob-1683E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Izdelava PGD, PZI projektov ceste,

konstrukcij in komunalnih vodov, ter lo-
kacijske dokumentacije za rekonstrukci-
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jo ceste M 10-1/317 in 318 Petanjci-Tiši-
na-Tropovci, pododsek od km 1+280 na
odseku 317 do km 4+300 na odseku 318 v
skupni dolžini 5.03 km

Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.

2. Izdelava PGD, PZI projektov ceste,
konstrukcij in komunalnih vodov, ter lo-
kacijske dokumentacije za rekonstrukci-
jo ceste M 10-1/366 Gornja Radgona-Ra-
denci, pododsek od km 2+740 do km
5+640

Orientacijska vrednost del znaša
11,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Nataša Kovše, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 6. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “

“1. Izdelava PGD, PZI projektov ceste,
konstrukcij in komunalnih vodov, ter loka-
cijske dokumentacije za rekonstrukcijo ce-
ste M 10-1/317 in 318 Petanjci-Tišina-Tro-
povci.” – N.K.

“2. Izdelava PGD, PZI projektov ceste,
konstrukcij in komunalnih vodov, ter loka-
cijske dokumentacije za rekonstrukcijo ce-
ste M 10-1/366 Gornja Radgona-Radenci.”
– N.K.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 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.

Št. 110-1/95  Ob-1683F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija
razsvetljave v predoru Ljubelj

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
14,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 6. 1996 do 8.30 v vložišče Di-

rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstruk-
cija razsvetljave v predoru Ljubelj.” – Z.P.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 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.

Št. 110-1/95  Ob-1683G

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Preplastitev ceste R 348

odsek 1292 Vurberg - Ptuj
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marjan Pucko, inž.
(tel. 061/1324-222) mobitel 0609-627-944.

Orientacijska vrednost del znaša
10,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 6. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Preplastitev
ceste R 348 Vurberg-Ptuj.” – M.P.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 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.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Ob-1815

Javni razpis
za nakup večnamenskega stroja

1. Predmet razpisa je nabava večnamen-
skega stroja za:

– izgnojevanje hlevov,
– nakladanje tovorov do 1.000 kg,
– za pometanje dvorišča s skladiščenjem

smeti,
– za planiranje.
2. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-

mente:
– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, 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 ele-

mentov iz prejšnjega odstavka, se bodo šte-
le za nepravilno sestavljene. Nepravilno
opremljene in nepravilno sestavljene ponud-
be bo komisija zavrnila v postopku odpira-
nja ponudb.

4. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehni-
ko, Groblje 3, Domžale, do 29. 5. 1996, v
zaprti kuverti in opremljene z opombo “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis”.

5. Javno odpiranje ponudb bo 30. 5. 1996
ob 8. uri v zbornici.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v treh dneh od odpiranja po-
nudb.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: kakovost, cena, rok dobave, refe-
rence, vzdrževanje in druge ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik (popusti...). Kupec ni ob-
vezen kupiti najcenejše opreme.

Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko

Domžale

Ob-1816

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja Župnijski urad, Prešernov trg 4,
Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za nadkritje in
ureditev atrija frančiškanskega

samostana
1. Investitor: Župnijski urad, Prešernov

trg 4, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: nadkritje obstoječe-

ga pohodnega atrija v samostanu, v izmeri
14,30 × 8,20 m, za galerijsko dejavnost.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18,000.000 SIT.

4. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe, dokončanje do 15. 9. 1996 (prva fa-
za do 1. 8. 1996).

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– ponudbeno ceno s popisi del.
6. Ponudniki lahko dobijo informacije na

Župnijskem uradu.
7. Ponudba mora biti zapečatena in oz-

načena: “Ne odpiraj! – Ponudba za nadkrit-
je in ureditev atrija”.

Ponudniki oddajo ponudbo po pošti ali v
župnijski pisarni do 10. 6. 1996 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo v župnijski
pisarni 10. 6. 1996 ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du javnega razpisa v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

Župnijski urad, Ljubljana

Ob-1733

Na podlagi 12. člena odloka o proračunu
Občine Duplek za leto 1996 Občina Duplek
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za asfaltiranje cest

1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-
lija 106, Sp. Duplek.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1828 Št. 27 – 24. V. 1996

2. Predmet razpisa: asfaltiranje krajev-
nih cest.

3. Orientacijska vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: po dogovorjenem ter-

minskem planu.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-

godnejša.
6. Ponudba obsega samo asfaltna dela

(polaganje asfalta).
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati 8.

dan po objavi v Uradnem listu RS, do 12.
ure na naslov: Občina Duplek, Cesta 4. juli-
ja 106 z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za
asfaltiranje cest”.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po oddaji ponudb v prostorih občine
Duplek ob 12, uri.

Občina Duplek
Župan

Št. 353-04-1114/96 Ob-1734

Na podlagi 13. člena odloka o lokalnih
gospodinjskih javnih službah (MUV št.
29/95) in odloka o podelitvi koncesije za
obvezno lokalno gospodarsko javno službo
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

dimnikarske službe
1. Občina Duplek bo podelila koncesijo

za opravljanje dimnikarske službe za ob-
močje občine.

2. Interesenti za pridobitev koncesije
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljanje konce-
sijske dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da predložijo reference in dokazila, ki
potrjujejo, da imajo za to potrebna znanja in
izkušnje za opravljanje dejavnosti,

– da predložijo cenik dimnikarskih sto-
ritev,

– da predložijo program izvajanja dim-
nikarske službe,

– da predložijo dokazila o strokovnosti
in usposobljenosti kadrov.

3. Interesenti morajo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za podelitev konce-
sije vložiti v 15 dneh po objavi tega razpisa
pri Občinskem uradu Občine Duplek, Cesta
4. julija 106, Sp. Duplek z oznako “Ne od-
piraj – javni razpis za koncesijo”.

4. Z izbranim koncesionarjem bo skle-
njena pogodba za dobo 5 let.

5. Interesenti bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po poteku razpisnega roka.

Občina Duplek
Občinski urad

Št. 351-02/96 Ob-1735

Na podlagi zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/95 in 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter odredbe o postop-
ku za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Občina Bovec

javni razpis
za predhodno ugotavljanje

usposobljenosti izvajalcev za opravljanje
nalog izdelave lokacijskih dokumentacij
za posege v prostor na območju Občine

Bovec
1. Namen razpisa je:
a) pridobitev pregleda registriranih in

strokovno usposobljenih izdelovalcev loka-
cijskih dokumentacij, potrebnih za pridobi-
tev lokacijskega dovoljenja za posege v pro-
stor na območju Občine Bovec;

b) izdaja pooblastila Občine Bovec izbra-
nim izdelovalcem lokacijskih dokumentacij za
njihovo izdelavo na območju Občine Bovec.

Naročniki lokacijskih dokumentacij bodo
investitorji posegov v prostor, ki nameravajo
v upravnem postopku zaprositi za pridobitev
lokacijskega dovoljenja. Naloge in dela se
bodo opravljala za območje Občine Bovec.

2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
gospodarski subjekti (gospodarske družbe
in samostojni podjetniki posamezniki), ki
imajo svoj sedež ali sedež svoje poslovne
enote na območju Upravne enote Tolmin.

Ponudniki moraj poslati ponudbo v za-
pečateni ovojnici z napisom “Ponudba za
razpis za ugotavljanje usposobljenosti – ne
odpiraj!”. Ponudba mora vsebovati:

a) podatke o ponudbi s kazalom vsebine
in podpisom odgovorne osebe,

b) podatke o ponudniku: naziv, naslov in
status ponudnika, navedbo direktorja in
ostalih oseb s pooblastili,

c) kopijo registracije gospodarske druž-
be ali vpisa v register samostojnih podjetni-
kov posameznikov,

d) kopijo odločbe pristojnega upravnega
organa na podlagi 4. člena zakona o gospo-
darskih družbah (ali ustrezne določbe zakona
o podjetjih), da gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik izpolnjuje predpisane po-
goje za opravljanje registrirane dejavnosti,

e) navedbo projektne skupine za izdelavo
lokacijskih dokumentacij: vodja skupine in
ostali odgovorni nosilci za strokovna področ-
ja, določena v drugem odstavku 69. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor, in za morebitna druga strokovna
področja, za navedbo strokovne izobrazbe.

Če posamezni odgovorni nosilci za do-
ločena področja niso v rednem delovnem
razmerju pri nosilcu ponudbe, mora biti po-
nudbi priložena pogodba ali drugo dokazilo
o poslovnem sodelovanju, iz katere so raz-
vidni podatki o nazivu, statusu in registraci-
ji sodelujočih gospodarskih subjektov ali
oseb ter strokovna izobrazba odgovornih no-
silcev določenega področja,

f) reference ponudnika in sodelujočih od-
govornih nosilcev za posamezna strokovna
področja pri izvajanju nalog na območju
bivše Občine Tolmin v obdobju od uvelja-
vitve zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor dalje ali s področja urba-
nističnega načrtovanja idejnih prostorskih
rešitev, ki so služile kot strokovna podlaga
urbanističnemu načrtovanju,

g) cenik storitev in cene delovnih ur za
posamezne skupine poklicev,

h) druge podatke, ki po lastni presoji po-
nudnika koristijo naročniku.

Nepopolne ponudbe pri razpisu ne bodo
upoštevane.

3. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
niki, ki bodo ponudili:

– najustreznejšo kadrovsko zasedbo in
strokovno usposobljenost projektne skupine,

– najprimernejše reference na področju
urbanističnega načrtovanja posegov v pro-
stor na območju bivše Občine Tolmin,

– celovitost storitev,
– najprimernejše cene storitev.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od ob-

jave razpisa v Uradnem listu, na naslov Obči-
na Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec.

Dodatne informacije lahko zainteresira-
ni dobijo na Občini Bovec, telefon
065/86-107 in 065/86-450.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 15 dneh po zaključenem roku za vloži-
tev ponudb.

Občina Bovec

Št. 612/96 Ob-1708

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo primarnega in sekundarnega

kanalizacijskega omrežja za neselje
Borejci

1. Investitor: Občina Cankova-Tišina.
2. Predmet razpisa: izgradnja primarne-

ga in sekundarnega kanalizacijskega omrež-
ja za naselje Borejci.

3. Orientacijska vrednost: 35,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo del: 3 mesece po pod-

pisu pogodbe.
5. Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti 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 jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisa in projektne dokumentacije.

7. Merila najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena, ugodni plačilni po-

goji, možnost kreditiranja, fiksne cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del, ter da
jih je sposoben izvršiti v navedenem roku,

– reference za izvajanje takih ali podob-
nih del,

– garancijski rok,
– osnutek pogodbe.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokazila o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba ne odpiraj – ka-
nalizacija Borejci”, je potrebno dostaviti na
naslov: Občina Cankova-Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina, v dveh ločenih kuvertah.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 8 dneh
po preteku roka za oddajo  pismenih po-
nudb. O kraju in času bodo ponudniki pra-
vočasno obveščeni.

11. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija.

12. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Cankova-Tišina
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Ob-1789

Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo (v nadaljevanju MZT)
na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), 3. člena pra-
vilnika o pogojih in metodologiji izbora in
financiranja projektov temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja ter razvoja (Ur. l. RS,
št. 5/94) in na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih del (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za zbiranje ponudb raziskovalnih

projektov za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega programa

1. Predmet razpisa so dotacije za izvaja-
nje temeljnih in uporabnih raziskovalnih
projektov za področja naslednjih znanstve-
nih ved:

– naravoslovno-matematične vede,
– tehnične vede,
– medicinske vede,
– biotehniške vede,
– družboslovne vede,
– humanistične vede.
2. Prijavne obrazce z navodili dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka razpisa pri vratarju Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50.

Razpis z obrazci in navodili je dostopen
na domači strani (home page) Ministrstva
za znanost in tehnologijo (http://veda-
na.mzt.si/) pod nazivom: Razpis raziskoval-
nih projektov 1997.

3. Za realizacijo tega razpisa je iz prora-
čunskih sredstev MZT za leto 1997 planira-
nih do 800,000.000 SIT.

4. Ministrstvo za znanost in tehnologijo
bo financiralo projekte do 100% vseh po-
trebnih sredstev za izvajanje projekta.

5. Pogoji
5.1. Prijavitelji ponudb raziskovalnih

projektov so zavodi in organizacije, ki so v
evidenci raziskovalnih organizacij na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, ter zaseb-
ni raziskovalci, ki so v registru zasebnih
raziskovalcev na Ministrstvu za znanost in
tehnologijo.

5.2. Odgovorni nosilec mora izpolnjeva-
ti pogoje za odgovornega nosilca v skladu z
29. členom zakona o raziskovalni dejavno-
sti in 15. členom pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projek-
tov temeljnega in aplikativnega raziskova-
nja ter razvoja. Enake pogoje mora izpol-
njevati tudi tretjina članov projektne skupi-
ne.

5.3. Odgovorni nosilec mora praviloma
imeti sklenjeno delovno razmerje v organi-
zaciji prijaviteljici projekta in mora sodelo-
vati pri projektu z najmanj 35% svojega
raziskovalnega časa oziroma najmanj 200
ur. Odgovorni nosilec je lahko nosilec naj-
več enega temeljnega in enega uporabnega
projekta.

5.4. Če v projektu sodeluje več razisko-
valnih skupin iz različnih raziskovalnih or-
ganizacij, nastopi v vlogi prijavitelja le ena,
ki pa mora imeti z drugimi sodelujočimi
raziskovalnimi organizacijami sklenjeno po-
godbo o ureditvi medsebojnih pravic in ob-
veznosti. Vlogo prijavitelja ima v teh pri-

merih obvezno raziskovalna organizacija,
iz katere je odgovorni nosilec projekta.

5.5. Projekti praviloma ne smejo biti
daljši od treh let.

5.6. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

5.7. Planiran obseg sredstev in struktura
namenov uporabe morata biti v skladu s
sklepom o normativih in standardih za dolo-
čanje sredstev za izvajanje raziskovalnega
programa (Ur. l. RS, št. 16/94).

5.8. Specifični uporabni projekti morajo
imeti izkazano financiranje v višini najmanj
25% skupne predlagane vrednosti projekta.
Pri drugih projektih morajo prijavitelji za
raziskovalne skupine, ki so vključene v iz-
vajanje projekta predložiti dokazila o finan-
ciranju njihovega raziskovalno-razvojnega
dela tudi iz drugih virov.

6. Merila
6.1. MZT bo pri odločitvi o izboru izva-

jalcev nacionalnega raziskovalnega progra-
ma za leto 1997 prednostno obravnaval ra-
ziskovalne projekte tistih raziskovalnih sku-
pin, ki bodo glede na kriterije:

– znanstvene relevance in relevance za
družbeni in gospodarski razvoj Republike
Slovenije,

– znanstvene oziroma raziskovalne
zmožnosti raziskovalcev,

– racionalnosti in varčnosti pri organiza-
ciji in izvedbi projekta

izkazale:
– večji pomen projekta za razvoj

znanstvene discipline;
– večje število znanstvenih in drugih ka-

zalcev kakovosti za odgovornega nosilca in
druge raziskovalce v raziskovalni skupini;

– večji delež raziskovalcev v raziskoval-
ni skupini, ki izpolnjujejo pogoje za odgo-
vornega nosilca projekta;

– večje rezultate gospodarske in druge
uporabe svojega raziskovanja v zadnjih le-
tih;

– večji delež prihodka raziskovalne sku-
pine iz drugih virov;

– večji delež sofinanciranja projektov;
– večji obseg sodelovanja v mednarod-

nih raziskovalnih projektih;
– večje interdisciplinarno in interinstitu-

cionalno povezovanje na področju predla-
ganega projekta;

– redno zaposlitev odgovornega nosilca
za polni delovni čas v skupini, ki je prijavi-
teljica,

in izpolnjevale druga merila, ki jih dolo-
ča pravilnik o pogojih in metodologiji izbo-
ra in financiranja projektov temeljnega in
aplikativnega raziskovanja ter razvoja.

7. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj -
razpis za raziskovalne projekte - znanstve-
na veda: (navedite vedo!)” morajo ponudni-
ki dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo
mora prispeti na naslov ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke do vključno 26. 6. 1996
do 12. ure.

8. Odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996 na
sedežu MZT, Slovenska 50, Ljubljana.

9. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov v 30 dneh po sprejemu proračuna
Republike Slovenije za leto 1997.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-1791

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Brežice v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, območna
enota Brežice objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Brežice v letu 1996

1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije,
območna enota Brežice, Cesta bratov Mi-
lavcev 61, Brežice, Odsek za gozdne pro-
metnice in tehnologijo ter na sedežu občine.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela (grediranje, obnova gramoznega sloja,
ročno in strojno čiščenje cevnih propustov
in cestnega telesa, sanacija in izgradnja cev-
nih propustov, polaganje dražnikov, zemelj-
ska dela, sanacija podpornih sten v lesu,
kamnu, betonu, ozelenitev...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,700.000 SIT. Investitorji si pridržujejo
pravico spremeniti obseg del v razpisu gle-
de na pridobitev sredstev (Republiška sred-
stva, pristojbina, sredstva lokalnih skupno-
sti...).Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložlji-
vimi sredstvi. Zaključek del je konec leta
1996, dela pa se izvajajo po kvartalnih ope-
rativnih planih.

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

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– ponudbena cena po enoti mere - pov-
prečno za vsa razpisana dela,

– strojne, delovne in druge kapacitete po-
nudnika,

– način plačila in fiksnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti.
7. Ponudbe za javni razpis predložite v

10 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, na Občino Brežice, Cesta prvih borcev
18 v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj”
javni  razpis  za  izbiro  izvajalca  vzdrže-
valnih del,  na  gozdnih  cestah  Občine
Brežice.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pismeno obveščeni.

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

Občina Brežice

Št. 601-35/96 Ob-1702

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni
lisi RS, št. 28/93) Občina Loška dolina ob-
javlja
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javni razpis
za opravljanje prevozov učencev

v Osnovno šolo Heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu in Osnovno šolo Tone

Šraj-Aljoša Nova vas za šolsko leto
1996/97

Naročnik: Občina Loška dolina.
I. Predmet razpisa:
1. Prevozi učencev v Osnovno šolo He-

roja Janeza Hribarja Stari trg;
2. Prevozi učencev v podružnično šolo

Iga vas (avtobusni prevoz).
II. Predmet razpisa:
1. Prevozi učencev v Osnovno šolo To-

ne Šraj-Aljoša Nova vas (kombinacija avto-
bus+ kombi prevoz).

Informacije in predvidene proge prevo-
zov lahko ponudniki dobijo na sedežu Obči-
ne Loška dolina - sprejemna pisarna.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so :

– reference pri izvajanju prevozov,
– cena za kilometer razpisanih prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebo-

vati elemente v skladu z 12. členom odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je do 3. 6. 1996
do 10.30.

Ponudbe morajo biti poslane na naslov
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, Stari trg pri Ložu, v zaprti ovojni-
ci z oznako “Ne odpiraj-ponudba šolski pre-
vozi”. Ponudbe za posamezno šolo morajo
biti poslane ločeno z oznako na ovojnici za
katero šolo je ponudba.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1996 ob
11. uri za OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu in ob 11.30 za OŠ Tone Šraj
-Aljoša Nova vas, v prostorih Občine Loška
dolina.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Loška dolina

Ob-1706

Javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:

Kanalizacija “Glavni zbiralnik “S” del”
na Rečici ob Savinji

1. Naročnik: Občina Mozirje, Savinjska
cesta 7, Mozirje.

2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Občini Mozirje, Savinjska ce-
sta 7, Mozirje.

Kontaktna oseba: Vinko Jeraj tel.
063/831-511.

3. Predmet razpisa je kompletna izvedba
kanalizacije “Glavni zbiralnik “S” del” na
Rečici ob Savinji v dolžini ca. 546 m in
ponovna vzpostavitev cestišča v prvotno sta-
nje - asfaltiranje.

4. Orientacijska vrednost del je
10,000.000 SIT, orientacijski rok pa je dva
meseca od uvedbe v delo.

5. Naročnik si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Ponudbe morajo vsebovati: organiza-
cijo oziroma ime ponudnika, dokazilo o re-
gistraciji, reference, cenik razpisanih del po

enotah mere, skupna vrednost razpisanih
del, ostale ugodnosti in osnutek pogodbe
(določila pogodbe - datum do katerega velja
ponudba, način obračunavanja del, rok pla-
čila, garancijske roke, način spremembe cen,
rok izvedbe del, zagotovilo o upoštevanju
delovnih in življenjskih pogojev kot jih do-
ločajo veljavne kolektivne pogodbe ter na-
vedbo pooblaščene osebe ponudnika).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena

dokazila o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti po zakonu,

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti,
8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

10. dne po objavi (dan izdaje Uradnega lista
RS, se ne šteje) do 10. ure v tajništvo Obči-
ne Mozirje, v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca ka-
nalizacije “Glavni zbiralnik “S” del na Re-
čici ob Savinji”.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sejni sobi Občine Mozirje.

9. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb, komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-1707

Javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:

Rekonstrukcija lokalne ceste v Poljane
in v Stare kote

1. Naročnik: Občina Mozirje, Savinjska
cesta 7, Mozirje.

2. Dokumentacija razpisnih del je na raz-
polago na Občini Mozirje, Savinjska cesta
7, Mozirje.

Kontaktna oseba: Vinko Jeraj tel.
063/831-511.

3. Predmet razpisa je rekonstrukcija ce-
ste v Poljane na odseku domačije Tišler do
odcepa za Negojnico - dolžina 1990 m ter
odsek za Stare kote v dolžini 2200 m. Iz-
vedba zajema vsa zemeljska dela in asfalti-
ranje ceste z ustreznimi muldami in banki-
nami.

4. Orientacijska vrednost del je
35,000.000 SIT, orientacijski rok pa je dva
meseca od uvedbe v delo.

5. Naročnik si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Ponudbe morajo vsebovati: organiza-
cijo oziroma ime ponudnika, dokazilo o re-
gistraciji, reference, cenik razpisanih del po
enotah mere, skupna vrednost razpisanih
del, ostale ugodnosti in osnutek pogodbe
(določila pogodbe - datum do katerega velja
ponudba, način obračunavanja del, rok pla-
čila, garancijske roke, način spremembe cen,
rok izvedbe del, zagotovilo o upoštevanju

delovnih in življenjskih pogojev kot jih do-
ločajo veljavne kolektivne pogodbe ter na-
vedbo pooblaščene osebe ponudnika).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena

dokazila o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti po zakonu,

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe
– druge ugodnosti
8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

15. dne po objavi (dan izdaje Uradnega lista
RS, se ne šteje) do 10. ure v tajništvo Obči-
ne Mozirje, v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca re-
konstrukcije ceste v Poljane in ceste v Stare
kote.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sejni sobi Občine Mozirje.

9. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb, komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Mozirje

Ob-1669

Na podlagi 14. člena statuta Občine
Škocjan (Ur. l. RS, št. 29/95) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in sklepa Sveta Občine Škocjan z
dne 27. 3. 1996, Občina Škocjan objavlja

javni razpis
za pridobitev izdelovalca lokacijskih
dokumentacij za neposredne posege

v prostor na območju Občine Škocjan
I. Naročnik del: Občina Škocjan, Škoc-

jan 67, Škocjan.
II. Vrsta naloge in dela, za katere se išče

izdelovalec(i):
– priprava lokacijskih dokumentacij za

graditev objektov in naprav ter drugih pose-
gov v prostor na območju Občine Škocjan,
skladno z določbami 55. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l.
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93),

– pridobivanje soglasij ustreznih orga-
nov, organizacij in skupnosti k lokacijski
dokumentaciji.

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki:

– podjetje mora biti registrirano za po-
dročje prostorskega in urbanističnega načr-
tovanja,

– podjetje mora imeti stalno zaposlene-
ga najmanj enega delavca z visoko strokov-
no izobrazbo in strokovnim izpitom in naj-
manj tremi leti delovnih izkušenj. Za pokri-
vanje obdelave ostalega dela pa mora izka-
zati, da ima dogovor o stalnem sodelovanju
z drugim podjetjem, ki ima zaposlenega de-
lavca z visoko izobrazbo ustrezne smeri.

Ponudniki za pridobitev del morajo pred-
ložiti naslednja dokazila:

– izpisek iz sodnega registra,
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– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

– podatke o številu zaposlenih,
– dokazila o izobrazbi in pooblastila za-

poslenih,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON1,

2 oziroma BON3), ne starejše od enega me-
seca,

– dokazilo o poslovnem sodelovanju z
drugim podjetjem sorodne dejavnosti, če no-
silec ponudbe ne opravlja sam nalog, za
katere kandidira ter dokazila o izobrazbi ter
pooblastilih zaposlenih v tem podjetju,

– reference, ki so jih na področju razpi-
sanih nalog pridobili z dosedanjim delom.

Ponudba mora poleg ostalih podatkov
vsebovati:

– opis ponujene vsebine in obseg dela,
– osnovni prikaz metode dela,
– način obračuna oziroma cenik za posa-

mezne primere lokacijske dokumentacije,
– kraj in čas poslovanja za stranke,
– rok izdelave lokacijske dokumentaci-

je.
IV. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– poznavanje prostora občine,
– reference na istovrstnih in podobnih

delih,
– ugodnejši rok izdelave dokumentacije,
– cena izdelave dokumentacije,
– dostopnost izdelovalca za stranke.
V. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo prispeti do vključno tri-

deseti dan od dneva objave v Uradnem listu
RS, na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67,
Škocjan, s pripisom. “Javni razpis - zbiranje
ponudb za LD - ne odpiraj!”

Odpiranje ponudb bo naslednji delovni
dan po oddaji ponudb, s pričetkom ob 12.
uri, v prostorih Občine Škocjan.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale vse zahteve tega razpisa in bodo
pravilno opremljene prispele pravočasno na
naslov naročnika.

VI. Ponudniki bodo o izidu obveščeni
pisno v 20 dneh od dneva odpiranja po-
nudb. Z izbranim izdelovalcem bo Občina
Škocjan sklenila pogodbo o izdelovanju lo-
kacijskih dokumentacij za nameravane po-
sege v prostor na območju občine za dobo
dveh let oziroma do povnega razpisa ali
prevzema del s strani Občine Škocjan.

Občina Škocjan

Ob-1670

Mestna občina Slovenj Gradec v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
Rekonstrukcija in modernizacija
občinskih cest na območju Mestne
občine Slovenj Gradec v letu 1996

(druga faza)
1. Investitior: Mestna občina Slovenj

Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija in mo-

dernizacija občinskih cest na območju Mest-
ne občine Slovenj Gradec v skladu z razpo-

ložljivo tehnično dokumentacijo za nasled-
je objekte:

a) Gradiška uta - Tretjak,
b) Podgorje - Zg. vas,
c) Šmiklavž - Graška gora,
d) Suhi dol - Suhodolnik,
e) Lorenc - Ribič,
f) Podgorje - Strmčnik,
g) Legen - Krenška žaga.
3. Razpisno dokumentacijo (predizmere

in popis del) dobite v prostorih Mestne ob-
čine Slovenj Gradec, Uprava za gospodar-
ske javne službe, Šolska ulica 10, Slovenj
Gradec, vsak delovni dan od 8. do 10. ure v
desetih dneh po objavi razpisa. Kontaktna
oseba je Zvonko Kuhelnik, vud., tel:
0602-41-123.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference pri izvajanju takih ali po-
dobnih del,

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

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

pisom.
6. Orientacijska vrednost za vse razpisa-

ne objekte je 50,000.000 SIT.
Invenstitior si pridržuje določati even-

tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva in glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva občanov). V tem primeru ponudni-
ki nimajo pravice do uveljavljanja odškod-
nine iz tega naslova.

7. Rok za pričetek del je najkasneje de-
set dni po podpisu pogodbe z najugodnej-
šim ponudnikom.

8. Ponudniki se lahko prijavijo za posa-
mičen objekt ali več objektov hrati.

9. Ponudnik lahko predlaga drugo teh-
nično rešitev rekonstrukcije.

10. Ponudbe v skladu z zahtevami razpi-
sne dokumentacije, pošljite v roku 20 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ce-
sta 5, Slovenj Gradec. Kot pravočasno pris-
pele, se bodo štele tiste ponudbe, ki jih bo
naročnik prejel do navedenega datuma do
10. ure.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj - ponudba - javni
razpis za izvedbo del: Rekonstrukcija in mo-
dernizacija občinskih cest v Mestni občini Slo-
venj Gradec v letu 1996” (druga faza).

11. Odpiranje ponudb bo javno tretji de-
lovni dan po izteku razpisa ob 10. uri v sejni

sobi Mestne občine Slovenj Gradec. Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismeno
pooblastilo za zastopanje.

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

Mestna občina
Slovenj Gradec

Št. 274/96 Ob-1705

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), 17. člena
statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št.
43/95) in v skladu s sprejetjem proračuna
Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št. 20/96), Ob-
čina Šentjernej objavlja

javni razpis
za nabavo službenega avtomobila

Naročnik: Občina Šentjernej, Trubarje-
va c. 5. Šentjernej.

Predmet razpisa: službeni avtomobil z
naslednjo opremo:

1. Motor z gibno prostornino do
1400 ccm;

2. Servo volan;
3. Vgrajeno klimo napravo;

4. Najmanj na voznikovi strani varnost-
no blazino (air bag);

5. Centralno zaklepanje, električno dvi-
govanje stekel in električno nastavitvijo og-
ledal;

6. Vgrajen varnostni sistem (alarm);
7. Orientacijska vrednost vozila

2,400.000 SIT.
Merila za izbiro ponudbe:
– kakovost,
– boljše tehnične specifikacije,
– dobavni rok,
– izjava  ponudnika  o  strinjanju,  da

najcenejša  ponudba  ni  nujno  najugodnej-
ša.

8. Vsa dodatna pojasnila za izdelavo po-
nudbe lahko zainteresirani ponudniki dobi-
jo na tel. 068/81-407.

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Šentjer-
nej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej, z oznako
“Ne odpiraj - ponudba, službeno vozilo”.

Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

11. Odpiranje ponudb bo dva dni po po-
teku roka za oddajo ponudb ob 12. uri v
sejni sobi Občine Šentjernej, oziroma prvi
delovni dan, če rok za odpiranje pade na
soboto, nedeljo ali praznik.

12. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Šentjernej

Ob-1703

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 Re-
publike Slovenije
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo reprodukcijskih originalov cest
na državnih topografskih kartah v

merilu 1:25000
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor - Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izdelava reproduk-
cijskih originalov cest na državnih topograf-
skih kartah v merilu 1:25000.

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,  Geodet-
ska uprava  Republike  Slovenije,  Ljublja-
na,  Šaranovičeva  12,  po  predhodni  najavi
po  telefonu  061-324-387  pri  Martinu
Smodišu.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,400.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo naj-
kasneje dva meseca po podpisu pogodbe.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe - izpolnjen vzorec po-
godbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan, je
zaželjeno, da je dopisano oziroma spreme-
njeno besedilo zaradi preglednosti posebej
označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.

V posameznih skupinah je upoštevati na-
slednje:

– kot dobavljeno opremo oziroma mate-
rial je šteti le tisto opremo in material, ki bo
porabljena na konkretno razpisanem delu.
Kolikor gre za opremo, ki jo bo izvajalec
uporabljal tudi pri drugih nalogah se obra-
čuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini ”drugi neposredni stroški”.

– med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci.

– med druge neposredne stroške je všte-
ti: prevoze, dnevnice, kilometrine, carine,
zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija),
itd.

– med plače je vključiti bruto plače ne-
posrednih izvaljalcev ter osnovno amortiza-
cijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM.

– med stalne (splošne) stroške je vklju-
čiti stroške uprave, razvoja, trženja, rekla-
macij, dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 7. 6. 1996
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu naročnika (Ljubljana, Kri-
stanova 1) v treh izvodih, v zapečateni ovoj-
nici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj - ponudba za razpis za
izdelavo reprodukcijskih originalov cest
DTK 25 “.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 7. 6. 1996
ob 8.30 v prostorih GU RS na Kristanovi 1
(sejna soba). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo  odpiranju  ponudb,  morajo
predložiti  pooblastilo  za  zastopanje,  sicer
nimajo  pravice  dajati  pripombe  k  po-
stopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– izvedbeni roki,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

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

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik

si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 110-1/95  Ob-1693A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektov PGD,
PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste

R 302 odsek 1027 Kr. gora-Vršič,
pododsek Jasna - Erika

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Saša Kovačič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
6,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 6. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava pro-
jektov PGD, PZI Kr. gora-Vršič.” – S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95  Ob-1693B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Geotehnične  raziskave  plazu  na

R 322 v Tržiču
Orientacijska vrednost del znaša SIT

2,000.000 SIT.
2. Sanacija brežin ob M 10-10 Želin -

Reka
Orientacijska vrednost del znaša

4,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 6. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

1. ”Geotehnične raziskave plazu na
R 322 v Tržiču.” – B.V.

2. ”Sanacija brežine ob M 10-10 Že-
lin-Reka.” – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95  Ob-1693C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Premoženjsko  pravna  in  zemlji-

škoknjižna  ureditev,  oziroma  speljava
vknjižbe   novega   stanja   za   cesto
R 301/1008 Ušnik-Plave

Orientacijska vrednost del znaša
2,310.000 SIT.

2. Premoženjsko  pravna  in  zemlji-
škoknjižna  ureditev,  oziroma  speljava
vknjižbe novega stanja po rekonstrukciji
R 301/1013 Dornberk - Štanjel v Braniku

Orientacijska vrednost del znaša SIT
1,440.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marko Kukanja,
viš. upr. del. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 6. 1996 do 10.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

1. ”Premoženjsko pravna ureditev na
R 301/1008 Ušnik-Plave.” – M.K.

2. ”Premoženjsko pravna ureditev na
R 301/1013 Dornberk-Štanjel.” – M.K.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95  Ob-1693Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez Savo

Bohinjko v Mokrem Logu na cesti R
315, odsek 1090 v km 0.900

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marko Žitnik, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
80,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 6. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija mo-
stu čez Savo Bohinjko v Mokrem Logu.” –
M.Ž.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 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.

Št. 110-1/95  Ob-1693D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Preplastitev vozišča

R 301/1004 Žaga-Kobarid od km 3+800
do km 6+000

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miloš Dernovšek,
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
43,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 6. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Preplastitev
vozišča Žaga-Kobarid.” – D.M.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 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-1693E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Dokončanje obnove ceste

M 3-3/1290 Šikole - Hajdina
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Boris Fakin, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
42,600.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 6. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Dokončanje
obnove ceste Šikole-Hajdina.” – B.F.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 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. 71/96 Ob-1700

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojnosti za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Grosuplje v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Ljubljana, KE Škofljica, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah v zasebnih gozdovih
Občine Grosuplje za leto 1996

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan
Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu Občine Grosuplje, pri Mariji
Likovič, tel. 761 211 ter na Zavodu za goz-
dove Slovenije, KE Škofljica, Mijavčeva 16,
Škofljica, pri Podlogar Milanu, tel. 666 196.

3. Predmet javnega razpisa: tekoča in pe-
riodična vzdrževalna dela: strojno in ročno
vzdrževanje vozišča; čiščenje propustov,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1834 Št. 27 – 24. V. 1996

dražnikov in brežin: nabava, nakladanje in
prevoz posipnega materiala in profiliranje
vozišča.

4. Vrednost razpisanih del znaša
2,237.500 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremeniti razpisani obseg del, glede na
razpoložljiva sredstva. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– ime in naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– cene po enoti za delovno silo, materia-

le, transport in gradbeno mehanizacijo,
– plačilne pogoje,
– varščino za resnost ponudbe,
– podpisano izjavo o strinjanju z razpi-

snimi pogoji,
– podpisano izjavo o poznavanju teren-

skih razmer,
– garancija na izvedena dela,
– način zavarovanja plačila,
– rok veljavnosti ponudbe.
6. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg

del je po dogovoru vendar v času od 31. 8.
1996 do 31. 12. 1996 in v skladu z razpo-
ložljivimi sredstvi. Zaključek del je konec
leta 1996. Dela se izvajajo po programu del,
ki je na razpolago v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,
– način in čas plačila in fiksnost cen,
– reference,
– popolnost ponudbe,
– doba trajanja garancije na izvedena de-

la.
8. Pri izvajanju in obračunavanju del se

uporabljajo normativi za gradnje in vzdrže-
vanje gozdnih cest. Dela se prevzemajo gle-
de na vrsto del. Situacije se izstavljajo po
izvršenem delu.

Ponudbe predložite do 7. 6. 1996 do 8.30
na Občino Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpi-
raj - gozdne ceste.” Ponudbe poslane po
pošti morajo biti dostavljene na Občino Gro-
suplje do 6. 6. 1996.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1996 ob
9. uri v sejni sobi (II. nadstropje) Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 71/96 Ob-1701

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

plakatnih stebrov na območju Občine
Grosuplje

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

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

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v Uradu za
komunalno infrastrukturo Občine Grosup-

lje, Kolodvorska 2, tel. 761-211 - Likovič
Marija.

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

5. Dela se bodo izvajala v času od 1. 7.
do 31. 8. 1996.

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

7. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– ime in naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za posamezne tipe plakatnih ste-

brov in končno ceno,
– plačilne pogoje,
– varščino za resnost ponudbe,
– podpisano izjavo o strinjanju z razpi-

snimi pogoji,
– podpisana izjava o jamstvu za kvalite-

to izdelkov in izvedbe.
– tehnično specifikacijo ponujenih izdel-

kov,
– garancijo na izvedena dela,
– datum veljavnosti ponudbe,
– način zavarovanja plačila,
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– način in čas plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– čas trajanja garancije,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti,
– kvaliteta likovnih rešitev.
9. Rok za dostavo ponudb je 31. 5. 1996

do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuver-
ti z oznako “plakatni stebri - Ne odpiraj”.
Ponudbe, poslane po pošti morajo prispeti
na navedeni naslov najkasneje do 30. 5.
1996.

10. Odpiranje ponudb bo 31. 5. 1996 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje.

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

Občina Grosuplje

Ob-1749

Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana, Šmartinska 134a, objavlja na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca GOI vzdrževalnih del

na domu v Kranjski gori
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca

gradbeno-obrtniških in inštalacijskih vzdr-
ževalnih del za dom v Kranjski gori.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo dovoljenje, da bodo, če bodo iz-
brani kot najugodnejši ponudniki za izvaja-
nje del sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
v načelu “funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave razpisa do vključno sedmega dne po

objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti, Šmartinska 134a,
Ljubljana, pri Vesni Železnik.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 20.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun števil-
ka: 50100-603-43666.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne in-
formacije o razpisanih delih po tel.
061/140-11-12 int. 228 pri inž. Trunku.

4. Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

5. Rok dokončanja del je 5. 8.1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do

3. 6. 1996 do 12. ure na naslov sedeža Cen-
tra šolskih in obšolskih dejavnosti, Šmartin-
ska 134a, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Kranjska gora GOI - ne odpiraj”.

8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi se-
deža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
3. 6. 1996 ob 12.30.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
boru najugodnejšega ponudnika.

Ob-1750

Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana, Šmartinska 134a, objavlja na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja učne in bivanjske
opreme z individualo za dom Kavka na

Livških ravnah v Občini Tolmin
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca in

dobavitelja učne in bivanjske opreme za
dom Kavka.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo dovoljenje, da bodo, če bodo iz-
brani kot najugodnejši ponudniki za izvaja-
nje del sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
v načelu “funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave razpisa do vključno sedmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti, Šmartinska 134a,
Ljubljana, pri Vesni Železnik.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun števil-
ka: 50100-603-43666.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne in-
formacije o razpisanih delih po tel.
061/140-11-12 int. 229 pri Železniku.

4. Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

5. Rok dokončanja del je 25. 7.1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do

3. 6. 1996 do 12. ure na naslov sedeža Cen-
tra šolskih in obšolskih dejavnosti, Šmartin-
ska 134a, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Kavka oprema - ne odpiraj”.
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8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi se-
deža Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
3. 6. 1996 ob 13. uri.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
boru najugodnejšega ponudnika.

Center šolskih in obšolskih
dejavnosti

Ob-1684

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba odbojnih ograj na
lokalnih in komunalnih cestah v Občini

Krško
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izvedba odbojnih

ograj v dolžini 1000 m po odsekih.
3. Orientacijska cena: 5,000.000 SIT.
4. Rok  izvedbe:  predviden  pričetek

del je 1. 9. 1996, končanje del pa 30. 11.
1996.

5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, fi-
nanciranja izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe, strokovna usposob-
ljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
2. Ponudbo z oznako “Odbojne ograje -

Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v zapeča-
teni kuverti najkasneje 32. dan po objavi v
Uradnem listu RS, do 10. ure na Občino
Krško - oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan
v sejni sobi E ob 13.30.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, ter pridržuje pravico
možnosti pogajanja s ponudniki v postopku
priprave analize ponudb s ciljem racional-
nejšega gospodarjenja s proračunskimi sred-
stvi.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1685

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za oddajo del položitev asfaltnih prevlek

na lokalnih in komunalnih cestah
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: položitev asfaltnih

prevlek:
– Straža - Podulce, dolžina 1,8 km,
– Ulice KS Krško, dolžina 1 km,
– Leskovec - Velika vas, dolžina 2 km,
– Veliki trn - Kurja vas, dolžina 2 km,
– Brezje - Brezovska gora, dolžina

1,4 km,
– Gornja Prekopa, dolžina 0,7 km.
3. Orientacijska cena: 37,000.000 SIT
4. Rok izvedbe: predviden pričetek del

je 1. 7. 1996, končanje del pa 30. 8. 1996.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil –
financiranja izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe, strokovna usposob-
ljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev,

– podatke o mehanoopremljenosti,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Položitev asfalt-

nih prevlek na lokalnih in komunalnih ce-
stah - Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje 32. dan po
objavi v Uradnem listu RS, do 10. ure na
Občino Krško - oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo
isti dan v sejni sobi E ob 11. uri.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS , od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje pravico izbrati

različna izvajalca za posamezne ceste, ter
pridržuje pravico možnosti pogajanja s po-
nudniki v postopku priprave analize ponudb
s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s
proračunskimi sredstvi.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1686

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za oddajo del: modernizacija lokalnih

in komunalnih cest
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: modernizacija lok.

in komunalnih cest
– Koča Bohor - Srebotno, dolžina

1,9 km,
– Gradec - Prušnja vas, dolžina 1,6 km,
– Dobe - Kostanjevica, dolžina 1,9 km,
– Šutna - Znanovci, dolžina 0,8 km,
– Prevole - Vetrnik, dolžina 1,2 km,
– ulice Drnovo, dolžina 0,25 km,
– Ravne - Cerina, dolžina 0,8 km,
– Jablance - Ložce, dolžina 1,1 km,
– Butkovič - Prusje, dolžina 0,8 km,
– Orehovec - vas, dolžina 1 km,
– Volovnik - Loke, dolžina 2,6 km,
– Dolenja vas - Gmajna, dolžina 0,9 km,
– Ulice Senovo, dolžina 1 km,
– Pločniki in JR Senovo - Brestanica,

dolžina 2 km,
– Rekonstrukcija vodovoda Senovo,

dolžina 0,6 km,
– Likov vrh - Košeni vrh, dolžina 1,8 km.
3. Orientacijska cena: 55,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: predviden pričetek del

je 1. 7. 1996, končanje del pa 30. 11. 1996
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil –
financiranja izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe, strokovna usposob-
ljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev,

– podatke o mehanoopremljenosti,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Modernizacija Lo-

kalnih in Komunalnih cest - Ne odpiraj” je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti naj-
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kasneje 32. dan po objavi v Uradnem listu
RS, do 10. ure na Občino Krško - oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Od-
piranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob
12. uri.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 15.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje pravico izbrati
različna izvajalca za posamezne ceste, ter
pridržuje pravico možnosti pogajanja s po-
nudniki v postopku priprave analize ponudb
s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s
proračunskimi sredstvi.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1687

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za oddajo del položitev osnovnih asfaltov

na lokalnih in komunalnih cestah
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: položitev osnovnih

asfaltov (BTD 6cm):
– Koča Bohor - Plešivica, dolžina 1,1

km,
– Gradec - Prušnja vas, dolžina 1,6 km,
– Dobe - Kostanjevica, dolžina 1,9 km,
– Šutna - Znanovci, dolžina 0,8 km,
– Gora - Straža, dolžina 1,9 km,
– Prevole - Vetrnik, dolžina 1,2 km,
– ulice Drnovo, dolžina 0,25 km,
– Ravne - Vrh, dolžina 1 km,
– Jablance - Ložce, dolžina 1,1 km,
– Butkovič - Prusje, dolžina 0,8 km,
– Orehovec - vas, dolžina 1 km,
– Volovnik - Loke, dolžina 2,6 km,
– Dolenja vas - Gmajna, dolžina 0,9 km,
– Ulice Senovo, dolžina 1 km,
– Likov vrh - Košeni vrh, dolžina 1,8

km.
3. Orientacijska cena: 75,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: predviden pričetek del

je 1. 7. 1996, končanje del pa 30. 11. 1996.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil –
financiranja izgradnje, kompenzacija, fik-
snost  cen,  rok  izvedbe,  strokovna  uspo-
sobljenost  izvajalca  in  reference  s  po-
dročja del,  realnost  ponudbe,  dodatne
ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,

– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev,

– podatke o mehanoopremljenosti,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Položitev osnov-

nih asfaltov na lokalnih in komunalnih ce-
stah - Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje 32. dan po
objavi v Uradnem listu RS, do 10.ure na
Občino Krško - oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo
isti dan v sejni sobi E ob 11.30.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje pravico izbrati
različna izvajalca za posamezne ceste, ter
pridržuje pravico možnosti pogajanja s po-
nudniki v postopku priprave analize ponudb
s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s
proračunskimi sredstvi.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1688

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za oddajo del: sanacija plazov

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: sanacija plazov:
– Dovško - Kališevec,
– Žabjek - Bočje,
– Kostanjevica - Črneča vas,
– Brestanica (Armeško).
3. Orientacijska cena: 15,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: predviden pričetek del

je 1. 7. 1996, končanje del pa 30. 11. 1996.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil –
financiranja izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe, strokovna usposob-
ljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,

– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom,

– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev,

– podatke o mehanoopremljenosti,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Sanacija plazov -

Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v zapeča-
teni kuverti najkasneje 32. dan po objavi v
Uradnem listu RS, do 10. ure na Občino
Krško - oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan
v sejni sobi E ob 13. uri.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje pravico izbrati
različna izvajalca za posamezne plazove,
ter pridržuje pravico možnosti pogajanja s
ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb s ciljem racionalnejšega gospodarje-
nja s proračunskimi sredstvi.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1689

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za oddajo del: vzdrževanje parkov

in zelenic, ureditve in zasaditve javnih
površin v Občini Krško

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: vzdrževanje parkov

in zelenic, ureditve in zasaditve javnih pov-
ršin v Občini Krško.

3. Orientacijska cena: 11,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 31. 12. 1996.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, kom-
penzacija, fiksnost cen, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca in reference
s področja del, realnost ponudbe, dodatne
ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
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– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom,

– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o mehanoopremljenosti,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Vzdrževanje park-

ov in zelenic - Ne odpiraj” je potrebno do-
staviti v zapečateni kuverti najkasneje 32.
dan po objavi v Uradnem listu RS, do 10.
ure na Občino Krško - oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje po-
nudb bo isti dan v sejni sobi E ob 14. uri.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, ter pridržuje pravico
možnosti pogajanja s ponudniki v postopku
priprave analize ponudb s ciljem racional-
nejšega gospodarjenja s proračunskimi sred-
stvi.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Št. 2.0.-1647/96 Ob-1795

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93) ter
spremembe in dopolnitve navedene odred-
be (Ur. l. RS, št. 19/94), Slovenske železni-
ce d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Izdelava projektov PGD, PZI in PZR za

projekt “Slovensko-Madžarska železniška
povezava” na odseku Puconci–Hodoš–dr-
žavna meja.

3. Lokacija: proga Puconci–Hodoš–dr-
žavna meja

4. Orientacijska vrednost del znaša
200,000.000 SIT.

5. Okvirni rok izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine v upravni stavbi Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljub-
ljana, pri Marku Brezigar, dig., od 28. 5. do
4. 6. 1996 med 8. in 10. uro, tel.
061/1320-344.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 20.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun 50100-601-5014744.

Za kupce razpisne dokumentacije so na
voljo dodatne informacije pri Marku Brezi-
gar, dig., od 28. 5. do 7. 6. 1996 med 8. in
10. uro.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Merila za izbiro ponudnika so:
– cena;
– rok izvedbe;
– strokovna usposobljenost izvajalca;
– reference podjetja in zaposlenih pri iz-

vajanju podobnih del;
– ugodnejši finančni pogoji;
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejše ponudbe.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 26. 6. 1996 do

9. ure v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11, soba
205, 1506 Ljubljana. Ponudba mora biti za-
pečatena in označena: “Ne odpiraj, ponud-
ba za Izdelavo projektov PGD, PZI in PZR
za projekt “Slovensko-Madžarska želez-
niška povezava” na odseku Puconci–Ho-
doš–državna meja”.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1996

ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska ulica 11, steklena dvora-
na, Ljubljana, Upoštevane bodo le tiste po-
polne ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki bodo oddane pravočasno.

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni najkasneje v roku 14 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

Št. 2.0.-1647/96 Ob-1796

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o postop-
ku za izvajanje 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.,

Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: obnova kretniške po-

stojanke II na železniški postaji Ormož.
3. Čas del: julij 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

2,500.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu te, v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Val-
vasorjeva 19, Maribor, Pri Nadi Kočevar
oziroma pri Gabrijelu Stavbarju, po pred-
hodnem telefonskem dogovoru, telefon
062/31-993 ali 26-151 int. 296 ali int. 346,
od 24. 5. 1996 do 3. 6. 1996.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 2.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic d.d. – Infra-
struktura št. 50100-601-5014744.

6. Ogled objekta je mogoč po predhod-
nem telefonskem dogovoru.

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 naročni-

ku (izdelava za ključ itd.).
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je četrtek 13. 6.

1996 do 11.30 v tajništvu Slovenskih želez-
nic, d.d., Sekcije za vzdrževanje prog Mari-
bor, Valvasorjeva 19, Marbor.

Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upo-
števajo kot pravočasne, če prispejo do zah-
tevanega roka in ure.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek

13. 6. 1996 ob 12. uri v prostorih Sloven-
skih železnic, d.d., Sekcije za vzdrževanje
prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor.

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

Št. 2.0.-1647/96 Ob-1797

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca PGD-PZI

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Izdelava projektov PGD-PZI za sanacijo

predora Počehova v km 596+540 –
597+200,68 na progi Maribor–Šentilj.

3. Čas del: junij–julij 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 10,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljub-
ljana, pri Vujinoviču tel. 061/13-13-144 int.
21-63 (soba 214/II nadstopje) od 27. 5. do
18. 6. 1996, ob delavnikih med 8. in 14. uro.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v vred-
nosti 5.000 SIT mora biti nakazana na žiro
račun Slovenskih železnic
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta: v četrtek, 6. 6. 1996 v
skladu s poprejšnjim dogovorom s SVP Ma-
ribor Alenko Dremelj.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

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

ku,
– krajše ovire v železniškem prometu.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je sreda 26. 6.

1996, do 9. ure v tajništvu Slovenske želez-
nice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ulica
11, Ljubljana, tajništvo – soba 205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo 26.

6. 1996, ob 10. uri v prostorih Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljub-
ljana, (Steklena dvorana).
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10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Št. 2.0.-1647/96 Ob-1798

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje razpisa za oddajo javnih naročil, ki se
financirajo iz proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 28/93), in odredbo o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izdelavo projekta PGD, PZI

nadomestnega objekta obrtnih delavnic
Celje

A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

PGD, PZI nadomestnega objekta obrtnih de-
lavnic Celje.

3. Lokacija: objekt se nahaja v k.o. spod-
nje Hudinje na Mariborski cesti 8 v Celju.

4. Čas del: rok za izdelavo projekta je
20. 10. 1996.

5. Vrednost del: 6,000.000 SIT.
B. Razpisni pogoji
Pismena ponudba za razpis mora vsebo-

vati:
a) pregled vsebine,
b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) registracijo ponudnika,
d) reference ponudnika in reference po-

sameznih strokovnjakov,
e) pregled strokovne izobrazbe in delov-

nih izkušenj zaposlenih na delih s področja
visokih zgradb na SŽ,

f) ime in priimek odgovornega vodje pro-
jekta,

g) kontaktna oseba,
h) boniteto – izpolnjene obrazce BON-1

in BON-2, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

i) pismeno zagotovilo, da bo upošteval
predpise, ki se nanašajo na varnost in ureje-
nost železniškega prometa,

j) potrjene razpisne pogoje in splošne po-
goje za pogodbe,

k) druge pogoje za ugotavljanje primer-
nosti izvajalca, zaradi katerih ponudnik me-
ni, da pomenijo določeno prednost pri ugo-
tavljanju primernosti oziroma predstavljajo
določeno ugodnost za naročnika,

l) podatke o dosedaj sklenjenih poslih v
zadnjih 12 mesecih posebej s SŽ,

m) seznam podizvajalcev in njihove re-
ference,

n) potrjeno ponudbo (z veljavnostjo, op-
cijo 30 dni od dneva odpiranja),

o) potrjeno pogodbo,
p) varščino ponudbe 10% (rok 30 dni od

veljavnosti ponudbe).
C. Merila za ugotavljanje najugodnejše-

ga ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo za-

gotavljal najuspešnejšo realizacijo ponuje-
nih del po naslednjih kriterijih:

a) ugodnejše cene,
b) krajši rok izdelave,
c) boljše in več referenc z navedenega

področja dela,
d) poznavanje tehnologije z navedenega

področja dela,

e) poznavanje tehnologije železniškega
prometa s povdarkom na poznavanju pred-
pisov s področja varnosti in urejenosti že-
lezniškega prometa,

f) primernejšo usposobljenost strokovnih
kadrov,

g) finančna trdnost in sposobnost,
h) daljše obdobje sodelovanja pri delih

za omrežje SŽ.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
Razpisno dokumentacijo in ostale infor-

macije lahko dobite pri Slovenskih železni-
cah, d.d., Ljubljana, v tajništvu Kostiova,
dig., tel 13-13-144 int. 44-33 od dne 31. 5.
1996 do vključno 3. 6. 1996 od 8. do 10. ure.

Ponudbo za javni razpis je treba predlo-
žiti do vključno torka 11. 6. 1996 do 8.30 v
tajništvu Infrastrukture na Slovenskih že-
leznicah, d.d., Kolodvorska ul. 11 v Ljub-
ljani.

Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z napisom “Ne odpiraj – javni razpis”
naslovljena na Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana.

Odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996 ob 9.
uri v prostorih SŽ, Kolodvorska ul. 11, Ljub-
ljana, v sobi 207 (Kostiov).

Št. 2.0.-1647/96 Ob-1799

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje razpisa za oddajo javnih naročil, ki se
financirajo iz proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 28/93), in odredbo o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izdelavo projekta PGD, PZI
rekonstrukcije proge na odseku

Metlika–Ljubljana
A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

PGD, PZI rekonstrukcije proge na odseku
Metlika–Ljubljana.

3. Lokacija: objekt se nahaja od km
76+744 do km 78+232 proge Metlika–Ljub-
ljana.

4. Čas del: rok za izdelavo projekta je
oktober 1996.

5. Vrednost del: 4,000.000 SIT.
B. Razpisni pogoji
Pismena ponudba za razpis mora vsebo-

vati
a) pregled vsebine,
b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) registracijo ponudnika,
d) reference ponudnika in reference po-

sameznih strokovnjakov,
e) pregled strokovne izobrazbe in delov-

nih izkušenj zaposlenih na delih s področja
železnic – projektiranje zgornjega in spod-
njega ustroja prog,

f) ime in priimek odgovornega vodje pro-
jekta,

g) kontaktna oseba,
h) boniteto – izpolnjene obrazce BON-1

in BON-2, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

i) pismeno zagotovilo, da bo upošteval
predpise, ki se nanašajo na varnost in ureje-
nost železniškega prometa,

j) potrjene razpisne pogoje in splošne po-
goje za pogodbe,

k) druge pogoje za ugotavljanje primer-
nosti izvajalca, zaradi katerih ponudnik me-
ni, da pomenijo določeno prednost pri ugo-
tavljanju primernosti oziroma predstavljajo
določeno ugodnost za naročnika,

l) podatke o dosedaj sklenjenih poslih v
zadnjih 12 mesecih posebej s SŽ,

m) seznam podizvajalcev in njihove re-
ference,

n) potrjeno ponudbo (z veljavnostjo, op-
cijo 30 dni od dneva odpiranja),

o) potrjeno pogodbo,
p) varščino ponudbe 10% (rok 30 dni od

veljavnosti ponudbe).
C. Merila za ugotavljanje najugodnejše-

ga ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo za-

gotavljal najuspešnejšo realizacijo ponuje-
nih del po naslednjih kriterijih

a) ugodnejše cene,
b) krajši rok izdelave,
c) boljše in več referenc z navedenega

področja dela,
d) poznavanje tehnologije z navedenega

področja dela,
e) poznavanje tehnologije železniškega

prometa s povdarkom na poznavanju pred-
pisov s področja varnosti in urejenosti že-
lezniškega prometa,

f) primernejšo usposobljenost strokovnih
kadrov,

g) finančna trdnost in sposobnost,
h) daljše obdobje sodelovanja pri delih

za omrežje SŽ.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

brere najcenejšega ponudnika.
Razpisno dokumentacijo in ostale infor-

macije lahko dobite pri Slovenskih železni-
cah, d.d., Ljubljana, pri Ćućić, dig., tel.
13-13-144 int. 41-55 od dne 5. 6. 1996 do
vključno 7. 6. 1996 od 8. do 10. ure.

Ponudbo za javni razpis je treba predlo-
žiti do vključno 21. 6. 1996 do 8.30 v tajniš-
tvu Infrastrukture na Slovenskih železnicah,
d.d., Kolodvorska ul. 11 v Ljubljani.

Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z napisom “Ne odpiraj – javni razpis”, na-
slovljena na Slovenske železnice, d.d., Ljub-
ljana.

Odpiranje ponudb bo 21. 6. 1996 ob 9.
uri v prostorih SŽ, Kolodvorska ul. 11, Ljub-
ljana, v sobi 207.

Št. 2.0.-1647/96 Ob-1800

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o postop-
ku javnega razpisa za oddajo javnih del (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske želez-
nice d.d. objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca

A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska ulica 11.
2. Predmet razpisa: izdelava investicij-

skega programa vgraditve naprav sistema
radiodispečerskih zvez na železniški progi
Ljubljana–Sežana.

3. Čas izvajanja del: 30 dni po podpisu
pogodbe.
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4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Slovenskih železnicah, Ko-
lodvorska ulica 11, Ljubljana, v tajništvu
Službe za elektrotehnično dejavnost, III.
nadstropje, soba 365, od 27. 5. do 29. 5.
1996 med 9. in 12. uro.

Dodatne informacije dobite od 30. 5. do
3. 6. 1996 pri Majdi Pungerčar v prostorih
Slovenskih železnic, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana, v Službi za elektrotehnično de-
javnost, III. nadstropje, soba 364, ali po
telefonu 061/13-13-144 int. 26-90, med 9.
in 11. uro.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

ku.
6. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je sreda, 6. 6.

1996 do 8.30 na Slovenskih železnicah, Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana, v tajništvu In-
frastrukture, II. nadstropje, soba 205.

7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 6. 6.

1996 ob 9. uri v prostorih Slovenskih želez-
nic, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.

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

Slovenske železnice d.d,
Infrastruktura

Ob-1801

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93) zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o postop-
ku javnega razpisa za oddajo javnih del (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenske železni-
ce d.d. objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo VN

daljnovoda 2 x 35 kV od ENP Rižana do
GNP Črnotičev

A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava visokona-

petostnega daljnovoda 2 x 35 kV od ENP
Rižana do ENP Črnotiče v dolžini ca. 4,6
km.

3. Čas del: 4 mesece po podpisu pogodbe.
4. Razpisno dokumentacijo lahko dvigu-

jejo ponudniki na Slovenskih železnicah,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, v tajništvu
Službe za elektrotehnično dejavnost III. nad-
stropje soba 365 od 27. 5. 1996 do 29. 5.
1996 od 8. do 11. ure.

Dodatne informacije dobite pri Sašu Ru-
čigaju na istem naslovu v sobi št. 367 ali po
telefonu št. 061/13-13-144 int. 21-91 med
8. in 11. uro v dneh 27. 5. do 29. 5. 1996.

Ob dvigu razpisne dokumentacije mora-
te dostaviti potrdilo o odkupu dokumentaci-
je v vrednosti 40.000 SIT.

5. Orientacijska vrednost del:
200,000.000 SIT

6. Rok za oddajo ponudb je 24. 6. 1996
do 12. ure v tajništvu SŽ – Služba za elek-

trotehnično dejavnost, Kolodvorska ul. 11,
v sobi št. 365.

7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 24. 6. 1996 ob 12.30 v prostorih
Slovenskih železnic, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana.

8. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki obveščeni v roku 15 dni po izboru.

SŽ Ljubljana

Ob-1802

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št.
030-11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

dobavo in montažo klima omar in
prenovo sanitarij

1. Predmet razpisa sta:
a) dobava in montaža dveh klima omar v

računalniškem centru podružnice Kranj,
Slovenski trg 2,

b) prenova sanitarij v poslovnem objek-
tu ekspoziture Škofja Loka, Mestni trg 38.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Kranj, Slovenski
trg 2, dne 29. 5. 1996 med 8. in 12. uro, vse
pod pogojem, da predložijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek del je v
juniju 1996, takoj po sklenitvi pogodbe.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
za posamezen predmet razpisa bodo upošte-
vani zlasti kvaliteta, cena, reference, rok
izvedbe, garancijski rok, organizirana ser-
visna mreža in druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 7. 6. 1996 do
14. ure na naslov: Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet, nadziranje in in-
formiranje,  podružnica  Kranj,  Slovenski
trg 2.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak predmet razpisa in z vidno
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – klima
ali sanitarije”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996
v sejni sobi na naslovu iz 6. točke in sicer:

– ob 10. uri za predmet razpisa pod a),
– ob 11. uri za predmet razpisa pod b).
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-

šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Ob-1803

Javni razpis
za oddajo del: obnova ceste

Slap–Jelendol
Orientacijska vrednost del znaša

11,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

stroškov v višini 85.000 SIT na žiro račun

št. 51520-630-50134 Občine Tržič) v pro-
storih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
v pisarni Urada za urejanje prostora od 29.
5. 1996 do 31. 5. 1996 od 7. do 14. ure.

Informacije vam posreduje Jana Grohar;
tel. 064/50-195.

Ponudbe na javni razpis predložite do
vključno 7. 6. 1996 do 8.30 na Urad župana
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj – ponudba za obnovo lokalne
ceste Slap–Jelendol”.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1996 ob
9. uri, v prostorih Urada za urejanje prosto-
ra Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– cena,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca.

Občina Tržič

Ob-1804

Na podlagi določil odloka o proračunu
Občine Rogatec za leto 1995 (Ur. l. RS, št.
39/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) v zvezi s 36. členom
zakona o financiranju občin (Ur. l. RS,
80/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. l. RS, št. 19/94),
zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 2/88) Občina
Rogatec kot uporabnik proračunskih sred-
stev in investitor (v nadaljnjem besedilu:
naročnik) objavlja

javni razpis
za oddajo del:

1. Rekonstrukcija lokalne ceste št.
L 7401 na odseku Žaheberc–Zgornji Log

Orientacijska vrednost del znaša
35,000.000 SIT.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu materialnih strošk-
ov na sedežu Občine Rogatec, Rogatec št.
159, pri tajniku občine Strajn Pavlu, ki po-
sreduje tudi strokovne informacije. Rok za
dvig razpisne dokumentacije je pet dni po
objavi razpisa.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudi-
ka so cena, rok izvedbe in strokovna uspo-
sobljenost izvajalca.

Ponudbe, ki ne bodo izdelane v skladu z
razpisno dokumentacijo, se bodo štele kot
nepopolne in bodo kot take zavrnjene.

Ponudbo na javni razpis lahko ponudni-
ki vložijo vključno do 14. 6. 1996 do 14. ure
v tajništvu urada župana Občine Rogatec.

Enako se bodo upoštevale kot pravoča-
sne ponudbe, ki bodo poslane priporočeno
po pošti, če bodo prispele do tega dneva in
časa v urad župana, ne glede na datum in
čas oddaje na pošto.

Predviden rok za pričetek del je 1. 7.
1996, rok za dokončanje del pa je 20. 7.
1996.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: rekonstruk-
cijo  lokalne ceste št. L 7401 na odseku
Žaheberc–Zgornji Log.”

Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
17. 6. 1996 ob 14. uri v prostorih Občine
Rogatec.
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Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v treh
dneh od dneva odpiranja pobudb.

Občina Rogatec

Št. 2/96 Ob-1805

Občina Podvelka–Ribnica na podlagi za-
kona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86), pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS,
št. 27/85) ter odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo asfaltnega

platoja in igrišča pri Osnovni šoli
Brezno–Podvelka

1. Investitor del je Občina Podvelka–
Ribnica.

2. Predmet razpisa: izvajanje gradbenih
del in dobava gradbenih materialov za sana-
cijo asfaltnega platoja in igrišča pri Osnov-
ni poli Brezno–Podvelka.

3. Orientacijska skupna vrednost del zna-
ša 5,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu izvajalske pogodbe, rok dokonča-
nja del je 10. 7. 1996.

5. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje. Dajejo tudi svoj
pristanek, da bodo kot izbrani najugodnejši
ponudniki izvedli v roku in kvalitetno raz-
pisana dela ter sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo po načelu “fiksne cene in ključ v
roke”.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvigujejo v upravi Občine Podvelka–
Ribnica, Podvelka 20, takoj po objavi v
Uradnem listu RS in do roka za oddajo po-
nudb.

Ponudniki morajo ob dvigu dokumenta-
cije predložiti dokaz o vplačilu 5.000 SIT
na ŽR 51860-630-25708, sklic na št.
789365, s pripisom Občina Podvelka–Rib-
nica, javi razpis – asfaltiranje platoja in
igrišča v Breznu.

7. Popolno  ponudbo  v  skladu  z  12.
členom  odredbe  o  postopku  za  izvajanje
javnega  razpisa  za  oddajo  javnih  naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93), morajo ponudniki od-
dati v upravi Občine Podvelka–Ribnica,
Podvelka 20, najkasneje do 5. 6. 1996 do
17. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z opozorilom na vidnem mestu: “Ne
odpiraj – ponudba za sanacijo asfaltnega
platoja in igrišča!”.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– cena,
– rok izvedbe del,
– reference,
– garancija,
– finančni pogoji (popusti, kreditiranje,

odloženo plačilo).
9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 5. 6.

1996 ob 18. uri v sejni sobi Občine Podvel-
ka–Ribnica. Navzoči predstavniki ponudni-
kov morajo komisiji predložiti pooblastilo o
zastopanju.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pi-
sno obveščeni do 10. 6. 1996.

Občina Podvelka–Ribnica

Št. 355-01-56/96 Ob-1806

Uprava RS za varstvo narave v sestavi
Ministrstva za okolje in prostor na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
I. Uporabnik: Uprava RS za varstvo na-

rave, Ljubljana, Vojkova 1b.
II. Predmet razpisa je izvajanje raziskav

kakovosti voda po meddržavnih in medna-
rodnih obveznostih:

1. Raziskave kakovosti vode Drave,
2. Raziskave kakovosti vode Mure in

Kučnice,
3. Tedenske raziskave kakovosti vode

Mure,
4. Raziskave kakovosti morja in virov

onesnaženja.
III. Predvidena vrednost razpisanih del

je 9,000.000 SIT.
IV. Predvideni rok izvajanja nalog: rok

za začetek izvajanja del na raziskavah bo
1. 6. 1996, za dokončanje pa 31. 12. 1996.

V. Merila za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupi-

ne in potencialnih zunanjih sodelavcev,
– ustreznost kadrovske zasedbe projekt-

ne skupine in potencialnih zunanjih sode-
lavcev,

– usposobljenost ponudnika, da bo večji
del javnega naročila opravil sam s svojimi
strokovnjaki,

– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,
– tehnična opremljenost,
– ugodnosti prijavitelja.
VI. Ponudba mora vsebovati:
1. Predmet razpisa.
2. Organizacijo (firmo) oziroma ime po-

nudnika:
– z vsemi potrebnimi podatki za izpolni-

tev pogodbe,
– overjene podatke o registraciji, v kate-

ro spadajo razpisane naloge, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni,

– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del, vključno
s podatki o tem, za katerega naročnika so
bile opravljene.

3. Projektno skupino:
– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobraz-

beni strukturi in strokovne reference projekt-
ne skupine ponudnika in potencialnih zuna-
jih sodelavcev s področja svoje ponudbe.

4. Pristopne izjave potencialnih zunanjih
sodelavcev za izvajanje posamezne naloge
v okviru projektne skupine.

5. Datum, do katerega velja ponudba, pri
čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa.

6. Ovrednoteno ponudbo s specifikacijo
stroškov (ločeno za delo po porabi ur, mate-
rialni stroški, prometni davek) za izdelavo
razpisane naloge za čas trajanja naloge s
terminskim planom izvajanja.

7. Izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-
števal v celoti razpisne in finančne pogoje
naročnika v smislu racionalnejšega gospo-
darjenja s proračunskimi sredstvi.

8. Ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-
ročniku.

9. Navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

VII. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe iz Slovenije.

VIII. Odgovorni nosilec naloge mora bi-
ti v rednem delovnem razmerju pri ponud-
niku in mora izpolnjevati zakonsko oprede-
ljene pogoje za nosilca naloge.

IX. Skupni obseg dela zunanjih sodelav-
cev na nalogi v projektni skupini ne sme
presegati tretjine dela celotne projektne sku-
pine.

X. Ponudnik lahko kandidira za več ali
za posamezne razpisane teme, vendar mora
za vsako razpisano temo podati ločeno po-
nudbo.

XI. Naročnik si pridržuje pravico mož-
nosti podajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb s ciljem racionalnej-
šega gospodarjenja s proračunskimi sred-
stvi.

XII. Ponudnik za izdelavo svoje ponud-
be dvigne “Razpisno dokumentacijo (pro-
jektno nalogo, vzorec ponudbe in vzorec
pogodbe)” na Upravi RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, pri V. Plemelj vsak
delovni dan od 27. 5. 1996 do 31. 5. 1996
med 8. in 10. uro.

Na istem naslovu in v istem času lahko
ponudnik dobi tudi druga pojasnila in infor-
macije v zvezi s pripravo ponudbe.

XIII. Pisne prijave z vso potrebno doku-
mentacijo in z oznako “Raziskave kakovo-
sti vode – z navedbo številke in naslova
posamezne razpisane teme” – “Ne odpiraj –
Javni razpis” – “Ime in naslov ponudnika”,
je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na
Upravo RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 6. 6. 1996 do 15. ure.

XIV. Odpiranje prispelih ponudb bo jav-
no, 7. 6. 1996 ob 13. uri v prostorih Uprave
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b (sejna soba, IV. nadstropje). Pri odpira-
nju ponudb smejo biti navzoči zakoniti pred-
stavniki ponudnikov oziroma drugi pred-
stavniki, ki se izkažejo s pisnim pooblasti-
lom.

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

XVI. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 26/96-17 Ob-1807

Javni razpis
za izbiro izvajalca izvedbe investicijskih
priprav za agromelioracijo Mirna peč

1. Naročnik: Mestna občina Novo me-
sto.

2. Predmet razpisa: izvedba investicij-
skih priprav za agromelioracijo Mirna peč.
Izvajalec mora opraviti naslednja dela:

– pripraviti strokovne podlage za prido-
bitev sklepa Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Republike Slovenije o
ustreznosti naložbe,

– izdelati investicijski program,
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– zagotoviti namensko rabo sredstev pri-
dobljenih od Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Republike Slovenije,

– objaviti javni razpis za izbiro najugod-
nejšega izvajalca,

– pridobiti odločbo o priglasitvi vzdrže-
valnih del na agromelioracijskem območju
Mirna peč,

– pridobiti študijo o geomorfoloških in
fertilizacijskih lastnostih zemljišč,

– organizirati izvedbo del in gradbeni
nadzor,

– opraviti finančni plan investicije,
– zagotoviti tehnični in finančni prev-

zem investicije.
3. Orientacijska vrednost opisanih del

znaša 3,700.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Mestni občini Novo mesto,
sekretariat za kmetijstvo in turizem, Novi
trg 6, Novo mesto, soba št. 60 pri Emiliji
Avbar.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– overjeno dokazilo o registraciji za

opravljanje razpisanih del, ne starejše od 90
dni,

– ponudbeno ceno,
– strukturo cene,
– podatke o referencah in dosedanjem

delu,
– vzorec pogodbe,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti

ponudnika,
– terminski plan,
– datum do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– reference,
– ponudbena cena,
– terminski plan.
7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS do 12. ure v
poslovni stavbi Novi trg 6, Novo mesto,
soba št. 60.

V primeru, da je 15. dan objave dela
prost dan ali praznik, se kot zadnji dan šteje
naslednji delovni dan do 12. ure.

Ponudbe se dostavijo v zaprtih kuvertah
z označbo firme in oznako “Ne odpiraj –
javni razpis – agromelioracija Mirna peč”.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
pisanih del ne odda ali odda le del razpisa-
nih del.

9. Interesenti so dolžni priložiti akceptni
nalog v višini razpisanih del kot dokazilo o
resnosti ponudbe.

10. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po poteku razpisa ob 12. uri v sejni sobi
Mestne občine Novo mesto, soba št. 67/4,
Seidlova cesta 1, Novo mesto.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Št. 204 Ob-1792

Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, objavlja
skladno z odredbo o postopku za izvajanje
javnih razpisov za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za gradbeno-obrtniška dela adaptacije

dvorane
1. Predmet razpisa je preureditev stekle-

ne dvorane (dvorane Lili Novy). Dela obse-

gajo rušitvena, zidarska, ključavničarska,
mizarska, keramičarska, steklarska dela.

2. Rok izvedbe je julij in avgust 1996.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
– ime, naziv in naslov podjetja,
– dokazila o registraciji dejavnosti in bo-

nitete podjetja,
– podatke o organizacijski in kadrovski

strukturi,
– ceno po postavkah in celotno ceno,
– veljavnost ponudbe,
– garancijski rok za opravljene storitve

in vgrajene materiale,
– končno jamstvo za kvalitetno oprav-

ljeno delo.
4. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

ka so:
– reference,
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– jamstva.
5. Najcenejše ponudbe ne veljajo nujno

tudi za najbolj ugodno ponudbo. Naročnik
si pridržuje pravico, da v okviru ponudbe
izbere tiste faze dela, ki so v skladu s fi-
nančnimi in terminskimi možnostmi naroč-
nika.

6. Rok in način oddaje ponudb
Ponudniki morajo oddati ponudbe v ro-

ku do vključno 4. 6. 1996 na naslov Cankar-
jev dom, Prešernova 10, Ljubljana, priporo-
čeno po pošti oziroma v vložišču Cankarje-
vega doma. Ponudbe morajo biti zaprte z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za preuredi-
tev dvorane”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1996
ob 10.30, na sedežu naročnika v sejni sobi,
I. nadstropje.

8. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti na sedežu naročnika v tajništvu TS
(proti odkupnini 20.000 SIT), vsak dan od
27. 5. do 31. 5. 1996 od 9. do 13. ure.
Sestanek vseh zainteresiranih ponudnikov z
naročnikom bo v sredo, 29. 5. 1996 ob 11.
uri, v sejni sobi I. nadstropja.

Cankarjev dom

Ob-1793

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Škofja Loka objavlja

ponovni javni razpis
za investitorski inženiring pri gradnji
plinskega omrežja na območju Občine

Škofja Loka
1. Investitor: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: pridobivanje ustrez-

nih upravnih dovoljenj in projektne doku-
mentacije, izvedba javnih razpisov za izbiro
najugodnejšega izvajalca del, strokovno vo-
denje in nadzor pri gradnji plinskega omrež-
ja  (pripravljalna,  gradbena,  strojno  inšta-
lacijska  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 po-
nudnika:

– reference,

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost izvajalca ozi-

roma kadrovska zasedba,
– plačilni pogoji (popusti, fiksnost cen).
5. Ponudba mora biti kompletna za raz-

pisana dela in mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in opravilni spo-

sobnosti,
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje,
– reference ponudnika,
– spisek pooblaščenih oseb za vodenje

nudenih del,
– izjavo ponudnika, da sme določena de-

la oddati podizvajalcu le na podlagi pisnega
soglasja naročnika.

6. Rok za oddajo ponudb: 10 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS (oziroma do
prvega naslednjega delovnega dne, če pride
10. dan na soboto ali nedeljo) do 13. ure na
vložišče Občine Škofja Loka, Poljanska ce-
sta 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, Po-
ljanska cesta 2 (1. nadstropje).

8. Nepravočasno prispele, nekompletne
in nepravilno opremljene ponudbe komisija
ne bo obravnavala in bodo zavrnjene.

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

Št. 6/4-1076/2-96 Ob-1794

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izvedbo del: Razširitev krajevnega

kabelskega in razvodnega omrežja
(KKO + RNO) Preddvor in polaganje

PEHD cevi
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izvedbo del za razširitev krajevnega kabel-
skega in razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Preddvor in polaganje PEHD cevi.

3. Razpisno dokumentacijo in podrob-
nejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
27. 5. 1996 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mir-
ka Vadnova 13, pri Vinku Cveku, dipl. el.
inž., v sobi št. 32, ali Alojzu Markunu, dipl.
el. inž., v sobi št. 36, med 9. in 12. uro, tel.
064/2620. Na istem mestu lahko dobijo tudi
natančnejše  informacije  v  zvezi  z  razpi-
som.

Investitor si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.

4. Vrednost razpisanih del: orientacijska
vrednost razpisanih del: 31,800.000 SIT.

5. Lokacija objekta: naselja Preddvor,
Bela, Tupaliče.

6. Pričetek in dokončanje del
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Predvideni rok za začetek del je 20. 7.
1996, predvideni rok za zaključek del pa je
30. 10. 1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za po-
laganje in spajanje kablov ter izkušnje pri
gradnji KKO.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila in izbor
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

so opredeljena v razpisnih pogojih investi-
torja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudbe je do vključno

11. 6. 1996 do 13. ure, na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, ali oddaj-
te osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju
poslovne stavbe Mirka Vadnova 13, Kranj.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člena interne-
ga navodila o pogojih in postopkih za odda-
janje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za izvedbo del za razširitev krajevnega ka-
belskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO) Preddvor in polaganje PEHD cevi”.

10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisijsko 13. 6.

1996 ob 10. uri, v sejni sobi – I. nadstropje
objekta B Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naju-

godnejšega ponudnika v roku 15 dni po od-
piranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj

Ob-1709

Retina Ljubljana, Mestni trg 9, 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 oddajo del delne in začasne

usposobitve objekta 6/8 v kareju
Metelkova, Ljubljana, izvedba strojnih

in elektro instalacij
1. Naročnik: Retina Ljubljana, Mestni

trg 9.

2. Predmet razpisa: izvedba strojnih in
elektro instalacij na objektu.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
po predhodnem dogovoru na tel. 1263-567,
1263-565, 331-187, v Retini Ljubljana, pri
Sonji Jamnik (vsak delovni dan med 9. in
11. uro, do vključno srede, 5. 6. 1996) in
vplačilu 8.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih ponudnik nakaže na ŽR
50101-603-0400327.

Ogled objekta je možen po predhodni
najavi vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT za izvedbo strojnih instala-
cij, orientacijska vrednost del za izvedbo
elektroinstalacij znaša 9,000.000 SIT.

5. Rok za pričetek del je takoj ob podpi-
su pogodbe.

6. Rok za dokončanje del: prva faza v 30
dneh po podpisu pogodbe, druga faza (fino-
montaža) v 15 dneh po končanju obrtniških
del.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– fiksnost cene. Skupna cena mora vse-

bovati vse spremljevalne stroške in promet-
ni davek,

– boniteta poslovanja,
– druge ugodnosti (npr. možnost krediti-

ranja),
– garancija za kvaliteto izvedenih del in

opreme,
– cena,
– rok izvedbe in stale opcije v ponudbi.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
8. Ponudba mora vsebovati naslednjo do-

kumentacijo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– registracijski list sodišča,
– inšpekcijsko odločbo o opravilni spo-

sobnosti ponudnika za razpisana dela,
– BON 3,
– reference,
– vzorec pogodbe s pogoji plačila in na-

činom obračuna del,
– razdelan predračun z rekapitulacijo in

jasno skupno bruto ceno,
– cenik za dodatna oziroma režijska de-

la,
– kadrovsko sestavo z odgovorno osebo

in z navedenimi podizvajalci oziroma ko-
operanti,

– terminski plan izvedbe,
– izjavo o zagotavljanju določil iz zako-

na o varstvu pri delu,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih po-

gojev, kot jih določajo predpisi o minimal-
nih standardih zaposlovanja in veljavna
ustrezna kolektivna pogodba,

– izjava, da je ponudnik pregledal objekt
in proučil razmere in pogoje izvedbe del,

– izjavo, da bo celotno izvajanje del za-
varovano tako, da zajema škodo proti tretji
osebi,

– izjavo o garancijskih rokih in načinu
jamstva za odpravo napak,

– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
del kot garancijo za resnost ponudbe.

9. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
v okviru spremenjenega pritoka finančnih
sredstev, spremeni obseg del.

10. Rok za oddajo del je do vključno
petka, 7. 6. 1996 do 12. ure, v prostorih

naročnika osebno ali v istem roku priporo-
čeno po pošti. Ponudbe morajo biti oddane
v zaprtih kuvertah z oznako “Javni razpis za
objekt 6/8 – ne odpiraj!”.

11. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
7. 6. 1996 ob 12.30, v prostorih Retine, v
Ljubljani, Mestni trg 9.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

Retina Ljubljana

Št. 24/96 Ob-1704

Na podlagi 1. odstavka 23. člena statuta
Ekološko razvojnega sklada Republike Slo-
venije (v nadaljevanju sklad) in ob smiselni
uporabi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93), Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 3, (v nadaljevanju Sklad) objavlja

javni razpis
za storitve vodenja kreditov

1. Naročnik: Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 3.

2. Predmet razpisa: izbira finančne orga-
nizacije za opravljanje storitev na področju
vodenja kreditov Sklada. Sklad ima trenut-
no ca. 300 kreditov v skupni višini preko 3
mrd SIT. Predvidevamo, da bi se obseg na-
ložb Sklada povečeval za ca. 1 mrd SIT na
leto.

3. Predviden obseg dela:
– črpanje kreditov iz sredstev Sklada

skladno z določili posojilnih pogodb,
– obračunavanje in izterjava interkalar-

nih obresti v skladu s posojilnimi pogodba-
mi,

– zaračunavanje in izterjava morebitnih
stroškov nadomestil v skladu s tarifnim pra-
vilnikom Sklada in morebitnih drugih
stroškov,

– prenos kreditov v odplačilo in oprav-
ljanje odplačilne službe za kredite Sklada
do sodne izterjave (hramba in izpolnjevanje
akceptnih nalogov po nalogu Sklada, ob-
veščanje komitentov o stanju kreditov in
gibanju obveznosti do sklada, usklajevanje
stanja kreditov s komitenti, zagotavljanje
podatkov o stanju kreditov naročniku, hram-
ba dokumentacije o opravljenih transakci-
jah, izdelava IOP obrazcev, ...),

– izračun zamudnih obrestnih mer in
obračun obresti, zamudnih obresti in more-
bitnih provizij, ki so vezane na obračunsko
obdobje, skladno z določili posojilnih po-
godb in tarifnim pravilnikom Sklada in iz-
delava obvestil komitentom in Skladu,

– izdelava mesečnih poročil po navodi-
lih Sklada na medijih, ki jih določi sklad in
omogočajo knjigovodsko evidentiranje v
Skladu (papir, računalniške datoteke v AS-
CII formatu ali drugem, dogovorjenem for-
matu),

– spremljava objav in obveščanje Sklada
o začetku stečajnega postopka za komitente
Sklada,

– izdelovanje občasnih poročil po navo-
dilih ali obrazcu, ki ga predloži Sklad,

– nakazovanje prilivov iz naslova odpla-
čil kreditov in zaračunanih nadomestil na
račun, predpisan od Sklada, v roku 3 dni od
priliva.
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4. Minimalni kriteriji, ki jih bo razpisna
komisija sklada pri razpisu oziroma izboru
upoštevala:

– provizija finančne organizacije (in os-
nova, od katere se provizija računa), razde-
ljena na osnovno provizijo, morebitne (spe-
cificirane) stroške in davčne obveznosti, ki
bremenijo Sklad,

– kvaliteta in obseg storitev, ki jih ponu-
ja finančna organizacija,

– opis poslovanja finančne organizacije
na tem področju in možnosti sodelovanja s
Skladom,

– kvaliteta, oblika (obvezno priložite
vzorce) in pogostnost poročil (min. 1x me-
sečno),  ki  jih  finančna  organizacija  po-
nuja,

– reference in temeljni podatki o finanč-
ni organizaciji (temeljni podatki o program-
ski in strojni opremi, na kateri bo finančna
organizacija opravljala storitve, podatki o
poslovanju finančne organizacije, ...).

5. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
kriterijev iz 4. točke morajo biti oddane v
zaprtih kuvertah v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS na naslov Sklada z oznako “ne
odpiraj - ponudba za vodenje kreditov”. Ne-
pravočasnih in nepopolnih ponudb Sklad ne
bo upošteval.

6. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Sklada 11. 6. 1996 ob 10. uri. Na javno
odpiranje ponudb lahko pride le en poob-
laščeni predstavnik posamezne finančne or-
ganizacije. Ponudniki bodo o izboru pisno
obveščeni  v  15  dneh  po  odpiranju  po-
nudb.

7. Sklad bo sklenil pogodbo o opravlja-
nju storitev s področja vodenja kreditov
sklada za nedoločen čas z odpovednim ro-
kom.

8. Sklad si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobenega od ponudnikov.

9. Morebitne dodatne informacije so na
voljo na tel. št. 1255-178, Vodopivec Bo-
jan.

Ekološko razvojni sklad RS, d.d.

Št. 109/96 Ob-1710

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, objavlja na podlagi zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) in odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za oblikovanje,

tiskanje in distribucijo kataloga stalnega
strokovnega spopolnjevanja strokovnih

delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja za šol. l. 1996/97

Predmet razpisa je:
1. oblikovanje, priprava kataloga za tisk,

lektoriranje, redakcija, tiskanje ter distribu-
cija 5000 kosov Kataloga stalnega strokov-
nega spopolnjevanja strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja za šol. l.
1996/97 v obsegu od 200 - 250 strani v
orientacijski vrednosti do 4,8 mio SIT;

2. oblikovanje in tiskanje 10.000 kosov
map v orientacijski vrednosti do 300.000 SIT;

3. oblikovanje in tiskanje 35.000 kosov
zgibanih šolskih koledarčkov v orientacij-
ski vrednosti do 350.000 SIT.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so naslednja:

Za tisk in distribucijo kataloga:
– oblika in izgled za tisk kataloga (sno-

pič - format 22,5 cm x 31,5 cm, dvokolon-
ski tisk, naslovnica mora biti iz kvalitetnej-
šega papirja, notranje strani pa iz časopi-
snega papirja),

– ponujena cena za izdelavo enega izvo-
da kataloga z distribucijo in ponujena cena
celotne količine kataloga z distribucijo,

– prevzem lektoriranja upoštevaje peda-
goško terminologijo ter redakcija kataloga
(rok je 10 dni od prevzema celotnega gradi-
va) ter kompletna distribucija kataloga in
koledarčkov (do 25. 6. 1996),

– druge ugodnosti ponudnika.
Za tisk map:
– velikost 21 cm x 30,5 cm z napisom iz

dokumentacije,
– bel papir s težo 80g/m2,
– ponujena cena za izdelavo enega izvo-

da in celotne količine.
Za tisk in distribucijo koledarčkov:
– velikost ca. 21 cm x 10 cm (zgiban,

poljubno oblikovanje).
Razpisno dokumentacijo in dodatne in-

formacije dobijo ponudniki v Izobraževal-
nem centru Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo, Poljanska 26, Ljubljana.

Uradne ure za informacije in dvig raz-
pisne dokumentacije so vsak delovni dan
med 9. in 10. uro od dne objave do poteka
razpisnega roka.

Ponudba mora v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference, ki jih ponudnik navede za

tiskanje kataloga,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka,
– ugodnosti za posamezno postavko in

celotno ponudbo,
– vzorec pogodbe,
– ceno s 5% prometnim davkom za po-

samezen izvod in celotno količino,
– po en vzorec kataloga, mape in kole-

darčka z opisom materialov.
Rok izdelave je 15 dni od sklenitve po-

godbe o oddaji razpisanega dela.
Ponudbe oddajo ponudniki v zaprti ovoj-

nici z navedbo točnega naziva in naslova
ponudnika ter z oznakama “Ne odpiraj –
ponudba” in “Javni razpis za tiskanje kata-
loga” osebno v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, to je do vključno 4. 6. 1996 do 12.
ure, v Izobraževalnem centru Zavoda Re-
publike Slovenije za šolstvo, Poljanska 26,
Ljubljana ali priporočeno po pošti istega
dne do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
Izobraževalnem centru Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo, Poljanska 26, Ljublja-
na, dne 6. 6. 1996 ob 9. uri, v pritličju, sejna
soba. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisostvovali odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb ne
bomo upoštevali. Ponudniki bodo o izbiri
najugodnejše ponudbe obveščeni do 8. 6.
1996.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1711

Na podlagi odredbe o postopku in izva-
janju javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Center za usposab-
ljenje, delo in varstvo Črna na Koroškem
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka

k delavnicam VDC – Kovač.
1. Naročnik: Center za usposabljanje, de-

lo in varstvo Črna na Koroškem, Center
144, Črna na Koroškem.

2. Predmet razpisa: izgradnja prizidka k
delavnicam VDC – Kovač do III. faze grad-
nje.

3. Kraj, datum, čas in oseba, pri kateri se
lahko dvigne razpisna dokumentacija: raz-
pisna dokumentacija se lahko dvigne od 27.
maja 1996 dalje na naslovu: CUDV Črna,
Center 144, vsak delovni dan od 7. do 12.
ure, po predhodni najavi pri Moličnik.

4. Navedba vsebine javnega naročila
Udeleženci, ki se bodo udeležili tega jav-

nega razpisa, morajo v svoji ponudbi poleg
predračuna predložiti še naslednjo doku-
mentacijo:

– potrdilo o registraciji,
– podatke o kadrih, ki bodo vodili izved-

bo razpisnih del,
– boniteto podjetja.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-

pisa, ponudniki pristajajo narazpisane po-
goje in posebne pogoje, da bodo kot naju-
godnejši ponudniki izvedli razpisana dela
in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu “funkcionalni ključ v rok”.

Opcija ponudbe je 30 dni.
5. Orientacijska vrednost naročila je

6,000.000 SIT.
6. Predvideni rok pričetka in dokončanja

del: dela je potrebno izvesti v mesecu juliju
1996.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– rok izvedbe,
– kvaliteta dela in materiala,
– najnižja ponudba ni nujno, da je naj-

ugodnejša.
8. Rok v katerem mora ponudnik oddati

ponudbo: rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS
do 9. ure.

9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 6.
1996 ob 9. uri v zbornici Centra.

10. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 8 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem

Št. 927/96 Ob-1712

Komunala Trebnje, Goliev trg 9, razpi-
suje na osnovi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86) in pravilnika o
načinu in postopku oddaje graditve objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 27/85) in po 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)
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javni razpis
za izgradnjo:

A. Komunalne deponije
B. Kanalizacija Mokronog – “E” ka-

nal
1. Investitor je Komunala Trebnje, Go-

liev trg 9, Trebnje.
2. Predmet razpisa:
pod A– deponija Globoko I. faza, I. eta-

pa – izvedba dovozne ceste, izvedba ograje
I. etape, prirava zemljišča za I. fazo, izved-
ba deponijskega telesa I. etape,

pod B– izvedba vodotesne kanalizacije.
3. Lokacija objektov:
pod A – dolina Globoko v KS Račje

Selo,
pod B – naselje Mokronog, Florjanska

ulica.
4. Vso potrebno dokumentacijo in pojas-

nila za izvajanje predmetnih del lahko dvig-
nejo zainteresirani izvajalci na: Komunala,
d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, tel. št.
068/44-150 pri inž. Goričar Tonetu.

5. Odkupnina za dvig razpisa posamez-
nega projekta je 15.000 SIT plačljivo v go-
tovini. Tu so vam na razpolago tudi na vpo-
gled projekti ter eventualno potrebni dodat-
ni podatki za sestavo ponudbe (pred obi-
skom telefonska najava).

6. Orientacijska  vrednost  razpisanih
del:

pod točko A – 60,000.000 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 jav-

nem natečaju, morajo ponudbe pripraviti in
predložiti na način, ki je določen v odredbi
o pogojih in načinu javnega razpisa za od-
dajo določenih del, ki se financirajo iz pro-
računa 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: reference na izgrad-
nji podobnih objektov, cena del, pogoji nes-
premenljivosti cen, možnost kreditiranja.

10. Rok in način oddaje ponudbe: po-
nudbe sprejemamo v tajništvu Komunale,
Goliev trg 9, I. nadstropje, do 14. ure 15 dni
po objavi razpisa. Odpiranje ponudb bo 11.
6. 1996 v sejni sobi Komunale Trebnje, Go-
liev trg 9:

pod točko A ob 7.30,
pod točko B ob 8.30.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri

izvajalca v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Komunala Trebnje

Št. 343-18/96 Ob-1713

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/94),
uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih
cest (Ur. l. RS, št. 38/94), odredbe o spre-
membah in dopolnitvah odredbe o financi-
ranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 19/95), odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94), Občina Zreče v sodelova-

nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Celje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Zreče v letu 1996

1. Naročnik: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče.

2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije
– Območna enota Celje, Ljubljanska cesta
13, Odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo (Dušan Košutnik, dipl. inž. gozd.) in na
sedežu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b
pri tajniku Občine (Štefan Posilovič, inž.
grad.).

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
50720-630-10173, občina Zreče, s pripisom:
Javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževal-
nih del na gozdnih cestah na področju Obči-
ne Zreče v letu 1996.

3. Predmet razpisa:
– redna vzdrževalna dela (ročno in stroj-

no čiščenje cevnih propustov in cestnega
telesa, sanacija cevnih propustov, obnova
gramoznega sloja, grederiranje, zemeljska
dela, valjanje...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga, posipanje in označevanje gozdnih cest v
zimski sezoni 1995–1996).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
3,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti obseg del, kot je razpisan, glede na prido-
bitev sredstev (republiška sredstva, pristoj-
bina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvaja-
lec v tem primeru ni upravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

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

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996. Dela se izvajajo po
kvartalnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto (grederiranje SIT/km,
nakladanje, prevoz in razgrinjanje gramoza
na razdaljah prevoza 5, 10, 20 km SIT/m3,
valjanje SIT/m2, polaganje propustov prem.
40 SIT/tm, izkop odvodnih jarkov SIT/m3

1x pluženje SIT/km), strojne in delovne ka-
pacitete, način plačila in fiksnost cen, mož-
nost vključitve občanov v prostovoljno de-
lo, garancijski roki, kakor tudi druge more-
bitne ugodnosti.

7. Ponudbe na javni razpis predložite v
20 dneh po objavi razpisa v tajništvo Obči-
ne Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – jav-
ni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih
del na gozdnih cestah Občine Zreče”.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Zreče
Zavod za gozdove Slovenije

OE Celje

Ob-1714

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-

čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Župnijski urad Bohinjska Bistrica

javni razpis
o izbiri izvajalca za zamenjavo kritine in
obnovo fasade na cerkvi Sv. Miklavža v

Bohinjski Bistrici
1. Investitor: Župnijski urad Bohinjska

Bistrica, Ajdovska 24.
2. Predmet razpisa: zamenjava kritine in

obnova fasade na cerkvi Sv. Miklavža.
3. Razpisna dokumentacija: popis del z

izmerami, skice, je na razpolago v žup-
nišču pri župniku Jožetu Dolencu v Bo-
hinjski Bistrici, Ajdovska 24, do dneva od-
daje ponudb od 8. do 10. ure ali na tel.
721-510.

4. Orientacijska vrednost: orientacijska
vrednost del znaša ca. 22,000.000 SIT.

5. Rok: pričetek del je predviden v apri-
lu 1997, dokončanje vseh del po popisu pa
najkasneje oktober 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

a) ponudbena cena in pogoji plačila,
b) rok izvedbe,
c) možnost kreditiranja za dobo največ 2

let,
d) reference in usposobljenost za izved-

bo takšnih del,
e) ostale ugodnosti.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora po-

leg elementov, določenih za izvajanje jav-
nega razpisa vsebovati tudi podpisno izja-
vo, da izvajalec pristaja na investitorjeve
razpisne pogoje, navedene v razpisno doku-
mentaciji.

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
vročiti na naslov: Župnijski urad Bohinjska
Bistrica, Ajdovska 24.

Upoštevane bodo ponudbe vročene do
dneva odpiranja, najkasneje do 10. ure. Po-
nudba mora biti v zapečateni kuverti z ob-
vezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb

bo javno in bo izvršeno v pisarni Župnijske-
ga urada Bohinjska Bistrica, Ajdovska 24,
dne 27. 6. 1996 ob 12. uri. Pri odpiranju
ponudb morajo prisotni predstavniki ponud-
nikov imeti pisna pooblastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri izvajalca: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najkas-
neje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Župnijski urad
Bohinjska Bistrica

Ob-1715

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in po
pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano RS, objavlja Konzorcij
za namakanje Podravja g.i.z., Glavni trg
19/c (KNP, g.i.z.)

javni razpis
za oddajo del za individualne namakalne

sisteme
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano RS, Parmova 33,
Ljubljana.
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2. Predmet razpisa: izgradnja namakal-
nih sistemov:

a) Herga–Juršinci, na površini 5,7 ha,
b) Brglez–Oplotnica, na površini 4,5 ha,
c) Valenko–Tibolci, na površini 2,1 ha,
d) Težak–Vitomarci, na površini 1,9 ha,
e) Esih–Grajena, na površini 1,2 ha.
3. Razpisna  dokumentacija  bo  na  raz-

polago v prostorih Konzorcija za namaka-
nje Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Mari-
bor.

Stroške razpisne dokumentacije v višini
15.000 SIT je potrebno pred dvigom razpis-
ne dokumentacije poravnati na ŽR KNP
g.i.z. 51800-601-107224.

4. Orientacijske vrednosti razpisnih del
iz točke 2 tega razpisa znašajo:

a) 8,000.000 SIT,
b) 2,100.000 SIT,
c) 5,600.000 SIT,
d) 5,000.000 SIT,
e) 2,200.000 SIT.
5. Predviden rok za pričetek del je zače-

tek meseca junija 1996, dela pa morajo biti
zaključena v roku enega meseca po skleni-
tvi pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, način zavarovanja iz-

polnitve obveznosti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše

od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 4. junij 1996

do 10. ure na naslov: Konzorcij za namaka-
nje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c,
Maribor.

Ponudbe morajo biti oddane za vsako
nalogo ločeno, v zaprti kuverti s pripisom:
“Ne odpiraj – ponudba”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 4. ju-
nija 1996 ob 12. uri v prostorih KNP, g.i.z.
Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Konzorcij za namajanje Podravja

Št. 74/96 Ob-1716

Republika Slovenija, Slovenska akade-
mija znanosti in umetnosti, Ljubljana, Novi
trg 3, objavlja na podlagi ZIPro za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

osebnega vozila
1. Uporabnik: Republika Slovenija, Slo-

venska akademija znanosti in umetnosti,
Ljubljana, Novi trg 3.

2. Predmet:
– 1 kom osebni avtomobil s štirimi vrati,
– prostornina motorja med 2000 in 3000

cm3.
3. Orientacijska vrednost: 7,000.000 SIT.
4. Informacije
Ponudnik dobi informacije od 27. 5. do

30. 5. 1996 v prostorih SAZU, Novi trg
3/III, Ljubljana, pisarna tehnično nabavne

službe v III. nad., od 8. do 12. ure ali po tel.
061/12-56-068 pri Islamović Jusotu.

5. Predvideni roki: 30 dni od dneva pod-
pisa pogodbe.

6. Vsebina ponudbe: so vsi elementi 12.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena in plačilo 30 dni od
dobave,

– fiksna cena do plačila,
– dobava po sistemu staro za novo,
– opremljenost vozila, ki povečuje udob-

je in varnost,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisa, rezerv-

nih delov, tehničnih pregledih, možnost test-
ne vožnje,

– reference,
– prometni davek v ceni,
– najnižja ponudba ni obvezno najugod-

nejša.
8. Rok za oddajo ponudbe je 7. 6. 1996

do 14.30 priporočeno po pošti ali osebno v
zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpraj –
javni razpis” na naslov SAZU Ljubljana,
Novi trg 3.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996
ob 10. uri v prostorih SAZU Ljubljana, No-
vi trg 3. Predstavniki ponudnikov morajo
imeti pisna pooblastila za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v zakonskem roku.

SAZU Ljubljana

Ob-1717

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Ministrstvo za pravosodnje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3

javni razpis
za oddajo vzdrževalnih del na objektih

pravosodja
1. Predmet razpisa je oddaja vzdrževal-

nih del na naslednjih objektih:
a) Okrožno sodišče Celje:
– obnova sanitarij v I. in II. nadstropju.
Predvidena vrednost del znaša 3,000.000

SIT.
Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-

be, dokončanje v 40 dneh.
b) Okrožno sodišče Murska Sobota:
– zamenjava kotla in obnova sanitarij v

kotlovnici.
Predvidena vrednost del znaša 4,000.000

SIT.
Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-

be, dokončanje v 30 dneh.
c) Okrožno sodišče Nova Gorica:
– obnova vetrolova.
Predvidena vrednost del znaša 1,100.000

SIT.
Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-

be, dokončanje v 20 dneh.
d) Okrožno sodišče Nova Gorica:
– pleskanje oken.
Predvidena vrednost del znaša 4,000.000

SIT.
Pričetek del v septembru oziroma po do-

govoru, dokončanje v 60 dneh.
e) Okrožno sodišče Novo mesto:
– ureditev dvorišča.

Predvidena vrednost del znaša 1,500.000
SIT.

Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-
be, dokončanje v 20 dneh.

f) Okrožno sodišče Črnomelj:
– obnova strešne kritine.
Predvidena vrednost del znaša 2,500.000

SIT.
Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-

be, dokončanje v 30 dneh.
g) Okrajno sodišče Ljutomer:
– obnova kotlovnice.
Predvidena vrednost del znaša 3,500.000

SIT.
Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-

be, dokončanje v 30 dneh.
2. Vsa dela se bodo morala izvajati tako,

da ne bo moteno delo sodišč.
3. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za odd-
ajo javnih naročil.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

4. Rok  za  oddajo  ponudb  v  zapečate-
nih   kuvertah z  oznako  ponudnika,  na-
vedbo predmeta razpisa in opozorilom: “Ne
odpiraj – javni razpis”, je 6. 6. 1996 do
9.45.

Ponudbe oddajte v vložišču v Županči-
čevi 3, Ljubljana.

5. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
6. 6. 1996 ob 10. uri v sejni sobi objekta
Župančičeva 3, I. nadstropje.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– kvaliteta del,
– konkurenčnost ponudbe,
– reference,
– roki izvedbe,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
7. Vse informacije in dokumentacijo, po-

trebno za izdelavo ponudb, dobite na Mini-
strstvu za pravosodje, Ljubljana, Županči-
čeva 3/PT pri Weilguny Tadeju, tel.
1785-425, vsak dan od 8. do 9. ure.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-1718

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje razvojno-raziskovalnih

projektov s področja metodike in
didaktike računalniško podprtega pouka

ter produkcije izobraževalnih
računalniških in multimedijskih

programov
1. Predmet javnega razpisa so razvojno

raziskovalni projekti z naslednjih področij:
a) didaktika in metodika računalniško

podprtega pouka za posamezna predmetna
in strokovna področja v vrtcih in na osnov-
nih ter srednjih šolah.

b) produkcija izobraževalnih računal-
niških ter multimedijskih programov za po-
samezna predmetna in strokovna področja v
vrtcih in na osnovnih ter srednjih šolah.

V poštev pridejo projekti, ki bodo zak-
ljučeni predvidoma do 31. 12. 1996.
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2. Orientacijska vrednost del je za posa-
mezna področja:

a) didaktika in metodika računalniško
podprtega pouka – 12,000.000 SIT,

b) produkcija izobraževalnih računal-
niških ter multimedijskih programov –
25,000.000 SIT.

3. Prijavijo se lahko podjetja, ki so regi-
strirana:

– pod točko a) za izvajanje razvojno-ra-
ziskovalne dejavnosti na področju izobra-
ževanja,

– pod točko b) za izvajanje produkcije
računalniških in/ali multimedijskih gradiv
ali za izvajanje vzgoje in izobraževanja za
potrebe predšolske vzgoje, osnovnih in sred-
njih šol.

Ponudba mora v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil vsebovati:

  1. ime in sedež ponudnika,
  2. podatke in dokazila o registraciji, ki

ne smejo biti starejša od 3 mesecev,
  3. izpolnjeno prijavo na osnovi meto-

dologije iz razpisne dokumentacije,
  4. terminski plan realizacije projekta.
4. Razpisna dokumentacija vsebuje nas-

lednje podatke:
– splošni podatki o razpisu,
– pogoji za prijavo na razpis,
– kriteriji za izbiro ponudnikov,
– metodologija za prijavo,
– način plačila,
– vzorec okvirne pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo za Zavodu Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, med 9.
in 11. uro vsak delovnik pri Niki Kajtna,
soba številka 15a, I. nadstropje. Dodatne
informacije bodo ponudniki lahko dobili na
informativnem dnevu, ki bo v torek, 4. 6.
1996 na Zavodu Republike Slovenije za šol-
stvo, soba št. 28 ob 10. uri.

5. Rok za oddajo ponudbe je do vključ-
no 24. 6. 1996 do 9. ure na naslov Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprtih ovojnicah z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba RO razvoj in raziskave”.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu oz-
načeno tudi ime ponudnika.

6. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 6.
1996 ob 12. uri na Zavodu Republike Slo-
venije za šolstvo in šport, Poljanska 28,
Ljubljana, soba št. 28. Predstavniki ponud-
nikov morajo imeti s seboj pisna pooblasti-
la.

7. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pripravljene in oddane
v skladu z zahtevami razpisa, bodo izločene
kot neveljavne.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so kvaliteta prijave, aktualnost prijav-
ljene teme, višina sredstev za sofinanciranje
projekta in delež lastnih ter drugih sredstev
financiranja.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1719

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

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah za

šolsko leto 1996/1997
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učen-

cev v Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah na
naslednjih relacijah:

Grobelno–Šmarje–Grobelno,
Stranje–Šmarje–Stranje,
Kristan vrh–Šmarje–Kristan vrh,
Sveti Štefan–Šmarje–Sveti Štefan,
Gabernik–Šmarje–Gabernik,
Šmarje–Mestinje–Lemberg–Šmarje,
Sveti Štefan–Slivnica–Sveti Štefan.
3. Podrobnejše podatke o relacijah pre-

vozov, številu otrok, ki se vozijo, voznem
redu lako ponudniki dobijo pri ravnatelju
osnovne šole.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– cena za prevoz,
– kvaliteta vozil,
– reference pri izvajanju prevozov,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil. Dokazilo o
registraciji mora biti overjeno in ne sme biti
starejše od 90 dni.

6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe se od-
dajo na Občini Šmarje pri Jelšah v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze”.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za dostavo po-
nudb v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 021-2/96 Ob-1720

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd, objavlja na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za prenovo objekta Trg 4. julija 14 v

Dravogradu
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Predmet razpisa: prenova objekta Trg

4. julija 14.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 15,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– registracija dejavnosti in potrdila o iz-

polnjevanju pogojev za izvajanje razpisanih
del,

– reference za opravljanje del, ki so pred-
met razpisa,

– ugodnosti, ki jih izvajalec nudi naroč-
niku,

– jamstvo za kakovostno opravljeno de-
lo in ostale ugodnosti, ki bi lahko bistveno
vplivale na izvedbo del.

5. Razpisno dokumentacijo dobite na Re-
feratu za gospodarske dejavnosti in urejanje
prostora Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.

6. Rok za oddajo ponudbe: rok za odda-
jo ponudbe je 10 dni po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Občina Dravograd, Urad
župana, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah, na ovojnici naj bo označeno
“Ne odpraj – javni razpis” z oznako ponud-
nika.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996
ob 11. uri v sejni sobi Občine Dravograd.

Občina Dravograd

Št. 103/96 Ob-1721

Vzgojnovarstveni zavod Antonije Kuc-
ler Vrhnika, Tržaška 2a 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 nakup parnokonvekcijske peči

1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod
Antonije Kucler Vrhnika.

2. Predmet razpisa: parnokonvekcijska
peč s programom 6 + 1 x 1/1 GN. Glede na
neugoden sestav vode mora imeti peč pri-
pravo za avtomatično odstranjevanje vod-
nega kamna iz sistema.

3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podatke o boniteti ponudnika,
– ponudbeno ceno po popisu opreme in

plačilni pogoji (specifikacija gastro posode
po vrsti in velikosti),

– rok dobave,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– reference,
– servis in garancijski rok,
– inštruktažo osebja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena v DEM in SIT in pla-

čilnimi pogoji,
– rok dobave,
– garancijski rok in servis,
– kvaliteta opreme.
5. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – peč”, na naslov Vzgojnovarstveni
zavod Antonije Kucler Vrhnika, Tržaška 2a,
1360 Vrhnika.

6. Odpiranje ponudb bo 5. 6. 1996 ob
12. uri na Tržaški 2a, Vrhnika.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku osmih dni od dneva odpiranja ponudb.

Vzgojnovarstveni zavod
Antonije Kucler Vrhnika

Št. 25/41-96 Ob-1722

Narodna galerija Ljubljana, Prežihova 1,
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajanje javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo opreme za restavratorske

ateljeje
1. Predmet razpisa – dobava in montaža

opreme po naslednji specifikaciji:
– binokularni mikroskop s stativom,
– sestavljivi podokvirji za dubliranje,
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– povečevalna lupa z osvetlitvijo,
– nizkotlačna dublirna miza,
– razprševalec laka,
– slikarsko stojalo,
– komplet ročnega električnega mizar-

skega orodja (vbodna žaga, akumulatorski
vrtalnik, tračna brusilka),

– hladilnik –120 l.
2. Ostale potrebne podatke dobijo ponud-

niki na sedežu Narodne galerije Ljubljana,
Puharjeva 9 – v restavratorski delavnici, tel.
126-3109 int. 213.

3. Orientacijska skupna vrednost inve-
sticije znaša 5,000.000 SIT.

4. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-
ma ime in sedež ponudnika, dokumente o
registraciji, finančne podatke (BON-1,
BON-2, BON-3), ponudbene cene po popi-
su za celotno opremo, ugodnosti, ki jih nudi
naročniku, vzorec pogodbe, garancijske ro-
ke, servis in zagotovitev rezervnih delov,
način zavarovanja pogodbenih obveznosti,
izjavo o fiksnosti cen, dinamiko plačil, na-
vedbo pooblaščenih oseb za dajanje infor-
macij in drugo.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta opreme, ponudbena
cena v SIT, garancijski rok, reference in
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

6. Ponudniki naj oddajo ponudbe v zapr-
ti ovojnici z oznako “Javni razpis – oprema
restavratorskih ateljejev” do 5. 6. 1996 do
10. ure na naslov Narodna galerija Ljublja-
na, Puharjeva 9, Ljubljana.

7. Odpiranje ponudb bo 5. 6. 1996 ob
11. uri v sejni sobi Narodne galerije vhod iz
Puharjeve ul. št. 9.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
biri najugodnejšega ponudnika v 15 dneh.

Narodna galerija Ljubljana

Št. 40310-28/76-07 Ob-1779

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro 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 vred-

nosti:
a) VVZ Borisa Pečeta, Tomšičeva 32,

Maribor:
obnova radiatorjev – 2,000.000 SIT;
b) VVZ Ivana Glinška, Gledališka 6, Ma-

ribor:
zamenjava strešnih oken – 1,500.000 SIT;
c) VVZ Koroška Vrata, Smetanova 34,

Maribor:
obnova sanitarij – 4,000.000 SIT.
3. Čas izvedbe: julij - avgust.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponuba ni nujno tu-

di najugodnejša.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delavnik 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 infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227-771.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 15.
dan od objave v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, 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 izbirati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Št. 40310-27/96-07 Ob-1780

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

investicijsko-vzdrževalnih del na
objektih osnovnih šol v Občini Maribor

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.

2. Predmet razpisa in orientacijske vred-
nosti:

a) OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska 67, Ma-
ribor:

obnova talne obloge in estrihov –
5,500.000 SIT;

b) OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
Maribor:

obnova talne obloge in lakiranje parketa
– 1,700.000 SIT;

c) OŠ Tabor I., A. Tovornika 21, Mari-
bor:

zamenjava tapisona s parketi – 2,500.000
SIT.

d) OŠ Miklavž, Miklavž:
obnova talne obloge in estriha –

4,500.000 SIT;
e) OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31:
obnova talne obloge – 800.000 SIT.
3. Čas izvedbe: julij - avgust.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
5. Ponudniki  lahko  dvignejo  razpisno

dokumentacijo  vsak  delavnik  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 infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227-771.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 20.
dan od objave v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, 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 izbirati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-1785

Na podlagi določil zakona o proračunu
RS (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
34/84 in 29/86) in dopisa Računskega so-
dišča RS št. 1208-1/96, Republika Sloveni-
ja,  Ministrstvo  za  promet  in  zveze,
Direkcija  RS  za  ceste  kot  investitor
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za

razvojno-raziskovalne naloge s področja
del Direkcije RS za ceste

A. Splošni podatki
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Dunajska 48, Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
Ponudniki po svojem izboru predlagajo

naslove razvojno raziskovalnih nalog iz sle-
dečih tematskih sklopov:

a) gospodarjenje s cestami,
b) posebi v prostor in varstvo okolja,
c) gradnja cest in voziščnih konstrukcij,
d) vzdrževanje cest,
e) gradnja in vzdrževanje mostov, pre-

dorov,
f) geologija, geomehanika in temeljenje,
g) materiali in preiskave,
h) projektiranje,
i) prometna varnost,
j) informatika,
k) predpisi.
3. Čas del
Predlagajo se lahko enoletne naloge z

zaključkom 1. 12. 1996, lahko pa se predla-
gajo tudi dvoletne naloge z zaključkom
1. 12. 1997.

4. Obseg dela: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 50,000.000 SIT.

B. Razpisni pogoji:
Ponudba za razpis mora vsebovati:
a) pregled vsebine,
b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) registracija ponudnika,
d) reference ponudnika in reference po-

sameznih strokovnjakov v zadnjih petih le-
tih,

e) pregled strokovne izobrazbe in delov-
nih izkušenj zaposlenih,

f) ime in priimek odgovornega vodje pro-
jekta in članov projektnega tima,

g) boniteto – izpolnjena obrazca BON-1
in BON-2, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

h) podatke o izvršenih poslih v zadnjih
letih in poslih, ki so v teku,
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i) potrjen vzorec pogodbe in splošni po-
goji za pogodbe,

j) ponudbeno ceno, ki mora zajemati vse
davke in podražitve, tako, da naročnik na-
ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobe-
nih dodatkov,

k) veljavnost ponudbe (opcija) mora biti
60 dni od dneva odpiranja,

l) bančno garancijo za vestnost ponudbe
v vrednosti 10% pogodbenih del.

Rok za garancijo poteče 30 dni po izteku
roka veljavnosti ponudbe,

m) plan dinamike izvrševanja del in plan
črpanja pogodbenih sredstev.

Del naloge v letu 97 se bo potrdil z anek-
som k pogodbi po uspešno opravljenem faz-
nem poročilu 1. leta dela,

n) v ponudbi mora poleg naslova razvoj-
no-raziskovalne naloge biti tudi kratek opis
vsebine dela in določene ostale priloge, iz
katerih se bo lahko ocenila smotrnost pred-
lagane naloge.

Naloge so lahko povsem nove, lahko pa
so tudi smiselno nadaljevanje uspešnih na-
log iz prejšnjih let,

o) specifikacija stroškov:
– stroški dela projektnega vodje, članov

projektnega teama, consultantov in ostalih
– materialni stroški za opremo
– dnevnice, potni stroški.
C) Kriteriji za izbor najprimernejših na-

log
Prednost pri oddaji nalog bodo imeli po-

nudniki, ki bodo za svojo nalogo pridobili
določena sofinancerska sredstva in ki bodo
imeli boljše in več referenc s povdarkom na
referencah v okviru dela za Direkcijo RS za
ceste.

Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z oznako: Ne Odpiraj – Ponudba! “Razvoj-
no-raziskovalne naloge”.

Rok za oddajo ponudb
Pravilno opremljene ponudbe morajo bi-

ti oddane do vključno 17. 6. 1996 do 9. ure
v vložišče Direkcije RS za ceste, Dunajska
48, soba 207/II Ljubljana. Odpiranje po-
nudb bo istega dne ob 10. uri v sejni sobi
Direkcije RS za ceste.

Obvestilo o izbiri.
Naročnik bo svojo odločitev ponudni-

kom sporočil v roku 30 dni od dneva oddaje
ponudb.

Razpisno dokumentacijo dobite na Di-
rekciji RS za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), od 29. do
31. 5. 1996, strokovne informacije pa vam
posredujeta mag. Peter Pengal d.i.g. in Bo-
žo Kordin d.i.g. tel. 061/13-24-222.

Investitor si pridržuje pravico da ne od-
da naloge za vsa razpoložljiva sredstva.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/95 Ob-1792

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 teh-
ničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava raziskovalne

naloge o uvedbi tehtanja vozil na
slovenskih avtocestah

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v Družbi za državne
ceste, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi
št. 128/I, in sicer od 29. 5. 1996 dalje, stro-
kovne informacije pa vam posreduje Danilo
Štor, dipl. inž. (tel. 063/442-000).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 6. 1996 do 10.30, v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va raziskovalne naloge o uvedbi tehtanja
vozil na slovenskih avtocestah”.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996
ob 11. uri, v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

DARS, d.d.

Ob-1723

Upravna enota Črnomelj 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 dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Črnomelj od 1. 6.
1996 do 31. 12. 1996.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 1,000.000 SIT.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo dobite od dneva objave javnega raz-
pisa v tajništvu Oddelka za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve, Trg
svobode 3, Črnomelj, telefon 068/52-040,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki pa ne sme biti starejše od treh
mesecev,

– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo po-

nudniki prevzamejo skupaj z razpisno do-
kumentacijo,

– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-
deno specifikacijo ponujenega materiala, ce-
nami fco lokacija naročnika po kosu, koli-
činske in druge popuste, vse preračunano na
plačilo 30 dni po dobavi,

– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.

6. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-
pisu, morajo poslati pisno ponudbo v roku
14 dni po objavi tega razpisa.

Popolne ponudbe v zapečatenih kuver-
tah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za izbi-
ro dobavitelja potrošnega računalniškega in
pisarniškega materiala”, morajo ponudniki
dostaviti na naslov Upravna enota Črno-
melj, Trg svobode 3.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1996
ob 10. uri v tajništvu Oddelka za občo upra-
vo, druge upravne naloge in skupne zadeve,
Trg svobode 3, Črnomelj.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Ob-1724

Upravna enota Črnomelj 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 brez omejitev za
izvajanje storitev čiščenja poslovnih

prostorov
1. Naročnik: Upravna enota Črnomelj,

Oddelek za občo upravo, druge upravne na-
loge in skupne zadeve, Trg svobode 3, Čr-
nomelj, telefon 068/52-040.

2. Predmet razpisa je opravljanje stori-
tev čiščenja poslovnih prostorov upravnih
organov Zadružna c. 16.

3. Poslovni objekti merijo 998,37 m2.
4. Delo se opravlja vse delovne dni v

letu.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki pa ne sme biti starejše od treh
mesecev,

– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo po-

nudniki prevzamejo skupaj z razpisno do-
kumentacijo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti.
7. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-

pisu, morajo poslati pisno ponudbo v roku
14 dni po objavi tega razpisa.

Popolne ponudbe v zapečatenih kuver-
tah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za izbi-
ro izvajalca brez omejitev za izvajanje sto-
ritev čiščenja poslovnih prostorov”, morajo
ponudniki dostaviti na naslov Upravna eno-
ta Črnomelj, Trg svobode 3.

8. Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1996
ob 10. uri v tajništvu Oddelka za občo upra-
vo, druge upravne naloge in skupne zadeve,
Trg svobode 3, Črnomelj.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Črnomelj
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Št. 141 Ob-1725

Upravna enota Sevnica objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Sevnica od 1. 7. 1996
do 30. 6. 1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 1,500.000 SIT.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo ob plačilu 2.000 SIT na ŽR Upravne
enote Sevnica, št. 51610-639-13929 dobite
na Upravni enoti Sevnica, Glavni trg 19a,
Sevnica (pri Andreju Kovaču) vsak delovni
dan od 8. do 13. ure (tel. 0608/41-221).

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki ni starejše od 3 mesecev,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– dobavne roke za naročen material,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– specifikacija ponujenega materiala s

cenami fco lokacija naročnika po kosu,
– ponudba naj upošteva rok plačila 30

dni po dobavi,
– navedena pooblaščena oseba ali služ-

ba ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s
ponudbo,

– predlog pogodbe.
Pri sestavi ponudbe je potrebno smisel-

no upoštevati 12. člen odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta materiala,
– cena,
– reference ponudnika,
– količinski popusti in druge ugodnosti.
6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega materiala” do vključno 10. ju-
nija 1996 do 10. ure v tajništvo Upravne
enote Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.

Na vsaki kuverti mora biti naveden na-
slov ponudnika.

7. Javno odpiranje ponudb bo 10. junija
1996 ob 11. uri v sejni sobi Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, Sevnica. Predstavniki po-
nudnikov morajo imeti s seboj pisno poob-
lastilo za zastopanje.

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

Upravna enota Sevnica

Št. 32200-0002/96 Ob-1726

Na podalgi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike  Slovenije
(Ur. l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.

38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Sevnica v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Breži-
ce objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Sevnica v letu 1996

1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Občini Sevnica – Oddelek za
okolje in prostor (Markošek).

3. Predmet razpisa:
– redna vzdrževalna dela (grederiranje,

obnova gramoznega sloja, ročno in strojno
čiščenje cevnih propustov in cestnega tele-
sa, sanacija in izgradnja cevnih propustov,
polaganje dražnikov, zemeljska dela, sana-
cija podpornih sten v lesu, kamnu in betonu,
ozelenjevanje...).

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

Investitorji si pridržujejo pravico spre-
meniti obseg del v razpisu glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
na, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodnin-
skega zahtevka.

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

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del bo konec leta 1996. Dela se izvajajo po
kvartalnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, morebitne druge ugod-
nosti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite na
razpisni dokumentaciji v 14 dneh z dnem
objave razpisa v sprejemno pisarno Občine
Sevnica v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrže-
valnih del na gozdnih cestah Občine Sevni-
ca”. Na kuverti mora biti naslov pošiljate-
lja.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

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

Občina Sevnica
Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice

Ob-1727

Na podlagi pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 27/95) in odredbo o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja Ob-
čina Šentjur pri Celju

javni razpis
za izbiro izvajalca obnove lokalne ceste

v Dobju pri Planini
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Predmet razpisa je obnova lokalne ce-

ste v območju od ceste R 330 do naselja
Dobje pri Planini.

Dela so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji ter tehnični dokumentaciji.

3. Lokacija gradnje je v naselju Dobje
pri Planini.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno sedmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro na Občini Šentjur, Mestni trg
10, pri tajnici tajnika občine, 11. nadstrop-
je, soba št. 39.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakaže ponudnik na žiro račun Uprav-
nega organa Občine Šentjur, št.
50770-637-55029.

5. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristanejo na razpisane
pogoje in dajo svoj pristanek, da bodo kot
najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje
del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v
skladu z razpisnimi pogoji.

6. Kontaktni osebi za podatke, ki jih po-
nudniki želijo dobiti ob prevzemu dokumen-
tacije za izdelavo ponudbe, sta Marija Ra-
taj, gr. inž. – Občina Šentjur, tel.
063/743-546 in Jože Vengust, gr. inž. – Con-
structa inženiring, d.o.o., Celje, tel.
063/26-322.

7. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16 mio SIT.

8. Rok pričetka del je 15. 7. 1996 in rok
dokončanja del je 1. 10. 1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta dodelanosti in natančnost po-
nudbe,

– reference, ki ne smejo biti starejše od
dveh let,

– cena,
– roki,
– garancija,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh le-

tih,
– predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši,
– datum, do katerega velja ponudba,
– predlog pogodbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
10. 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 prilogami:

– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rali vse stroške gradnje in zavarovanja grad-
bišča,

– bonitetni obrazec,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti

starejši od 3 mesecev,
– ovrednoten enotni popis del v tolar-

skih cenah z izkazanim prometnim davkom,
– podatki o kapacitetah in njihovi zase-

denosti ter o razpoložljivih kadrih ter njiho-
vi strokovni usposobljenosti.

Ponudnik je k pogodbi dolžan predložiti
kot garancijo za resnost ponudbe akceptni
nalog v višini 10% vrednosti ponudbene ce-
ne, ki zapade v korist naročnika, kolikor
izbrani ponudnik v roku 15 dni od obvestila
o izboru ne sklene pogodbe za izvajanje del.
Neizbranim  ponudnikom  se  akceptni  na-
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log  hkrati  z  obvestilom  o  izboru  izvajal-
ca, vrne.

11. Ponudbeno dokumentacijo je potreb-
no dostaviti do 24. 6. 1996 do 12. ure, na
naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šent-
jur, v zapečateni kuverti z oznako: “Ponud-
ba Obnova ceste v Dobju pri Planini, Ne
odpiraj”.

12. Odpiranje ponudb bo v mali sejni
sobi Občine Šentjur, 11. nadstropje, soba št.
48, 24. 6. 1996, ob 13. uri. Javnega odpira-
nja se lahko ponudniki udeležijo le ob prilo-
žitvi pooblastila.

13. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in o izboru najugodnejše-
ga ponudnika v roku 10 dni po datumu od-
piranja ponudb.

Občina Šentjur

Št. 219/03 Ob-1728

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajanje javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Insti-
tut informacijskih znanosti, Prešernova 17,
Maribor objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

računalniške opreme
1. Predmet razpisa:
Računalnik PC Pentium 133 – 10 kom s

sledečo konfiguracijo:
512 KB cache pomnilnika;
procesor INTEL Pentium 133 Mhz;
RAM pomnilnik 32 MB;
SCSI PCI kontrolna enota;
trdi disk SCSI 2 GB;
disketna enota 1,4 MB;
CD ROM SCSI 6*hitrost;
grafična kartica PCI Diamond Stealth 64

s 4 MB video RAMa;
21” barvni monitor z resolucijo 1280×1024

pri osvežitvi ekrana minimalno 75 Hz in veli-
kostjo točke maksimalno 0,28 mm;

multimedijska zvočna kartica;
pari aktivnih zvočnikov 40 W;
tipkovnica Chery SLO Latin II;
miška;
ethernet mrežna kartica Combo;
ohišje Midi Tower.
Oprema mora biti združljiva z operacij-

skimi sitemi WINDOWS 95, WINDOWS
NT in Lynux. Dobavitelj mora zagotoviti en
kos opreme za testiranje.

Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 5,000.000 SIT.

Dodatne informacije in specifikacijo
zahtev lahko dobijo ponudniki na IZUM,
Prešernova 17, Maribor, tel. 062/220-331
pri Zebec Branku.

2. Ponudba  mora  biti  FCO  kupec izra-
žena v SIT z vključenim prometnim davkom
in popustom za raziskovalne organizacije.

3. Rok za dobavo opreme mora biti kraj-
ši od 30 dni.

4. Merila za najugodnejšo ponudbo so:
kvaliteta, cena, plačilni pogoji, dobavni ozi-
roma izvedbeni roki, garancija in pogoji
vzdrževanja.

5. Ponudbe z oznako “Javni razpis opre-
ma – Ne odpiraj” morajo ponudniki oddati
v roku 10 dni od objave razpisa v Uradnem
listu RS na naslov: IZUM, Prešernova 17,
2000 Maribor, in sicer po pošti priporočeno
ali osebno v tajništvu na istem naslovu.

6. Javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 1996
ob 10. uri v sobi 021 na IZUM, Prešernova
17, Maribor.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pisna pooblastila za svojo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

7. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve-
ščeni v roku 14 dni po odpiranju ponudb.

Institut informacijskih znanosti
Maribor

Št. 489/96 Ob-1729

Klinični center Ljubljana Zaloška c. 2,
Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca čiščenja prostorov za

potrebe Klinike za psihiatrijo – Polje,
Inštituta za gerontologijo – Interna

klinika Trnovo, bolnice dr. Petra Držaja,
Mestne otroške bolnice, Pediatrične

klinike – Vrazov trg
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: Izbira izvajalca za

čiščenje prostorov.
3. Cilji: kvalitetno vsakodnevno in ci-

klično čiščenje vseh stavb klinik, kar vklju-
čuje čiščenje bolniških oddelkov, operacij-
skih prostorov, intenzivnih enot, ambulant-
nih prostorov, pripadajočih skupnih prosto-

rov, laboratorijskih in lekarniških prosto-
rov, administrativnih prostorov, hodnikov,
kuhinj, skladiščnih prostorov in drugih ven-
dar po površini minimalnih prostorov:

– v ponudbi o izvajanju čiščenja naj se
upošteva naslednja pogostnost postopkov
čiščenja:

– bolniški oddelek 2 × dnevno,
– operacijski prostori in intenzivne eno-

te 3 × dnevno (oziroma po potrebi),
– WC in sanitarni prostori 3 × dnevno

(oziroma po potrebi),
– pisarniški in določeni skupni prostori

1 × dnevno,
– stopnišča, vhodne avle 2 × dnevno

(oziroma po potrebi),
– okna z okviri 2 × letno,
– stekla okenska 2 × letno,
– pralne stene 1 × letno,
– strope in luči se čisti 1 × letno,
– premazi talnih oblog 1 × letno,
– vzdrževanje talnih premazov 6 × 7 let-

no,
– kemično čiščenje tekstilnih preprog in

pohištva 1 × letno,
– čiščenje in dezinfekcija vodovodnih

pip 2 × letno,
– izvajalec čiščenja mora vzdrževati (či-

stiti) tudi talne obloge, in sicer z ustreznimi
sintetičnimi premazi.

Pogostost čiščenja glede namembnosti
prostorov oziroma naših zahtev pa je glede
površin klinik naslednja:

Klinika neto m2 3-krat dnevno 2-krat dnevno 1-krat
talnih se čisti m2 se čisti m2 dnevno se

površin čisti m2

Bolnica dr. Petra
Držaja 8400 1680 4200 2520
Psihiatrična klinika 13000 2600 6500 3900
Pediatrična klinika 9600 1920 4800 2880
Mestna otroška
bolnišnica 2400 480 1200 720
Inštitut za gerontologijo
Trnovo 2000 400 1000 600
Skupaj: 35400 7080 17700 10620

– izvajalec mora predložiti opis tehnolo-
gije čiščenja tekstilnih pripomočkov in či-
stil, ki morajo biti usklajeni s splošnimi stan-
dardi in v okviru dogovorjenih standardov
čistosti, ki veljajo v Kliničnem centru,

– izvajalec mora čiščenje izvajati vsa-
kodnevno v dveh turnusih, vključno ob so-
botah, nedeljah in praznikih. Obveza izva-
jalca je tudi vodenje in nadzor čiščenja gle-
de na obremenitev posameznih prostorov,
oziroma stalna kontrola izvajanja čiščenja v
sodelovanju z vodstvom KC,

– obveza izvajalca je nabava opreme za
ročno in strojno čiščenje ter morebitna opre-
ma v t.i. skupnih prostorih za potrebe čistilk,

– za izvajanje čiščenja bo naročnik iz-
branemu ponudniku oddal v najem prostore
z ustrezno površino, ki jo bo ponudnik na
lastne stroške preuredil za svoje potrebe.
Najem teh prostorov bo predmet posebne
pogodbe.

4. Ponudba je lahko kompletna oziroma
ločena po posameznih lokacijah.

5. Izvajalec čiščenja mora ob sklenitvi
pogodbe oziroma najkasneje ob pričetku iz-
vajanja čiščenja prevzeti v delovno razmer-
je vse tiste delavce, ki so izvajali proces
čiščenja na posameznih klinikah.

Delavci morajo biti prevzeti v skladu z
8. členom sprememb in dopolnitev kolek-
tivne pogodbe za dejavnost zdravstva in so-
cialnega varstva Slovenije.

Bolnica dr. Petra Držaja 16 čistilk,
Psihiatrična klinika 24 čistilk,
Pediatrična klinika 20 čistilk,
Mestna otroška bolnišnica 5 čistilk,
Inštitut za gerontologijo
Trnovo 6 čistilk
Skupaj: 71 čistilk

6. Pričetek del: pogodba se sklepa za čas
treh let z možnostjo podaljšanja. Pričetek
del bo določen s pogodbo.

7. Rok za oddajo ponudb: Rok za oddajo
pisnih ponudb je 30 dni po objavi v Urad-
nem listu RS.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom za čiščenje posameznih klinik,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
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– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku,

– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje potrjen BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3,

– bruto osebni dohodek prevzetih delav-
cev.

9. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na naslov: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za čiščenje
klinik”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti oziroma osebno proti potrdilu. S ku-
verte morata biti razvidna firma in sedež
ponudnika.

10. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko
dobite po telefonu 312-253 vsak delovnik
pri direktorju OE Tehnične službe Slavku
Maroltu, dipl. inž.

11. Merila za najugodnejšega ponudnika
so:

– kvaliteta storitev,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– reference glede čiščenja bolnišnic,
– način plačila,
– dodatna dokazila o kvaliteti ponudni-

ka ter morebitne druge ugodnosti za naroč-
nika,

– prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo ponudil več oziroma vse lokacije.

12. O kraju in času odpiranja ponudb bo-
do ponudniki pisno obveščeni.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Klinični center Ljubljana

Ob-1790

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve na podlagi 40. člena zakona o izvr-
ševanju proračuna RS (ZIPro) (Ur. l. RS, št.
5/96) in 1. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za zbiranje prijav za: aplikativno

raziskovalno nalogo
Pri aplikativnih raziskovalnih nalogah je

raziskovanje usmerjeno h konkretnemu ci-
lju in je podlaga za uporabo znanja za raz-
vojne ind ruge družbene in gospodarsko ko-
ristne namene.

Predmet razpisa je aplikativna razisko-
valna naloga: Analiza stanja na področju
poškodb pri delu.

Cilj naloge je predlog novih ukrepov pri
obravnavi poškodb pri delu.

Analiza mora v podrobnosti pokazati ali
so dosedanji načini zbiranja podatkov o poš-
kodbah pri delu in prijave poškodb pri delu
ustrezni in ali je možno na podlagi tega
izvesti nadaljnje ukrepe na podlagi katerih
je možno zmanjšati število poškodb pri delu
ter vzpostavitev stimulativnega sistema bo-
nus - malus.

Metoda: analitična metoda mora temelji-
ti na uradnih podatkih o poškodbah pri delu.

Pogoji

Na razpis se lahko prijavi domača prav-
na ali fizična oseba, ki opravlja raziskoval-
no dejavnost in izpolnjuje pogoje določene
z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/91-I) in pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94) ali če za delo na
projektu najame raziskovalce, ki izpolnju-
jejo pogoje za raziskovalno dejavnost po
zakonu o raziskovalni dejavnosti.

Prednost bo imela tista raziskovalna na-
loga, ki bo imela zagotovljeno sofinancira-
nje.

Prednost bo imela tista raziskovalna na-
loga, ki bo pri načrtovanju zagotovila čim
krajši čas izdelave.

Prijave morajo biti na obrazcih RN-I,
RN-II.

Prijave morajo biti v zaprti kuverti z vid-
no oznako: “Ne odpiraj – prijava – raziska-
ve”, sicer bo prijava v postopku odpiranja
zavrnjena kot nepravilno opremljena.

Splošni pogoji razpisa
Prijave pošljite na Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, po
gornjih oznakah.

Rok za oddajo prijave je 7. 6. 1996 do
14. ure.

Obrazce za prijave dobite pri receptorju
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

Javno odpiranje prijav bo 11. 6. 1996 ob
10. uri na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, sejna soba, Kotnikova 5,
Ljubljana, pred komisijo za odpiranje pri-
jav.

Odločitev o izboru bo vsem sodelujočim
sporočena v roku enega meseca od odpira-
nja prijav.

Financiranje ter druge medsebojne ob-
veznosti bodo urejene med Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve in izbrani-
mi prijavitelji.

Ministrstvo za delo
družino in socialne zadeve

Št. 012-01/96 Ob-1731

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Cerkno v sodelovanju z Zavodom za gozdo-
ve Slovenije - Območna enota Tolmin, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Cerkno v letu 1996

1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdr-

ževalna dela na gozdnih cestah: gramozira-
nje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
vodnih jarkov, urejanje odvodnjavanja ter
postavitev prometne signalizacije, nabava
dražnikov, vzdrževanje in gradnja cestnih
objektov.

3. Orientacijska vrednost del: 3,254.500
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

4. Razpisna dokumentacija – ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin,

Tumov drevored 17 (Vladimir Košič, dipl.
inž.) ali na sedežu Občine Cerkno. Kontakt-
na oseba je Janez Rupnik.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje

razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem

delu,
– izjavo o vključevanju lastnikov goz-

dov na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapaci-

tetah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti

ponudnika.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za pod-

izvajalce,
– drugi podatki iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS (dan objave se ne
upošteva) do 12. ure v sprejemni pisarni ob-
čine. Ponudbe se dostavijo v zaprtih kuver-
tah z označbo firme in oznako “Ne odpiraj –
javni razpis – vzdrževanje gozdnih cest”.

8. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po preteku razpisa ob 12. uri na sedežu
občine. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Cerkno
Zavod za gozdove – OE Tolmin

Št. 12/2-1/96 Ob-1732

Občina Vrhnika, Tržaška 1, v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajanje javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nakup in izvedbo računalniške mreže
in računalniške strojne in programske
opreme za Občinsko upravo Vrhnika
1. Naročnik: Občina Vrhnika, Tržaška 1,

Vrhnika.
2. Predmet razpisa:
strežni računalnik,
osnovna plošča PENTIUM INTEL PCI

512 Kb,
CACHE s procesorjem P 120 + EIDE

kontroler,
ventilator za procesor,
spomin 32 MB RAM 72 pin s par.
trdi disk quantum 2.1 Gb SCSI,
SCSI kontroler ADAPTER AHA 2940,
PCI vodilo,
grafična kartica 512 Kb PCI,
tipkovnica CHERRY G 83 s SLO znaki,
ohišje mini tower MA Case z napajalni-

kom,
disketna enota 1,44 Mb,
monitor MONO VGA 14” Philips,
mrežna kartica 3COM 16 bit COMBO,
tračna enota.
3. Novell NW upgrade iz V3.11/20 na

novejšo verzijo za 25 uporabnikov.
4. Vsa potrebna oprema za instalacijo in

pogon mreže (mrežne kartice, kabli, HUB...)
za 15 uporabnikov.

5. Osebni računalniki predvidoma 7 kom
odvisno od ponudbe največ do predvidenih
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sredstev  v  proračunu  občine  za  leto
1996.

Predvidoma 7× osnovna plošča 486
DX4-PCI s procesorjem 100 Mhz + ventila-
tor za procesor,

+ EIDE kontroler,
spomin 8 mB RAM 72 pin s par.,
trdi disk QUANTUM 1,08 Gb,
grafična kartica TRIDENT 1 Mb PCI,
tipkovnica CHERRY G 83 s SLO znaki,
ohišje mini tower z napajalnikom,
disketna enota 1,44 MB,
monitor VGA Color 14”,
miška s podlogo,
mrežna kartica.
Računalniki morajo biti med seboj pove-

zani z mrežnim programom  Windows for
Workgroups. Instalacija in preizkus mreže
na občini. Dobavitelj mora vse računalnike
opremiti z licenčno programsko opremo
DOS 6,22 in Windows for Workgroups 3.11
CE. Licence morajo biti priložene ob insta-
laciji.

Opremi morajo biti priložena navodila v
slovenskem jeziku.

Vsi računalniki morajo biti primerni za
lokalno mrežo tipa Novell in Windows for
Workgroups.

6. Orientacijska vrednost naročila je 2
mio SIT.

7. Predvideni rok dobave je 6 tednov od
dneva podpisa pogodbe.

8. Rok oddaje ponudbe je 11. dan od
objave v Uradnem listu Republike Sloveni-
je do 10. ure na naslov: Občina Vrhnika
Tržaška 1, Vrhnika.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis, računalniška oprema”.

9. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naziv ponudnika,
– veljavni izpis registracije ponudnika,
– referenčno listo instalirane enake ali

podobne opreme,
– opredelitev cene, plačilnih pogojev in

opcije ponudbe,
– rok za pričetek in izvedbo del,
– vzorec pogodbe z opisom del in vsebi-

no projekta,
– izjavo o garanciji in pogarancijskem

vzdrževanju z navedenimi podatki in pogoji
servisne službe.

10. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ustreznost tehničnim zahtevam,
– konkurenčnost cen,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– garancija, servis v Sloveniji (odzivni

čas),
– zagotovitev rezervnih delov,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
11. Dodatne informacije dobite pri Od-

delku za splošne zadeve Občinske uprave
Vrhnika tel. 755 121 (int. 237, 291).

12. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe o
nakupu razpisane opreme, oziroma sklene
pogodbo samo za nekatere postavke opre-
me, določene v javnem razpisu.

13. Odpiranje ponudb bo 11. dan po ob-
javi v Uradnem listu RS ob 11. uri v sejni
sobi Občine Vrhnika Tržaška 1, Vrhnika, I.
nadstropje.

14. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.

15. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 8 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Občina Vrhnika
Občinska uprava

Ob-1699

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
odredbe o financiranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 38/94 in 20/95), uredbe o pristoj-
nosti za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Litija v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, Območna
enota Litija in Območna enota Brežice ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine Litija
v letu 1996

1. Naročnik: Občina Litija.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izvajanje rednih vzdrže-
valnih del na gozdnih cestah.

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo prejmejo ponudniki (na osnovi predhod-
ne predložitve o vplačilu 6.000 SIT nepo-
vratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro ra-
čun 50150-630-810316 - proračun Občine
Litija - javni razpis) na sedežu Občine Litija,
Jerebova ul. 14, Litija (881-211) na Oddelku
za splošno-gospodarske zadeve. Dodatna po-
jasnila prejmejo ponudniki na Zavodu za goz-
dove Slovenije, Krajevna enota Radeče (tel.
0601-81-195 - Sokolič) in Krajevna enota
Litija (tel. 881-768 - Hrovat).

4. Orientacijska vrednost del: 2,500.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje

razpisnih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem

delu,
– izjavo o vključevanju lastnikov goz-

dov na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapaci-

tetah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti

ponudnika.
6. Merila za izbiro izvajalca:
– ponudbene cene in fiksnost cen,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za po-

dizvajalce.
7. Ponudbe za javni razpis morajo po-

nudniki predložiti do 17. 6. 1996 do 9.30 v
tajništvo Občine Litija v zaprti kuverti z
oznako “ne odpiraj - javni razpis za vzdrže-
vanje gozdnih cest” in polnim imenom po-
nudnika.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-

sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

8. Odpiranje ponudb bo 17. 6. 1996 ob
10. uri v prostorih Občine Litija. O izidu
razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku
10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ob-1694

Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi odredbe o postopku izvajanja jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvajanje odvajanja sanitarnih in
meteornih voda iz področja naselja

Litija - področje ob Graški cesti
1. Investitor del je Občina Litija, Jerebo-

va ul. 14, Litija.
2. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca,

ki bo izvajal odvajanje sanitarnih in meteor-
nih voda iz področja naselja Litija - področ-
je ob Graški cesti.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
dan od 8. do 14. ure na Oddelku za gospo-
darsko infrastrukturo v Občini Litija, Jere-
bova ul. 14, Litija, pri načelniku oddelka
Antonu Koviču (kontaktna oseba), tel.
061/881-211 int. 109. V tem času bo možen
tudi vpogled v celotno projektno dokumen-
tacijo - PGD, PZI, lokacijsko dokumentaci-
jo, pridobljena dovoljenja in soglasja in os-
nutek ponudbe.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na osnovi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 15.000 SIT nepo-
vratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro ra-
čun 50150-630-810316 - proračun Občine
Litija - javni razpis.

4. Orientacijska vrednost investicije je
48,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je julij
1996. Dela se bodo izvajala fazno.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– finančni pogoji in plačilni pogoji,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– popolnost ponudbe.
7. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-

žiti ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,
– veljavna registracija za dejavnost, re-

gistracija mora biti overjena, vendar overje-
nost ne sme biti starejša od 30 dni,

– reference pri izvajanju tovrstnih del
(spisek objektov),

– podatki o kapacitetah in njihovi zase-
denosti,

– podatki o razpoložljivih kadrih in nji-
hovi strokovni usposobljenosti,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– podatki o boniteti poslovanja ne sta-

rejši od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2,
BON 3),

– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpi-
ranju ponudb),

– pisno izjavo, da si je ogledal teren,
kjer se bo gradilo kanalizacijsko omrežje,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 27 – 24. V. 1996 Stran 1853

da je seznanjen s pogoji graditve ter da je
seznanjen z obsegom del in potrebnimi ma-
teriali,

– kalkulativne elemente za obračun mo-
rebitnih dodatnih del,

– pisno izjavo, da bo zavaroval predmet
investicije v času izvajanja del od morebit-
ne škode,

– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-
pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti: rokov, kvalitete, garancije in od-
pravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del,

– navedbo pooblaščene osebe ponudni-
ka, ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

8. 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  podizvajal-
cev.

9. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
(fazna gradnja) ali po izbiri najugodnejšega
ponudnika odstopiti od podpisa pogodbe. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

10. Rok za oddajo ponudb je 7. 6. 1996
do 8.30. Ponudbe morajo do navedenega
roka prispeti - ne glede na vrsto prenosa - na
naslov Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija
v zapečatenih ovojnicah z oznako “Razpis
za izvajanje odvajanja sanitarnih in meteor-
nih voda iz področja naselja Litija - področ-
je ob Graški cesti - Ne odpiraj “, na kuverti
mora biti točen naslov ponudnika. Ponudbe
se lahko do navedenega roka tudi osebno
oddajo v tajništvu občine. Ponudbe, ki pri-
dejo po tej uri, bodo zavrnjene.

11. Javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1996
ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija, Jerebova
ul. 14, Litija.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje. Predstavniki ponudnikov, ki niso
oddali pooblastil, nimajo pravice dajati pri-
pomb na postopek odpiranja ponudb in ni-
majo pravice spodbijati pravilnost postopka
odpiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ob-1698

Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi odredbe o postopku izvajanja jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje preložitve lokalne ceste med
mostom v Pasjek in Spodnjimi Tepami

1. Investitor del je Občina Litija, Jerebo-
va ul. 14, Litija.

2. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca,
ki bo izvajal preboj nove trase na odseku

Pasjek - Sp. Tepe (l=800 m) lokalne ceste
Pasjek - Polšnik - Sopota.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
dan od 8. do 14. ure na Oddelku za gospo-
darsko infrastrukturo v Občini Litija, Jere-
bova ul. 14, Litija, pri načelniku oddelka
Antonu Koviču, tel. 061/881-211 int. 109.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo na osnovi predhodne predložitve
dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun
50150-630-810316 - proračun Občine Litija
- javni razpis. .

4. Orientacijska vrednost investicije je
9,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: konec meseca ju-
lija 1996 izvedba 1. faze do vrednosti inve-
sticije 5,000.000 SIT, 2. faza v vrednosti
4,000.000 SIT v letu 1997.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va.

7. Rok za oddajo ponudb je 20. 6. 1996
do 8.30. Ponudbe morajo do navedenega
roka prispeti po pošti na naslov Občina Liti-
ja, Jerebova ul. 14, Litija v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Razpis za preložitev lo-
kalne ceste med mostom v Pasjek in Sp.
Tepami - Ne odpiraj“, na kuverti mora biti
točen naslov ponudnika. Ponudbe se lahko
do navedenega roka tudi osebno oddajo v
tajništvu občine.

8. Javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 1996
ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija, Jerebova
ul. 14, Litija.

9. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastil, nimajo pravice dajati
pripomb na postopek odpiranja ponudb in
nimajo pravice spodbijati pravilnost postop-
ka odpiranja ponudb.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja del,
– ponudbena cena na enoto,
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe (ne krajša od 60 dni),
– garancijski roki,
– eventuelne druge ugodnosti.
11. S ponudnikom se sklene dvoletna

pogodba, to je za realizacijo obeh faz.
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-

veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ob-1695

Občina Litija na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe in na podlagi
odredbe o postopku izvajanja javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nadzidavo ravne strehe pri OŠ Litija,
Cesta komandanta Staneta 2, Litija
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,

Litija.
2. Predmet razpisa: nadzidava ravne stre-

he na Osnovni šoli Litija, Cesta komandanta
Staneta 2, Litija.

3. Orientacijska vrednost: 21,800.000
SIT.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Dokumentacijo, ki je potrebna za
izdelavo ponudbe, lahko zainteresirani (na
osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 - proračun Občine Litija
- javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Je-
rebova 14, tel. 061-881-211.

5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji, reference, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca, realnost po-
nudbe, dodatne ugodnosti.

6. Rok pričetka del: 1. 7. 1996, rok do-
končanja del: 8 mesecev, dela naj bi se iz-
vajala v dveh fazah; masovna dela naj bi se
izvedla v času šolskih počitnic.

7. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti z naslovom ponudnika in ozna-
ko: “Ne odpiraj - razpis za nadzidavo ravne
strehe na Osnovni šoli Litija”. Ponudbe je
potrebno dostaviti na naslov naročnika do
ponedeljka, 10. 6. 1996, do 12. ure. Ponud-
be, ki bodo dostavljene po tem roku ne bodo
upoštevane. Javno odpiranje ponudb bo na-
slednji dan ob 9. uri.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Investitor si pridružuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva finančna sredstva.

Ob-1696

Občina Litija na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe in na podlagi
odredbe o postopku izvajanja javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za nadzidavo POŠ Jevnica
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,

Litija.
2. Predmet razpisa: nadzidava in uredi-

tev mansardnih prostorov podružnične šole
v Jevnici.

3. Orientacijska vrednost: 15,000.000
SIT.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Dokumentacijo, ki je potrebna za
izdelavo ponudbe, lahko zainteresirani (na
osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 - proračun Občine Litija
- javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Je-
rebova 14, tel. 061-881-211.

5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji, reference, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca, realnost po-
nudbe, dodatne ugodnosti.

6. Rok pričetka del: 1. 7. 1996, rok do-
končanja del: 7 mesecev, dela naj bi se iz-
vajala v dveh fazah; masovna dela naj bi se
izvedla v času šolskih počitnic.

7. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti z naslovom ponudnika in ozna-
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ko: “Ne odpiraj - razpis za nadzidavo POŠ
Jevnica”. Ponudbe je potrebno dostaviti na
naslov naročnika do ponedeljka, 10. 6. 1996,
do 12. ure. Ponudbe, ki bodo dostavljene po
tem roku ne bodo upoštevane. Javno odpi-
ranje  ponudb  bo  naslednji  dan  ob  10.
uri.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Investitor si pridružuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva finančna sredstva.

Ob-1697

Občina Litija na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe in na podlagi
odredbe o postopku izvajanja javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo idejnega projekta in tehnične

dokumentacije
Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Li-

tija.
Predmet razpisa: izdelava idejnega pro-

jekta in tehnične dokumentacije za ureditev
mansarde za Glasbeno šolo Litija;

– 4 izvodi idejnega projekta,
– 4 izvodi kompletne tehnične dokumen-

tacije (projekt za pridobitev gradbenega do-
voljenja, projekt za razpis in projekt za iz-
vedbo),

– 8 izvodov popisa del s predizmerami
brez cen zaradi zbiranja ponudb,

– vračunan vris celotne opreme pridob-
ljenih prostorov s popisom in predizmera-
mi,

– vračunan projektantski nadzor - notra-
nja kontrola za ves čas izdelave tehnične
dokumentacije,

– vračunano potrebno usklajevanje ozi-
roma pregledi določenih faz tehnične doku-
mentacije v času izdelave.

Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil. Dokumentacijo, ki je potrebna za izde-
lavo ponudbe, lahko zainteresirani (na os-
novi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 6.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 - proračun Občine Litija
- javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Je-
rebova 14, tel. 061-881-211.

Merila za izbor: ponujena cena, plačilni
pogoji, reference, rok izvedbe, strokovna
usposobljenost izvajalca, realnost ponudbe,
dodatne ugodnosti.

Rok pričetka del: 1. 8. 1996, rok dokon-
čanja del: 4 mesece.

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti z naslovom ponudnika in oznako:
“Ne odpiraj - razpis za izdelavo idejnega
projekta in tehnične dokumentacije za ure-
ditev mansarde za Glasbeno šolo Litija”.
Ponudbe je potrebno dostaviti na naslov na-
ročnika do ponedeljka, 1. 7. 1996, do 12.
ure. Ponudbe, ki bodo dostavljene po tem
roku, ne bodo upoštevane. Javno odpiranje
ponudb bo naslednji dan ob 8. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Litija
Zavod za gozdove Slovenije

OE Litija in OE Brežice

Št. 467/96 Ob-1765

Občina Domžale, Oddelek za gospodar-
ske javne službe objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izdelovalca
predinvesticijskega programa oskrbe
Občine Domžale z zemeljskim plinom

1. Naročnik: Občina Domžale in Sklad
za urejanje stavbnih zemljišč nove Občine
Domžale.

2. Predmet razpisa
2.1. Izdelava novega predinvesticijske-

ga programa plinifikacije Občine Domžale
v novih mejah, ki so nastale po razdružitvi
stare Občine Domžale – ponovitev razpisa.

2.2. Predinvesticijski program mora biti
izdelan za vsa območja nove občine, ki so
potencialno zanimiva za plinifikacijo.

2.3. Predinvesticijski program mora biti
izdelan v dveh opcijah:

a) investitor razširitve omrežja je Obči-
na Domžale preko javnega podjetja kot di-
stributerja zemeljskega plina (varianta A),

b) investitor razširitve omrežja je novoiz-
brani koncesionar na osnovi dolgoročne
koncesijske pogodbe za distribucijo zemelj-
skega plina (varianta B).

Obe opciji morata biti izdelani po prire-
jeni metodologiji za plinovodno infrastruk-
turo v obsegu, ki je sprejemljiv za sloven-
ske in mednarodne institucije (EBRD,
IBRD), ter na osnovi UNID priročnika za
feasibility študije.

2.4. Tehnični del mora zaobsegati spre-
membe in dopolnitve že izdelanih idejnih
načrtov in drugih strokovnih osnov ter izde-
lavo novih idejnih načrtov za doslej še neob-
delana območja nove Občine Domžale.

Nivo obdelave idejnih projektov mora
biti takšen, da bo iste možno uporabiti tudi
za izdelavo lokacijskega načrta in ustreznih
prostorskih dokumentov. Izdelava potreb-
nih novih idejnih projektov mora biti sklad-
na s pravilnikom o podrobnejši vsebini idej-
nih projektov (Ur. l. SRS, št. 40/89).

2.5. Podrobnejša zahtevana vsebina pre-
dinvesticijskega programa, podatki o obsto-
ječem stanju plinovodnega sistema ter sez-
nam obstoječe prostorske, urbanistične in
tehniške dokumentacije bo ponudnikom na
voljo pri dvigu razpisne dokumentacije.

3. Obseg predinvesticijskega programa
oskrbe Občine Domžale z zemeljskim pli-
nom (plinifikacija Občine Domžale).

Izdelovalec predinvesticijskega progra-
ma mora izdelati revidirano tehnološko va-
rianto plinifikacije za potrebe široke in ko-
mercialne porabe za vsa območja, ki še niso
bila obdelana v predhodnih dokumentih, do-
ločiti realno predračunsko vrednost predvi-
denih investicij in terminski plan izgradnje
in za tako opredeljen plan izdelati izhodišča
za investicijski program.

Predinvesticijski program mora jasno
prikazati realne opcije izgradnje omrežja s
stališča financiranja in v terminskem smislu
glede na razpoložljive finančne vire občine

in jih primerjati z varianto oddaje pravice
distribucije na osnovi dolgoročne koncesij-
ske pogodbe. Iz programa morajo biti raz-
vidne občutljivostne analize glede na ključ-
ne parametre investicije s prikazom FOM
krivulj.

Izdelovalec mora izdelati tudi primerjal-
no analizo med variantama A in B, gledano
s stališča občine, v smislu dolgoročno ugod-
nejše opcije oskrbe prebivalstva s plinom in
zaščite občinskega premoženja ter vloženih
finančnih sredstev v dosedanjo izgradnjo
omrežja. Analiza mora biti izdelana tudi kot
povzetek, pripravljen kot gradivo za sejo
sveta Občine Domžale.

4. Okvirna vrednost izdelave predinves-
ticijskega programa oskrbe Občine Domža-
le z zemeljskim plinom je ocenjena na
2,600.000 SIT.

5. Rok izvedbe predinvesticijskega pro-
grama plinifikacije Občine Domžale je tri
mesece po podpisu pogodbe. Izbrani izde-
lovalec mora o svojem delu in ugotovitvah
redno mesečno poročati Odboru za plinifi-
kacijo, ki ga je imenovala županja Občine
Domžale. Poročila morajo biti pripravljena
v pisni obliki in posredovana vsem članom
odbora vsaj sedem dni pred obravnavo. Po
dokončanju predinvesticijskega programa
bo  odbor  za  plinifikacijo  organiziral
revizijo  z  imenovanjem  priznanih  stro-
kovnjakov s  tehnično,  finančno  in  pravno
prakso.

Izbrani izvajalec se mora s pogodbo za-
vezati, da bo izdelani predinvesticijski pro-
gram uskladil in dopolnil s pripombami re-
vizijske komisije v roku 30 dni po prejemu
pripomb in v okviru pogodbene cene.

6. Merila in kriteriji za izbor
Poleg splošnih kriterijev, kot so registra-

cija podjetja za izdelavo investicijskih pro-
gramov, primerne kadrovske strukture, re-
ference na predmetnem področju in ustrez-
ne cene izdelave predinvesticijskega pro-
grama plinifikacije Občine Domžale, mora
izbrani izdelovalec izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– biti mora neodvisna konzultantska ozi-
roma projektantska organizacija ali podjetje
za dobavo plina,

– primerno poznavanje plinovodne stro-
ke,

– delo na podobnih projektih za domače
in/ali tuje naročnike (z njihovo navedbo),

– poznavanje specifičnosti dosedanje or-
ganiziranosti distribucije zemeljskega plina
in UNP v Občini Domžale,

– poznavanje pravnih oblik organizira-
nja javnih podjetij,

– poznavanje načina poslovanja družb na
osnovi dolgoročnih koncesij,

– primerna profesionalna drža in sposob-
nost dela v teamu z delovno skupino za
plinifikacijo občine,

– ostale ponudbene ugodnosti.
Ponudnik mora v ponudbi navesti ime-

na, usposobljenost in reference kadrov in
nosilcev posameznih delov predinvesticij-
skega programa (npr. za tehnični, ekonom-
ski, pravni del). Najcenejši ponudnik ni nuj-
no tudi najbolj ugodni ponudnik.

7. Število izvodov
Predinvesticijski program oskrbe Obči-

ne Domžale z zemeljskim plinom mora biti
izdelan v osmih izvodih, povzetek predin-
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vesticijskega programa za potrebe občin-
skih svetnikov pa v desetih izvodih.

Vsi elaborati morajo biti vloženi v redni-
ke in primerno označeni po dogovoru z na-
ročnikom. Originalni teksti naj bodo prilo-
ženi tudi na računalniški disketi v program-
skem jeziku WORD.

8. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe na Ljubljanski 89
v Domžalah (tel. 061/722-022).

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 3.000 SIT, ki se plača v gotovini ali
virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 (proračun Občine Dom-
žale, razpis projektno tehnične dokumenta-
cije za izgradnjo energetskih omrežij).

9. Oddaja ponudb
Pisne ponudbe je potrebno oddati najka-

sneje v roku 14 dni po objavi tega javnega
razpisa na naslov: Občina Domžale, Odde-
lek za gospodarske javne službe, na Ljub-
ljanski 89, Domžale – v zaprtih kuvertah z
napisom “Javni razpis – plinifikacija Dom-
žale”.

10. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo opravila ob-

činska komisija za vodenje postopkov jav-
nih natečajev za komunalno dejavnost. Po-
nudniki bodo pisno povabljeni na odpiranje
ponudb.

O rezultatih odpiranja in izboru najpri-
mernejšega ponudnika bodo vsi ponudniki
pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po
odpiranju ponudb.

11. Informiranje in ostalo
Informacije v zvezi z razpisom vsi po-

nudniki lahko dobijo na Občini Domžale pri
Jožetu Kumpu (tel. 061/722-022), v zvezi s
tehničnim delom razpisa pa na Komunalno
stanovanjskem podjetju Domžale pri Roma-
nu Kodri (tel. 061/721-919).

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne ter jih izločila iz
izbora.

Naročnik si pridržuje pravico izbora raz-
ličnih izvajalcev za vsako posamezno po-
glavje predinvesticijskega programa iz toč-
ke št. 2.4. tega razpisa, če bo ocenil, da je to
koristno in utemeljeno za naročnika. V tem
primeru naročnik sklene pogodbo (pogod-
be) z vsakim izbranim izvajalcem posebej.

Občina Domžale
in

Sklad stavbnih zemljišč
nove Občine Domžale

Št. 1/13-012-1/96 Ob-1766

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Krško, CKŽ 14, Krško, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvajanje investicijsko vzdrževalnih del
na objektih javnih zavodov v Občini

Krško
1. Naročnik del: Občina Krško.
2. Predmet razpisa:
A) OŠ J. Dalmatin Krško:
a) sanacija dela strehe:

– orientacijska vrednost del je 3,300.000
SIT,

b) sanacija sistema centralnega ogreva-
nja:

– orientacijska vrednost del je 4,500.000
SIT.

B) OŠ Kostanjevica:
– sanacija fasade na stari šolski stavbi,
– orientacijska vrednost del je 6,000.000

SIT.
C) OŠ Leskovec:
– zamenjava strehe na podružnični šoli

V. Podlog,
– orientacijska vrednost del je 2,000.000

SIT.
D) OŠ Senovo:
– zamenjava strehe na vrtcu Senovo (pri

OŠ Senovo),
– orientacijska vrednost del je 3,500.000

SIT.
E) OŠ Raka:
– sanacija sistema centralnega ogreva-

nja,
– orientacijska vrednost del je 2,500.000

SIT.
F) OŠ Brestanica:
– sanacija sistema centralnega ogreva-

nja,
– orientacijska vrednost del je 2,500.000

SIT.
G) OŠ Podbočje:
– sanacija sistema centralnega ogreva-

nja,
– orientacijska vrednost del je 2,000.000

SIT.
3. Rok izvedbe: junij, julij in avgust

1996.
4. Merila za izbiro: ponujena cena, pla-

čilni pogoji (kompenzacija, fiksnost cen),
rok izvedbe, strokovna usposobljenost izva-
jalca in reference s področja del, realnost
ponudbe, garancijska doba, ponudba po si-
stemu “ključ v roke”, dodatne ugodnosti.

Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.

5. Razpisni pogoji: vsi, ki želijo sodelo-
vati na razpisu, morajo v razpisnem roku
predložiti pisno ponudbo. Ponudba mora
vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom (naročnik ne nudi avansa),
– plačilne pogoje in rok izvedbe,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– vzorec pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku.
6. Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dvignejo v sedmih dneh po objavi v
Uradnem listu RS, vsak delovnik od 8. do
11. ure, na Občini Krško – Oddelek za druž-
bene dejavnosti, proti plačilu nepovratnih
sredstev v znesku 7.000 SIT na žiro račun
Občine Krško, št. 51600-630-13042.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudb pri
Zdravku Pilipoviču, tel. 0608/22-771.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v 14
dneh od objave v Uradnem listu RS, na nas-
lov Občina Krško – Oddelek za družbene

dejavnosti, CKŽ 14, Krško, v zaprti kuverti
z oznako: “Javni razpis – ne odpiraj. Ponud-
ba za objekt A (a ali b), B, C, D, E, F, G”, za
vsako razpisano delo posebej.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
zaključnem roku za oddajo ponudb v sejni
sobi “D” Občine Krško, ob 12. uri.

8. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga, z ozirom na razpoložljiva finančna sred-
stva in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba ter pridržuje pravico mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb, s ciljem racionalnej-
šega gospodarjenja s proračunskimi sred-
stvi.

9. Naročnik bo izbiro ponudnika opravil
za vsak predmet razpisa posebej.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
pisno najkasneje v 30 dneh od odpiranja
ponudb.

Občina Krško

Št. 38/96 Ob-1767

Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, Ljubljana, Trubarjeva 2, 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 nabavo hladilne komore

1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdrav-
ja RS, Trubarjeva 2.

2. Predmet javnega razpisa: dobava in
montaža dveh hladilnih komor za centralno
skladišče cepiva.

Komori morata biti ločeni in najnovejše
izdelave s samostojnima hladilnima enota-
ma in bosta vgrajeni v obstoječih kletnih
prostorih inštituta. V prostoru naj bodo na-
meščene police, ki omogočajo kroženje
hladnega zraka:

– temperaturno  območje:  +  0°C  do
+ 10°C;

– delovna temperatura: + 4°C;
– kapaciteta: nad 100 m3 skupne notra-

nje kapacitete;
– napajanje: električni tok. En rezervni

hladilni sistem za obe komori, ki se samo-
dejno vključi;

– monitoring: merilec temperature in ne-
prekinjeno optično in grafično beleženje po-
datkov o temperaturi. Alarm. Prenos podat-
kov do opazovalnih mest.

3. Ponudba naj vsebuje naslednje podat-
ke:

a) ime in naslov ponudnika, z veljavnimi
dokumenti o registraciji podjetja;

b) izpisek iz sodnega registra o dejavno-
sti podjetja;

c) bonitetno poročilo (BON 1, BON 2
oziroma BON 3), ki ne sme biti starejše od
30 dni;

d) cena “dostavljeno v Ljubljano” v SIT;
e) dobavni rok za komori;
f) certifikat o kvaliteti proizvoda;
g) garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo
(bančna garancija);

h) zagotovljen servis in rezervni deli;
i) čas veljavnosti ponudbe;
j) izjavo, da ponudnik v celoti sprejema

razpisne pogoje.
4. Merila za izbiro ponudnika so:
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– ponujena cena in pogoji plačila (način
in roki), najcenejše ponudbe ni nujno smat-
rati za najugodnejšo;

– reference ponudnika;
– ustreznost oziroma popolnost ponudbe

glede na razpisne pogoje;
– poslovna boniteta ponudnika;
– jamstva;
– listina o kvaliteti proizvoda;
– zagotovitev servisa;
– morebitne nepredvidene ugodnosti, ki

so bistvene za naročnika.
5. Rok za oddajo je 10. dan po objavi v

Uradnem listu RS, do 11. ure, v sprejemni
pisarni Inštituta za varovanje zdravja RS,
Ljubljana, Trubarjeva 2, kar velja tudi za
ponudbe oddane po pošti. Ponudbe naj bo-
do odposlane oziroma oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis – komore”.

Na ovojnici ponudbe naj bo točen naslov
ponudnika. Vse informacije v zvezi z razpi-
som so na voljo pri mag. Alenki Kraigher,
dr. med., na tel. 1323-245 ali 323-940.

6. Odpiranje ponudb bo 10. dan po obja-
vi v Uradnem listu RS, ob 12. uri, v konfe-
renčni sobi Inštituta za varovanje zdravja
RS v Ljubljani, Trubarjeva 2.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju, morajo imeti s
seboj pooblastila. Ponudbe, ki ne bodo pris-
pele v določenem roku oziroma bodo nepra-
vilno opremljene, bodo neodprte vrnjene po-
nudnikom.

Inštitut za varovanje zdravja RS

Št. 370-02-049/96 Ob-1768

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 sanacijo ravne
strehe v Domu upokojencev Domžale
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo sanacije ravne strehe.
2. Dela so opredeljena v razpisni doku-

mentaciji.
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 razpi-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
6,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje: julij

1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:

september 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 po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
tovrstnih del,

– reference na podobnih delih,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v Domu upokojencev Domžale,
Karantanska 5, Domžale.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 27. 5. 1996 do vključno 3. 6. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri direktorju doma Gostinčar
Francu, tel. 711-161, vsak delovni dan med
9. in 11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumentaci-
jo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom Domžale” je potrebno oddati do 6. 6.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v vlo-
žišče Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali poslati na
naslov: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
7. junija 1996 ob 13. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 370-02-049/96 Ob-1769

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 izvedbo

vzdrževalnih del v Domu Petra Uzarja,
Tržič

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbena, tesarska, krovsko-kleparska dela
v Domu Petra Uzarja, Tržič.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

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 razpi-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
30,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje: julij

1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:

september 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 po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
tovrstnih del,

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v Domu Petra Uzarja, Tržič,
Bistrica, Ročevnica 58, Tržič.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 27. 5. 1996 do vključno 4. 6. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri direktorju doma, tel.
064/53-631, 064/53-671, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom Tržič” je potrebno oddati do 2. 7. 1996
do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v vložišče
Ministrstva  za  delo,  družino  in  socialne
zadeve,  Kotnikova  5,  Ljubljana,  ali  po-
slati  na naslov:  Ministrstvo  za  delo,
družino  in  socialne  zadeve,  Kotnikova  5,
Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
2. 7. 1996 ob 13. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 4669 Ob-1770

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču naftnih

derivatov v Celju
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču naftnih
derivatov v Celju:

– čiščenje nadzemnega rezervoarja
zmogljivosti 5.000 m3.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VII, do vključno 31. 5. 1996 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 15.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpi-
sanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki
jih lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za
blagovne rezerve (faks 061/1683-167), do
4. 6. 1996, bo razpisovalec pisno odgovoril
do 6. 6. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5 mio SIT.
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7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Celje.

8. Predviden pričetek in zaključek del je
v avgustu 1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – ND Celje – Ne odpi-
raj” morajo ponudniki oddati s priporočeno
pošto pošiljko na naslov Zavoda RS za bla-
govne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljublja-
na. Veljaven je poštni žig do 10. 6. 1996 do
24. ure. Ponudbe, oddane na pošto po tem
roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 12. 6.
1996 ob 10. uri, na sedežu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 19.
6. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 4669 Ob-1771

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela v skladišču Dolenja vas
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Dolenja
vas:

– zamenjava podnic v kovinskih silosih
za žito.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 31. 5. 1996 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 15.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisni-
mi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167), do 5. 6.
1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do 7.
6. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Dolenja vas.

8. Predviden pričetek del je v drugi po-
lovici avgusta in zaključek v septembru
1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in

plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Dolenja vas – Ne odpi-
raj” morajo ponudniki oddati s priporočeno
pošto pošiljko na naslov Zavoda RS za bla-
govne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljublja-
na. Veljaven je poštni žig do 19. 6. 1996 do
24. ure.

Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v petek, 21. 6.
1996 ob 10. uri, na sedežu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 28.
6. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 4669 Ob-1772

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je 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 Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela v skladišču Zbelovo
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Zbelo-
vo, Loče pri Poljčanah:

– prekritje dvokapne strehe s profilirano
pločevino,

– AK zaščita kovinskih silosov.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VII, do vključno 31. 5. 1996 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisni-
mi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167), do 5. 6.
1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do 7.
6. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 22,5 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Zbelovo – Loče pri Poljčanah.

8. Predviden pričetek del je v juliju, zak-
ljuček pa v avgustu 1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Zbelovo – Ne odpiraj”
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-

no pošiljko na naslov Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Veljaven je poštni žig do 24. 6. 1996 do 24.
ure.

Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 27.
6. 1996 ob 10. uri, na sedežu Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 3.
7. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-1773

Na podlagi 36. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), na
podlagi 21. člena zakona o varstvu okolja
(Ur. l. RS, št. 32/93) ter na podlagi 4. člena
odloka o določitvi predmeta in pogojev
opravljanja gospodarske javne službe s po-
delitvijo koncesije na področju opravljanja
mestnega potniškega prometa, čiščenja od-
padnih vod in pregledovanja, nadzorovanja
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradno
glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in
Tolmin, št. 3/94) župan Mestne občine No-
va Gorica objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

mestnega potniškega prometa
1. Razpisovalec koncesije je Mestna ob-

čina Nova Gorica.
2. Predmet razpisa koncesije je opravlja-

nje mestnega potniškega prometa na pod-
ročju Mestne občine Nova Gorica, v nasled-
njih intervalih: med 5.25 do 6. – 30 minut,
med 6. do 7.30 in 13.40 do 15.05 – 15
minut, med 7.30 do 13.10 in 15.40 do 19. –
30 minut ter med 19.30 do 22. – 60 minut.

3. Koncesija se daje za obdobje 15 let,
šteto od dneva podpisa koncesijske pogod-
be dalje.

4. Koncesioniar mora izpolnjevati nas-
lednje pogoje:

– da je registriran za opravljanje konce-
sionirane dejavnosti;

– da z ustreznimi listinami (inventurni
popis) oziroma z drugimi dokumenti poka-
že, da ima najmanj 5 vozil starosti največ 8
let.

Vozila morajo biti ustrezne konstrukcij-
ske izvedbe za mestni promet ter morajo
zadostiti normativom EGS;

– da ima redno zaposlenih najmanj 8
voznikov IV. stopnje zahtevnosti ter ustrez-
no število delavcev za čiščenje in vzdrževa-
nje vozil;

– izkazano finančno sposobnost za izva-
janje koncesionirane dejavnosti v skladu s
5. členom zakona o cestnem prometu;

– da ima zagotovljeno vzdrževanje vo-
zil, parkirna mesta za avtobus, prodajna me-
sta za prodajo vozovnic, režijsko službo za
spremljanje poslovanja zaradi omogočanja
kontrole koncedenta in ustrezno lastno kon-
trolno službo;
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– da ima sedež podjetja in poslovne pro-
store na območju Mestne občine Nova Go-
rica;

– da povprečna cena v mestnem pot-
niškem prometu ne presega 67,17 SIT.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke po-
nudniki dokazujejo z ustreznimi dokumen-
ti, referencami in izjavami.

5. Način in rok oddaje ponudbe: ponud-
bo s predpisano vsebino in dokazili odda
ponudnik v tajništvu Oddelka za infrastruk-
turo in gospodarske javne službe Mestne
občine Nova Gorica ali odda priporočeno
po pošti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za koncesijo”. Rok za oddajo
ponudb je 15 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS. Vlog, ki ne bodo prispele v
razpisnem roku, ki ne bodo popolne in pra-
vilno sestavljene, ne bomo obravnavali.

6. Odpiranje ponudb bo v roku deset dni
po končanem razpisu.

7. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
razpisa in sklenitvi koncesijske pogodbe ob-
veščeni v roku 30 dni od dneva razpisa.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-1774

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
MORS-BO 11/96

za izbiro izvajalca za izdelavo in tisk
državne topografske karte 1:25000 za

potrebe obrambe
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet razpisa: državna topografska
karta 1:25000 za potrebe obrambe.

3. Orientacijska vrednost del: 12,800.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: junij 1996–avgust 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 14. 6. 1996, med
11. in 12. uro, na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije naročnik razpisne dokumentacije
ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 14. 6. 1996, po tel. 061/171-25-09
pri Ani Kokalj.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno 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 na-
slov do 17. 6. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 11/96 – državna topografska karta za
potrebe obrambe”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1996
ob 11. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150). Pred-
stavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili
javnega odpiranja ponudb, morajo predloži-
ti pisno pooblastilo ponudnika za zastopa-
nje.

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

Št. 6/7-96 Ob-1775

Javni razpis
za dobavo računalniške opreme

1. Predmet razpisa je:
Strojna oprema:
12 kom osebni računalnik:
– osnovna plošča, procesor 80468

DX5-133 Mhz,
– 8 MB RAM, 72 pin,
– trdi disk – 1GB, 1.44 MB disketni po-

gon,
– 15” monitor, 1280 × 1024, NI, LR,
– grafična kartica, 1MB int. RAM,

MPEG, PCI,
– mrežna kartica, ethercombo,
– ohišje mini tower,
– tipkovnica, miška.
Sistemska programska oprema:
– 25 kom Microsoft Windows 95 slo.

(12 + 13),
– 15 kom Microsoft Office Standard,
– 10 kom Microsoft Office Professional.
2. Ponudba mora vsebovati: specifikaci-

jo ponujene opreme, ime in naziv firme s
podatki o registraciji podjetja in njegovi de-
javnosti ter dokazilo o vsaj dveletnem delo-
vanju na slovenskem trgu, referenčno listo;
čas veljavnosti ponudbe, ugodnosti po last-
ni presoji, dobavni rok, garancijski rok in
odzivni čas v primeru okvare, končno ceno
z vključenim morebitnim popustom in pro-
metnim davkom ter pogoje plačila.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost ponudbe, reference
ponudnika, garancijska doba, organiziran
servis z odzivnim časom popravila, ponuje-
na cena in plačilni pogoji. Najcenejša po-
nudba ni nujno najugodnejša ponudba.

Rok za oddajo pisnih ponudb je 31. 5.
1996 na naslov Zavod za zdravstveno var-
stvo Ljubljana, Zaloška 29.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za računal-
nike”.

Odpiranje ponudb bo 4. 6. 1996 ob 9.
uri, v sejni sobi zavoda.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku po odprtju ponudb.

Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana

Ob-1776

Na podlagi 11. člena navodila o pogojih
in postopkih za oddajanje del izvajalcem
(Ur. glasilo Telekom Slovenije, št. 5/95) ob-
javlja Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova
15, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

računalniške opreme za izgradnjo
lokalnega računalniškega omrežja

Telekoma Slovenije, p.o., nova poslovna
zgradba PE Maribor, Titova 38,

Maribor
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: javni razpis za izbiro

izvajalca za dobavo in montažo računalniške
opreme za izgradnjo lokalnega računal-
niškega omrežja Telekoma Slovenije, p.o.,
nova poslovna zgradba PE Maribor, Titova
38, Maribor.

3. Orientacijska vrednost: 12 mio SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: 10. 9.

1996.
5. Plačilni pogoji:
– avansa ni,
– rok plačila je 90 dni od datuma izdaje

računa oziroma situacije,
– zadnjih 10% pogodbene vrednosti se

plača po primopredaji računalniške opreme
na osnovi računa po zgoraj navedenih pla-
čilnih pogojih,

– 15% pogodbene vrednosti se poravna
z odstopom terjatev v razmerju 1:1, za kar
se sklene posebna pogodba.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponujenih del,

– reference,
– boniteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Ponudbeniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo in dobijo potrebne informa-
cije ter razlage za izdelavo ponudbe do
vključno 31. 5. 1996, vsak delovnik med 9.
in 12. uro, na Telekomu Slovenije, p.o., PE
Maribor, Slomškov trg 10, Maribor, v sobi
št. 13/6, strokovne informacije pa vam pos-
reduje Luka Terbuc, tel. št. 062/227-227.

8. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
5. 6. 1996 do 12. ure, na naslov: Telekom
Slovenije, PE Maribor, Slomškov trg 10,
Maribor. Ponudba mora biti zapečatena in
označena “Ne odpiraj! Prijava na razpis za
izbiro izvajalca za dobavo in montažo raču-
nalniške opreme”.

9. Kraj in datum odpiranja ponudb bo
naveden v razpisnih pogojih.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci obveščeni v roku 15
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
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Ob-1777

Ministrstvo za zdravstvo na podlagi za-
kona o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo aplikativne študije

1. Predmet razpisa je študija o zagotav-
ljanju kakovosti v zdravstveni negi.

Rok izvedbe je 15. november 1996.
2. V letu 1996 je za financiranje aplika-

tivne študije iz proračuna 1996 predvideno
2,500.000 SIT.

3. Prijava na razpis naj vsebuje:
– naslov aplikativne študije,
– odgovornega nosilca (ime, strokovna

usposobljenost, reference),
– izvajalce aplikativne študije (naslov,

direktor, žiro račun, kontaktna oseba),
– vsebino aplikativne študije (namen ozi-

roma cilj, oblika izvedbe, metoda dela, pre-
gled relevantne literature, časovna oprede-
litev, ciljna populacija),

– financiranje (ev. sofinanciranje).
4. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovoj-

nici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba – javni
razpis aplikativne študije”, na ovojnici mora
biti navedeno ime in naslov pošiljatelja.

Prijava mora biti poslana na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, Ljubljana, v roku 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Javno
odpiranje ponudb bo v sredo, 5. junija 1996
ob 10. uri, v mali sejni sobi Ministrstva za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5.

5. Ministrstvo bo financiralo oziroma so-
financiralo programe, ki bodo izpolnjeni
skladno z navodili in oddani v roku.

Ponudniki bodo obveščeni o izboru štu-
dij v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za zdravstvo

Ob-1778

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 Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzpostavljanje evidence zemeljepisnih
imen iz temeljnih topografskih načrtov v

merilu 1:5000, 1:10000 (EZI5)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je vzpostavljanje evi-
dence zemljepisnih imen (EZI5) iz temelj-
nih topografskih načrtov v merilu 1:5000,
1:10000 (TTN5, 10) na treh razpisanih ob-
močjih. Območja so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
na vseh treh ali pa samo na posameznem
območju. Naročnik bo opravil izbiro na vsa-
kem območju posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih del
je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo
zainteresirani lahko dvignejo od dneva objave

razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, na naslovu: Geodetska upra-
va RS, Šaranovičeva 12, po predhodni najavi
po tel. 061/324-387 (Pogorelčnik).

4. Skupna orientacijska vrednost razpi-
sanih del je 8,500.000 SIT.

5. Zaželeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku 4 mesecev.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval.

7. Rok za oddajo ponudb je 6. 6. 1996,
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
EZI5 – ... območje”.

Pri tem naj vsaka ovojnica vsebuje:
– predračun pogodbenega dela za posa-

mezno območje,
– izvedbeni rok za posamezno območje.
V primeru, da ponudnik kandidira za iz-

vedbo na vseh območjih hkrati, zadostuje,
da vse ostale podatke oziroma dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji, predlo-
ži le enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti
naj bodo predloženi v posebni ovojnici z
oznako ponudnika in navedbo “Ne odpiraj –
ponudba za razpis za EZI5 – skupna doku-
mentacija”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 6. 6. 1996 ob
8.30, v prostorih GU RS, Kristanova 1 (sej-
na soba). Predstavniki ponudnikov, ki pri-
sostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje.

10. Merila za izbiro so:
– cena,
– izvedbeni roki,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje izkušnje naročnika pri pos-

lovanju s ponudnikom,
– predložene reference,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– projektivni pristop,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

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

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležijo razpisa na lastne
stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik si
pridržuje pravico odločitve o sprejemu po-
nudbe in o zmanjšanju števila listov znotraj
razpisanih območij.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 0044/5-308/22/96 Ob-1747

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podladi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo opreme

grafičnega DTR studia
1. Predmet javnega razpisa je dobava in

montaža opreme grafičnega DTR studia po
naslednji specifikaciji:

1.1 Zmogljiva grafična delovna postaja
– 3 kose

PowerMacintosh 8500/120 ali ekvivalent
z naslednjimi karakteristikami:

– takt procesor 120 MHz,
– RAM 80 MB,
– vgrajena CD enota,
– kvalitetna SLO tipkovnica,
– barvni 21” zaslon,
– grafična kartica z resolucijo vsaj

1152 × 870, 24 bit,
– kartica za vgraditev v lokalno omrežje.
1.2 Ploskovni skener – 1 kos
Linothayphell ali ekvivalent z naslednji-

mi karakteristikami:
– 600 × 1200 dpi,
– format A4,
– 36 bitov,
– nastavek za prosojnico,
– LinoColour,
– ustrezni kabli.
1.3 Barvni postscript tiskalnik – 1 kos
Tektronix Phaser 440 ali ekvivalent z

naslednjimi karakteristikami:
– 32 MB RAM,
– 300 dpi,
– 243 mm × 338 mm,
– kartica za vključitev v lokalno omrež-

je,
– ustrezni kabli.
1.4 Mrežni strežnik – 1 kos
Network Unix Server 700/150 ali ekvi-

valent z naslednjimi karakteristikami:
– takt procesor 150 MHz,
– 32 MB RAM,
– HD z vsaj 4 GB uporabniške kapacite-

te – zaželen RAID5,
– vgrajena CD enota,
– DAT enota,
– 1M L2 cache,
– 17” barvni zaslon,
– ustrezna grafična kartica,
– visoko zmogljiva kartica za vključitev

v lokalno omrežje,
– ustrezna programska oprema (opera-

cijski sistem in mrežni SW).
1.5 Programska oprema
– Adobe Illustrator 6.0 – 2 kosa,
– QuarkXPress 3.32 Quark PPC/Mac CD

ROM – 3 kosi,
– Painter 4.0 PPC/Fractal Design – 1 kos,
– Freehand – 1 kos,
– Page Maker 6.0 – 1 kos,
– Delilnik besed – slovenski – 1 kos,
– URW Euroworks CD/500 pisav s slo-

venskim naborom znakov – 1 kos,
– URW++Euroworks 2 CD/500 pisav s

slovenskim naborom znakov – 1 kos,
– URW Design s slovenskim naborom

znakov – 1 kos,
– programska oprema za delovne posta-

je v omrežju – 6 kosov,
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– Photoshop (za PC in MAC) – 2 kosa.
1.6 Ostala oprema
– fax modem zunanji za hitrosti do 28,8

Kbit/s – 1 kos,
– kartica za vključitev v lokalno omrežje

(PCI) – 2 kosa,
– kartica za vključitev v lokalno omrežje

(MCA) – 1 kos,
– kartica za vključitev v lokalno omrežje

za tiskalnik Imager Plus 12 (Newgen) – 1
kos.

Zaradi združljivosti z obstoječim siste-
mom je zaželeno T-R lokalno omrežje.

2. Dodatne informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, na tel. 061/1325-125, pri Simšič Sa-
muelu (int. 4226) ali pri Grgičevič Kolom-
bini (int. 4495).

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 11,000.000 SIT.

4. Lokacija dostave in montaže: MNZ,
Štefanova 2, Ljubljana.

5. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro račun za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Štefanova 2, s posebej prikazanim 5% pro-
metnim davkom. Cene morajo biti obliko-
vane za plačilo v najmanj 30 dneh po doba-
vi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– montaža in zagon opreme,
– šolanje operaterjev,
– garancija ter servisiranje opreme.
Ponudbi naj bo priložen vzorec servisne

pogodbe.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– kvaliteta in ustreznost tehničnim zah-

tevam uporabnika,
– garancija in servis za življenjsko dobo

opreme,
– kompleksnost ponudbe (reševanje ope-

rativnih problemov),
– šolanje uporabnika,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– boniteta in reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana, najpozneje do 12. 6. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/22/96 – doku-

mentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/22/96 – ponudba”.

Na ovojnici mora biti napisan točen na-
slov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 13. 6. 1996 ob 9.
uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala  in  bodo  zavrnjene.  Ponud-
be, ki  v  ovojnici  z  dokumentacijo  ne
bodo  vsebovale  dokumentov  iz  6.  točke
razpisa,  bodo  izločene  iz  nadaljnje
obravnave.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 043-06/94-1/2 Ob-1748

Državni zbor Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za pripravo za tisk, tisk in razpošiljanje
Poročevalca Državnega zbora Republike

Slovenije
1. Naročnik: Državni zbor Republike

Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
2. Predmet: priprava za tisk Poročevalca

DZ, tisk Poročevalca DZ in razpošiljanje
Poročevalca DZ, v nakladi 6000 izvodov, z
možnostjo nadaljnjih izvodov in z nasled-
njimi tehničnimi karakteristikami:

a) priprava za tisk:
– format: 21 × 29 cm,
– obseg: 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,

80 ali 96 strani,
– stavek:
  – prelom: po obstoječi predlogi (Poro-

čevalec),
  – izhodni dokument v elektronski obli-

ki, primeren za uporabo v globalni elek-
tronski mreži Internet,

  – tiskana forma: film 1200 dpi,
  – vhodni dokumenti: elektronska obli-

ka (DW5, WP6.1, WS, W4W6.0, WP5.1,
ASCII, EXCEL, QUATROPRO, LOTUS
1-2-3, TIFF, PCX, EPS, BMP, PM),

  – tiskana predloga,
  – delo na vzorcu,
  – možnost kontrole vzorca pred tiskom;
b) tisk:
– format 21 × 29 cm,
– obseg: 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,

80 ali 96 strani,
– papir: SOF 45 g ali podobno,
– tisk: naslovnica 2/1 (prva stran dvo-

barvno), notranjost 1/1 (ostale strani eno-
barvno), z možnostjo barvnega tiska,

– vezava: šivano kot zvezek po sredini;
c) razpošiljanje:
– na podlagi seznama naročnikov (adre-

me),
– razposlano vsem naročnikom v istem

dnevu,
– povezava naročnikov na isti lokaciji,

– dostava približno 700 izvodov posa-
mezne številke Poročevalca v Državni zbor.

3. Orientacijska cena za naklado 6000
izvodov, ki vsebuje pripravo za tisk, tisk in
razpošiljanje Poročevalca, je od 200.000 SIT
(obseg 16 strani) do 750.000 SIT (obseg 96
strani). Poštnina mora biti vključena v ceno.

V ponudbi je potrebno posebej navesti
ceno za naklado 6000 izvodov za vsakega
od možnih obsegov iz točke 2a tega razpisa
ter za vsakega od teh obsegov ponudbeno
ceno za vhodne dokumente v elektronski
obliki in tiskano predlogo dokumentov v
skladu z razpisno dokumentacijo.

Priprava izhodnih dokumentov je vklju-
čena v ceno, izhodni dokument, ki ga po-
nudnik dostavi naročniku ob izidu Poroče-
valca na disketi pa je last naročnika in ga
lahko uporablja in objavlja na Internetu po
svoji presoji.

4. Dobavni rok: od prejema teksta:
– 16 do 48 strani je 36 ur razposlano,
– 48 do 94 strani je 48 ur razposlano.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente in dokumentacijo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazce BON 1 in 2 oziroma BON 3,
– dosedanje reference pri podobnih de-

lih,
– vzorec pogodbe usklajen s ponudbo,
– ceno v tolarjih, s posebej navedenim

zneskom prometnega davka,
– garancijo za resnost ponudbe v višini

5% od ponudbene vrednosti,
– način zavarovanja izpolnitve v obliki

bančne garancije v višini 20% od ponudbe-
ne vrednosti,

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

– dobavni rok,
– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30

dni po potrditvi računa s strani naročnika,
– v ponudbi je potrebno posebej navesti

programsko in strojno opremo ter poimen-
ski seznam strokovnjakov in njihovih kvali-
fikacij, ki bodo opravljali dela na pretvorbi
vhodnih dokumentov v razpisanih formatih
ter izhodne dokumente za objavo na Inter-
netu,

– ponudniki morajo sami predlagati for-
mat izhodnega dokumenta v elektronski ob-
liki, ki je primeren za uporabo v globalnem
elektronskem omrežju Internet,

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje v zvezi s ponudbo,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in

BON-2 oziroma BON-3 (APPNI) ne smejo
biti starejši od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da
ponudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

6. Ponudba se mora nanašati za obdobje
enega leta od sklenitve pogodbe.

Ponudbe, ki bodo predvidele kakršnoko-
li predplačilo, se pri izbiri ne bodo upošte-
vale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
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– reference pri tiskanju podobnih edicij,
– opremljenost za kvalitetno in zaneslji-

vo izvedbo del,
– dobavni rok,
– rezultat predhodnega testiranja,
– oddaljenost ponudnika od poslopja Dr-

žavnega zbora RS,
– dodatne ugodnosti.
9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, ponudba! Ponovni javni razpis št.
043-06/94-1/2, Tisk Poročevalca”.

Na kuverti mora biti naveden točen
naslov ponudnika.

Ponudba mora prispeti do vključno 26.
6. 1996 do 12. ure, na naslov: Državni zbor
Republike Slovenije, Komisija za vodenje
postopka javnega razpisa za tisk Poročeval-
ca Državnega zbora Republike Slovenije
(Matjaž Vovk), Šubičeva 4, Ljubljana.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

10. Odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996 ob
9. uri, v prostorih Državnega zbora RS,
Ljubljana, Šubičeva 4.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

11. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami raz-
pisa.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo v recepciji Državnega zbo-
ra RS vsak delovnik od 27. 5. 1996 do 14. 6.
1996 med 9. in 10. uro dopoldan.

14. Dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Jasni Urbanija, tel.
061/1761-428.

Državni zbor Republike Slovenije

Ob-1753

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih 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)
objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za prekritje strehe

telovadnice Osnovne šole Koroška Bela
1. Naročnik: Osnovna šola Koroška Be-

la, Cesta talcev 2, Jesenice.
2. Naziv objekta: telovadnica OŠ Ko-

roška Bela.
3. Lokacija: Koroška Bela.
4. Vrsta dela: montaža valovite onduline

kritine v zeleni ali črni barvi, montaža no-
vih slemenjakov in čelnih obrob onduline
kritine, montaža kupolnih obrob iz Al plo-
čevine, demontaža in ponovna montaža ob-
stoječih žlebov z novim pritrdilnim mate-
rialom.

5. Rok za začetek del: po dobovoru –
mesec junij–julij 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: cena, rok izvedbe del, plačilni
pogoji, večje reference in ostale ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

7. Orientacijska vrednost del: 5,000.000
SIT.

8. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-
pisu, morajo predložiti pisno ponudbo v ro-
ku 15 dni po objavi tega razpisa.

9. Ponudniki lahko dobijo dokumentaci-
jo in dodatne informacije v času od dneva
objave razpisa pa do dneva poteka roka za
prijavo na razpis na Osnovni šoli Koroška
Bela, Jesenice, Cesta talcev 2, vsak dan od
8. do 13. ure.

10. Ponudba mora vsebovati glede na
vsebino vse elemente iz 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

11. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti in pravilno opremljene – imeti mo-
rajo oznako Ne odpiraj – javni razpis z na-
vedbo objekta.

12. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6.
1996 ob 8. uri v tajništvu Osnovne šole
Koroška Bela, Jesenice, Cesta talcev 2.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v roku
10 dneh po odpiranju ponudb.

Osnovna šola Koroška Bela,
Jesenice

Ob-1754

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

javni razpis
za izbiro izvajalca asfaltiranja lokalnih

in krajevnih cest ter manjša vzdrževalna
dela v Občini Slovenska Bistrica

1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: asfaltiranja lokalnih

in krajevnih cest ter manjša vzdrževalna de-
la:

– asfaltiranje vozišč,
– delne preplastitve asfaltnih vozišč,
– gramoziranje makadamskih vozišč,
– ureditev odvodnjavanja.
3. Razpisno dokumentacijo dobite na se-

dežeu Občine Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, Slovenska Bistrica. Podrobnejše
informacije posreduje Branko Hojnik, tel.
811-457.

4. Orientacijska vrednost obnovitvenih
del je 40,000.000 SIT.

5. Termin izvedbe del je leto 1996.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po

objavi razpisa, na naslov Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica.

8. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj, ponudba za asftaltira-
nje lokalnih in krajevnih cest ter manjša
vzdrževalna dela”.

9. O datumu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki pismeno obveščeni naknadno.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 01/96 Ob-1755

Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec, v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo naloge “Spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta

stanovanjske soseske V. Žalec in soseske
Frenga Žalec”

1. Naročnik: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Sa-
vinjske čete 5, Želec.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izdelava sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta stanovanjske soseske V. Žalec
in soseske Frenga Žalec.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dobijo
ponudniki v tajništvu Oddelka za okolje,
prostor in komunalne zadeve Občine Žalec
naslednji dan od dneva objave razpisa, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro (tel.
063/715-313, int. 241).

4. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del: predvideni rok pričetka razpisanih del
je junij 1996, predvideni rok dokončanja
del je oktober 1996.

5. Vsebina ponudb: ponudba mora vse-
bovati vse sestavine iz 12. člena odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
razpisne dokumentacije.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– vsebina in kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– navedba avtorjev v delovnem teamu z

referencami,
– ugodni rok izdelave,
– ponudbena cena in plačilni pogoji.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 15 dni od dne-

va objave tega razpisa, do 12. ure oziroma
prvi delovni dan po izteku roka. Ponudbe
morajo prispeti po pošti oziroma biti odda-
ne v tajništvu Oddelka za okolje, prostor in
komunalne zadeve Občine Žalec, Savinjske
čete 5, Žalec. Ponudba mora biti v zaprti
ovojnici, opremljeni z imenom in naslovom
ponudnika ter napisom “Ne odpiraj – po-
nudba na javni razpis – soseska V. in Fren-
ga Žalec”.

8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo naslednji delovni dan po oddaji
ponudb ob 12. uri v sejni sobi Občine Žalec.

9. Obveščanje ponudnikov: ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

¸Št. 01-456 Ob-1756

Pedagoška fakulteta Univerze v Maribo-
ru, Koroška c. 160, objavlja na podlagi do-
ločil odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup vozila

1. Predmet razpisa je nakup vozila ene-
ga od znamk:

– PEUGEOT 806,
– CHRYSLER VOYAGER,
– FORD GALAXY,
– FORD TRANSIT KOMBI,
– VW SHRAN.
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2. Ponujena vozila namenjena za potre-
be Pedagoške fakultete morajo imeti 6 + 1
sedež razen FORD TRANSIT KOMBI 8 + 1
sedež.

3. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce in organiza-
cijo servisne službe, ponujeno ceno s struk-
turo cene in plačilne pogoje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen,

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire

najugodnejšega ponudnika. Najcenejši po-
nudnik ni nujno najugodnejši.

5. 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).

Opozarjamo na popolnost potrebne do-
kumentacije.

6. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni kuverti, z oznako ponudnika, imeti mora
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za nakup
vozila”.

Ponudbe je treba poslati v roku 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, do
13. ure priporočeno na naslov Pedagoška
fakulteta Maribor, Koroška cesta 160.

7. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan ob 10. uri v mali sejni sobi Peda-
goške fakultete v Mariboru. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravoča-
sno ali pa ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.

10. Vsa dodatna pojasnila se dobijo v
dekanatu Pedagoške fakultete Maribor, Ko-
roška cesta 160, tel. 225-611.

Pedagoška fakulteta Maribor

Št. 2001-166/96 Ob-1758

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

javni razpis
za izbiro prevoznika za opravljanje

dnevnih prevozov učencev osnovnih šol
na območju občine

1. Naročnik: Občina Dobrova-Hor-
jul-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolni-
čarja 2, Dobrova.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca red-
nih prevozov učencev osnovnih šol na ob-
močju občine.

3. Ponudniki lahko dobijo potrebne in-
formacije na posameznih šolah, vsak dan od
8. do 12. ure. Šole in kontaktne osebe so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dobijo v prostorih občinske uprave,
vsak dan med 8. in 12. uro v času 8 dni po
objavi razpisa.

5. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov je 18,000.000 SIT v koledarskem le-
tu.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena v SIT in plačilni po-
goji,

– reference,
– zanesljivost prevozov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi

najugodnejši.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno po razpisnih in plačil-

nih pogojih,
– reference ponudnika,
– opis morebitnih drugih ugodnosti,
– vzorec pogodbe.
8. Ponudbe, opremljene z vso dokumen-

tacijo, je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – šolski pre-
vozi” najkasneje do 10. 6. 1996 do 9. ure,
osebno ali priporočeno po pošti, na naslov:
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1996
ob 12. uri v prostorih občine.

10. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v roku 8 dni po odpiranju po-
nudb.

Občina
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Št. 12/96 Ob-1759

Krajevna skupnost Radenci, Panonska
cesta 1, Radenci, 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 izvajalca komunalne

infrastrukture za potrebe novega
pokopališča v Radencih

1. Naročnik: Krajevna skupnost Raden-
ci, Panonska cesta 1, Radenci, vabi zainte-
resirane ponudnike, da skladno s pogoji te-
ga razpisa predložijo ponudbe za izgradnjo
komunalne infrastrukture za potrebe poko-
pališča v Radencih.

2. Predmet razpisa: izgradnja komunal-
ne infrastrukture za potrebe novega poko-
pališča v Radencih, in sicer:

– vodovod,
– kanalizacija (za meteorne odpadne vo-

de),
– hodnik za pešce,
– dovozna krajevna cesta,
– parkirišča,
– cestne razsvetljave in razsvetljave za

potrebe pokopališča,
– ureditev novega pokopališča (I. faza)

po ureditveni dokumentaciji.
3. Razpisno dokumentacijo dobite na se-

dežu krajevne skupnosti Radenci, Panonska
cesta 1, Radenci, vsak delovni dan od 10. do
12. ure, kjer ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo in dobijo vse ostale
informacije pri Zdenki Gider, 5 dni po obja-
vi v Uradnem listu RS. Pri dvigu razpisne

dokumentacije je potredno predložiti potr-
dilo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT
na žiro račun št. 51910-645-30463, Krajev-
na skupnost Radenci, z namenom nakazila:
“Pristojbina za razpis – pokopališče Raden-
ci”.

4. Orientacijska vrednost: 20,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 22. 7.
1996, predviden rok delovanja razpisnih del
pa je 22. 10. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– celovitost vsebine ponudbe,
– reference in strokovna usposobljenost

ponudnika,
– plačilni pogoji in cene,
– rok izvedbe in garancijski roki,
– druge ugodnosti, katere nudi ponudnik

naročniku.
7. K ponudbi mora ponudnik predložiti

izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del, ter da jih je sposoben izve-
sti v navedenem roku.

8. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati
naslednje elemente:

8.1 Firmo oziroma ime ponudnika.
8.2 Dokazilo o registraciji.
8.3 Zahtevane reference in časovno opre-

delitev referenc.
8.4 Ponudbeni predračun s prilogami:
– ponudbeni predračun,
– izhodiščni cenik elementov strukture

cene, veljavne na datum podpisa pogodbe,
– delež stroškov in navedbo eventualnih

proizvajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko plačil po ponudbi v poveza-

vi s terminskim planom.
8.5 Dinamiko realizacije pogodbe po

postavkah – terminski plan del.
8.6 Način obračunavanja del.
8.7 Garancijski roki.
8.8 Način zavarovanja izpolnitve obvez-

nosti oziroma jamstva. Za eventualni zahte-
vani avans, je ponudnik dolžan predložiti
bančno garancijo za celotno vrednost avan-
sa.

8.9 Ugodnosti, katere nudi ponudnik na-
ročniku.

8.10 Navedbo pooblaščene osebe ponud-
nika.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da bo
oddal delo v izvedbo po fazah z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva.

10. Ponudbe se lahko predložijo do 24.
6. 1996, do 12. ure, na naslov: Krajevna
skupnost Radenci, Panonska cesta 1, 9252
Radenci. Ponudbe oddajte v zapečateni ku-
verti, z oznako: “Ponudba za izgradnjo ko-
munalne infrastrukture za potrebe novega
pokopališča v Radencih – Ne odpiraj!”.

11. Javno odpiranje ponudb bo 25. 6.
1996, ob 12. uri, v prostorih Krajevne skup-
nosti Radenci. Nepopolne ponudbe bodo iz-
ločene.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik pa mora v roku 8 dni po
prejemu obvestila o izbiri, skleniti z naroč-
nikom pogodbo o izvajanju del.

Krajevna skupnost Radenci
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Št. 72 Ob-1760

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja v smislu odredbe za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo sredstev za preprečevanje
širjenja in za zatiranje podlubnikov
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava sredstev za

preprečevanje širjenja in za zatiranje pod-
lubnikov:

a) feromonske vabe za velikega smreko-
vega lubadarja (Ips typographus L.) – 8.000
kosov,

b) feromonske vabe za malega smreko-
vega lubadarja (Pityogenes chalcographus
L.) – 10.000 kosov.

3. Orientacijska vrednost posamezne toč-
ke je 9,000.000 SIT.

4. Rok dobave: konec junija 1996 oziro-
ma štirinajst dni po podpisu pogodbe. Raču-
na se, da je dobava opravljena, ko so sredst-
va dobavljena na območne enote Zavoda za
gozdove Slovenije, po razdelilniku, ki ga
pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

5. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov so: rok dobave, cena, kvaliteta in dru-
ge ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki.

6. Vsi, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo z
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis – pod-
lubniki” v zapečateni ovojnici, najkasneje
do 3. 6. 1996 do 12. ure v tajništvo Zavoda
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljublja-
na.

7. Ponudba mora vsebovati potrdilo o re-
gistraciji podjetja in ostale pogoje 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije.
Cena za ponujeno blago mora biti oblikova-
na na plačilo 30 dni po dobavi, izražena v
SIT, fco. območne enote Zavoda za gozdo-
ve Slovenije. Prometni davek mora biti pri-
kazan posebje.

8. Odpiranje ponudb bo 3. 6. 1996 ob
14. uri v prostorih Zavoda za gozdove Slo-
venije, Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpira-
nju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni pisno najkasneje v 14 dneh po odpi-
ranju ponudb.

10. Dodatne informacije dobite na Zavo-
du za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana, pritličje levo, od 24. 5. 1996 dalje,
vsak dan od 8. do 10. ure. Kontaktna oseba
je Jošt Jakša, dipl. inž., tel. 061/123-54-32
(int. 108).

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-1761

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Ministrstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko vzdrževalnih del na

zgradbah zavodov za izobraževanje in
usposabljanje otrok in mladostnikov z

motnjami v razvoju v Republiki
Sloveniji za leto 1996

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in inštalacijskih del na podameznih
zgradbah zavodov za izobraževanje in us-
posabljanje otrok in mladostnikov z mot-
njami v razvoju v Republiki Sloveniji za
leto 1996.

Ponudbe je treba izdelati za vsako posa-
mezno v tem razpisu navedeno zgradbo po-
sebej, in sicer ločeno po vrstah del, za vsa
razpisna dela skupaj ali samo za posamezno
vrsto razpisnih del, v odvisnosti od uspo-
sobljenosti in registriranega predmeta poslo-
vanja ponudnika.

2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje, ki jih ponudnik ob
prevzemu dokumentacije in izrazijo svoj
pristanek, da v primeru, da bodo kot naj-
ugodnejši ponudnik izbrani za izvajanje do-
ločenih del, sklenejo za njihovo izvedbo po-
godbo po načelu “ključ v roke”.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za posamezna dela od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno pete-
ga dne po objavi vsak delovnik med 9. in
12. uro pri odgovorni ali pooblaščeni osebi
na LIZ-inženiring, p.o., Vurnikova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/133-62-52, faks 061/319-245,
PuŠ Janez, dipl. inž. gr.

4. Predmet razpisa (naziv zgradbe, na-
slov zavoda, vrsta del), orientacijska vred-
nost del in lokacija zgradb so podani v
naslednjem seznamu:

4.1 
1. Vzgojni izobraževalni zavod v Verže-

ju, Veržej – sofinanciranje:
a) gradbena dela – 1,100.000 SIT,
b) pleskarska dela – 150.000 SIT,
c) parketarska dela – 550.000 SIT.
2. Vzgojni zavod Planina pri Rakeku,

Planina pri Rakeku 211:
a) krovsko-kleparska dela – 1,800.000

SIT,
b) instalacijska dela – 250.000 SIT.
3. Vzgojni zavod Višnja gora, Višnja go-

ra:
a) instalacijska dela – 400.000 SIT.
4. Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru,

Polanska c. 6, Orehova vas:
a) krovsko-pleskarska dela – 1,700.000

SIT,
b) instalacijska dela – 250.000 SIT.
5. Vzgojni zavod Logatec, Logatec:
a) krovsko-kleparska dela – 1,500.000

SIT,
b) instalacijska dela – 600.000 SIT.
6. Zavod za usposabljanje slušno in go-

vorno motenih v Ljubljani, Vojkova 74:
a) tlakarska dela – 300.000 SIT,
b) instalacijska dela – 400.000 SIT,
c) gradbena dela – 300.000 SIT.
7. Center za usposabljanje slušno in go-

vorno motenih Maribor, Vinarska 6, Mari-
bor:

a) gradbena dela – 2,100.000 SIT,
b) pleskarska dela – 200.000 SIT.

8. Zavod za slepo in slabovidno mladi-
no, Langusova 16, Ljubljana:

a) kleparska dela – 1,200.000 SIT,
b) pleskarska dela – 1,300.000 SIT.
9. Center slepih in slabovidnih dr. Anton

Kržišnika, Stara Loka 31, Škofja Loka:
a) popravilo oken in vrat – 400.000 SIT,
b) instalacijska dela – 1,300.000 SIT.
10. Mladinski dom Malči Belič, Men-

cingerjeva 65, Ljubljana:
a) instalacijska dela – 500.000 SIT.
11. Mladinski dom Tine Kozel, Maribor:
a) pleskarska dela – 300.000 SIT,
b) fasaderska dela – 500.000 SIT.
12. Center za korekcijo sluha in govora,

Porotorž:
a) mizarska dela – 150.000 SIT,
b) tlakarska dela – 550.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je

v juliju 1996 praviloma v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom. Vsa dela morajo biti končana najka-
sneje 20. 8. 1996.

O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb. Naročnik si pridržuje pravico skle-
niti pogodbo v zmanjšanem obsegu od raz-
pisanega.

6. Ponudba mora vsebovati priloge po-
trebne za izbiro najugodnejših ponudb, in
sicer:

6.1 usposobljenost  ponudnika  za  izva-
janje  ponudbenih  del:  registracija,  odloč-
ba  o  upravljanju  dejavnosti,  matična
številka,

6.2 reference,
6.3 roki,
6.4 cena (najnižja cena ni pogoj za izbi-

ro),
6.5 boniteta BON 1, BON 2, BON 3 (ne

starejši od 30 dni),
6.6 dokazilo o sposobnosti prevzema

vseh razpisanih del na posamezni zgradbi,
6.7 frankirana kuverta z naslovom po-

nudnika.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
a) popolnost ponudbe,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh

del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisnih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izve-

dena dela,
e) reference,
f) investitor ni dolžan izbrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega,
g) investitor bo pri izboru upošteval sa-

mo ponudbe izdelane po sistemu “funkcio-
nalni ključ v roke”.

8. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v
mesečnih situacijah v 60 dneh (navodilo o
izvrševanju proračuna, Ur. l. RS, št. 13/96)
po potrditvi situacije.

9. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
5. 6. 1996 do 12. ure na LIZ-inženiring,
podjetje za pripravo in izvedbo investicij,
p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj”
in nazivom zgradbe.

Vsaki ponudbi mora biti priložena praz-
na frankirana kuverta z naslovom ponudni-
ka za pisno obvestilo o izidu razpisa.
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10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva pričetka odpiranja po-
nudb. Valutne in podobne varovalne klav-
zule ne bomo upoštevali.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, dne 6. 6. 1996 s pričetkom ob 12. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v dvajsetih dneh po od-
piranju ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 467/96 Ob-1762

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Domžale v sodelovanju z Zavodom za goz-
dove Slovenije – Območna enota Ljubljana,
krajevna enota Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Domžale v letu 1996

1. Naročnik del: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa
2.1 Redna vzdrževalna dela:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna

čiščenja cestnih odvodnikov, čiščenje cev-
nih in ploščatih propustov, ročni izkop ko-
ritnice in prečnih kanalov, ročno posipanje
cestišča, urejenje brežin in vzdrževanje ob-
jektov na gozdnih cestah,

b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in profiliranje cestišča, nasipanje
gramoznega materiala, ter vzdrževanje in
izdelava objektov na gozdnih cestah,

c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1996/97. Pri tej postavki gre za označeva-
nje gozdnih cest, pluženje in posipavanje.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,953.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
na, sredstva lokalnih skupnosti in drugih).
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

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

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del v letu 1996. Dela se bodo izvajala po
operativnih planih.

5. Merila za izbiro izvajalca: reference
za to področje, ponudbena cena za enoto
strojne in delovne kapacitete, plačilni roki,
fiksnost cen, garancijski roki in druge ugod-
nosti.

6. Informacije v zvezi z razpisom posre-
duje Miha Zabret – Zavod za gozdove Slo-
venije – OE Ljubljana, KE Domžale, Ljub-
ljanska 72a, Domžale (tel. 061/721-275) in
Primož Tonkli – Občina Domžale, Oddelek
za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo
in prostor, Ljubljanska 89, Domžale (tel.
061/722-022), kjer lahko dvignete tudi raz-
pisno dokumentacijo proti odkupnini 1.000
SIT plačljivo z gotovino ali virmanom na
ŽR 50120-640-810230 – proračun Občine
Domžale (razpis).

7. Ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 15 dni po obja-

vi v Uradnem listu RS (dan objave se ne
upošteva) do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne

službe, Ljubljanska 89/I, Domžale. Ponud-
be se dostavijo v zaprtih kuvertah z označ-
bo firme in oznako “Ne odpiraj – javni raz-
pis – vzdrževanje gozdnih cest”.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Domžale, Ljubljanska 69, konfe-
renčna soba, naslednji dan po poteku roka
za oddajo ponudb ob 15. uri. Kolikor pade
dan odpiranja na dela prost dan se odpiranje
opravi naslednji delovni dan ob isti uri.

9. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije. Prav tako si pridr-
žuje pravico, da ob morebitnem pomanjka-
nju sredstev, z izbranim ponudnikom ne
sklene pogodbe.

Št. 467/96 Ob-1763

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca notranje opreme –

Glasbene šole Domžale v objektu
Kulturnega doma Domžale

1. Naročnik: Glasbena šola Domžale,
Ljubljanska 61.

2. Predmet razpisa
2.1 Notranja oprema – Glasbene šole

Domžale v objektu Kulturni dom Domžale
skladno s projektom notranje opreme in pri-
loženim popisom.

3. Okvirna vrednost
3.1 Po projektantskem predračunu ca.

14,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe
4.1 Pričetek del v juniju 1996, končanje

del v 60 koledarskih dneh po podpisu po-
godbe.

5. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika so naslednja:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference na področju predmeta razpi-

sa,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. ure do 12.
ure v prostorih Občine Domžale, oddelek
OGJS, Ljubljanska c. 89/I, Domžale.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
za postavko 2.1 je 3,000 SIT, ki jo je plačati
v gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 proračun Občine Dom-
žale “razpis notranja oprema – Glasbena
šola Domžale”.

7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati v

roku petnajst dni po objavi v Uradnem listu
RS, do 12. ure na naslov: Občina Domžale,
Oddelek za gospodarske javne službe, na

Ljubljanski c. 89/I, 1230 Domžale, v loče-
nih zaprtih kuvertah z napisom “Ne odpi-
raj” in “Javni razpis notranja oprema Glas-
bena šola Domžale”.

Ponudbe je potrebno dostaviti skupno s
sprejemno dokumentacijo v eni kuverti.

8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila občinska

komisija za vodenje postopka javnih nate-
čajev naslednji dan po poteku roka za odda-
jo ponudb ob 15. uri v prostorih Občine
Domžale, Ljubljanska c. 69, I. nadstropje –
sejna soba.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasneje v 30 dneh
po roku za oddajo ponudb.

9. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na tel. 061/722-022 ali 061/714-005
pri Tonkli P., v zvezi s tehničnim delom pa
na tel. 061/713-689, Girandon A. inž. gr.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Št. 467/96 Ob-1764

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo del za zunanjo ureditev
Kulturnega doma Domžale

1. Naročnik: Glasbena šola Domžale,
Ljubljanska 61.

2. Predmet razpisa
2.1 Zunanja ureditev za objekt Kulturni

dom Domžale skladno s projektom zunanje
ureditve in priloženim popisom.

3. Okvirna vrednost
3.1 Po projektantskem predračunu ca.

8,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe
4.1 Pričetek del v juniju 1996, končanje

del v 60 koledarskih dneh po podpisu po-
godbe.

5. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika so naslednja:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference na področju predmeta razpi-

sa,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. ure do 12.
ure v prostorih Občine Domžale, Oddelek
OGJS, Ljubljanska c. 89/I, Domžale.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
za postavko 2.1 je 1,000 SIT, ki jo je plačati
v gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 proračun Občine Dom-
žale “razpis Zunanja ureditev Kulturni dom
Domžale”.

7. Oddaja ponudb



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 27 – 24. V. 1996 Stran 1865

Pismene ponudbe je potrebno oddati v
roku petnajst dni po objavi v Uradnem listu
RS, do 12. ure na naslov: Občina Domžale,
Oddelek za gospodarske javne službe, na
Ljubljanski c. 89/I, 1230 Domžale, v loče-
nih zaprtih kuvertah z napisom “Ne odpi-
raj” in “Javni razpis zunanja ureditev – Kul-
turni dom Domžale”.

Ponudbe je potrebno dostaviti skupno s
sprejemno dokumentacijo v eni kuverti.

8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila občinska

komisija za vodenje postopka javnih nate-
čajev naslednji dan po poteku roka za odda-
jo ponudb ob 15. uri v prostorih Občine
Domžale, Ljubljanska c. 69, I. nadstropje –
sejna soba.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasneje v 30 dneh
po oddaji ponudb.

9. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na tel. 061/722-022 ali 061/714-005
pri Tonkli P., v zvezi s tehničnim delom pa
na tel. 061/713-689, Girandon A. inž. gr.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Domžale

Sklici skupščin

Ob-1828

Začasna uprava, Gradis GP Gradnje Ptuj,
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj vabi delničar-
je na

 1. sejo skupščine
Gradis GP Gradnje Ptuj, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 27. 6. 1996 s pričet-
kom ob 12. uri v prostorih družbe na Ptuju,
Ormoška cesta 22.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se izvoli-
jo: predsednik skupščine, dva preštevalca
glasov, zapisnikar in potrdi notar.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna, ker je prisotnih _% vseh glaso-
valnih delnic družbe.

4. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
6. Obravnava in potrditev zapisnika

8. redne seje delavskega sveta Gradis GP
Gradnje, Ptuj, p.o., z dne 31. 5. 1995.

Predlog sklepa: potrdi se zapisnik 8. red-
ne seje delavskega sveta Gradis GP Gradnje
Ptuj, p.o., z dne 31. 5. 1995.

7. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja podjet-
ja.

8. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila o poslovanju v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-
ročilo o poslovanju v letu 1995.

9. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejema se poročilo o
poslovanju družbe v letu 1995.

10. Sprejem sklepa o ugotovitvi in deli-
tvi dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: dobiček iz poslovanja v
letu 1995 ostane po predlogu začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta nerazpo-
rejen.

11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

predlagano revizijsko družbo.
12. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

kandidati za člane nadzornega sveta.
13. Obravnava in določitev nagrad čla-

nom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določijo se nagrade za

delo članom nadzornega sveta v predlagani
višini.

14. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic ali s pisnim pooblastilom z
navedbo o lastništvu delnic pooblastitelja.

Pisno prijavo za udeležbo na skupščini je
treba deponirati v tajništvu družbe najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine, kar velja ta-
ko za delničarje kot za pooblaščence. Poleg
osebne prijave v tajništvu družbe je mogoče
prijavo za skupščino podati tudi s priporoče-
no pošto. Rok za prijavo je 24. 6. 1996.

Udeležence (delničarje ali njihove poob-
laščence) prosimo, da se javijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj uro pred začet-
kom skupščine. V sprejemni pisarni skupšči-
ne so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotnih delničarjev oziroma poob-
laščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Vsa gradiva s celovitimi predlogi skle-
pov so delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe pri Mileni Belšak vsak delovnik od
dneva objave sklica skupščine dalje, in si-
cer med 8. in 10. uro. Tel. 062/771-761 int.
13.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja
stališča in bosta o spreminjevalnih predlo-
gih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine
obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure, ko
je skupščina sklepčna ne glede na število
navzočih delničarjev oziroma odstotek za-
stopanih delnic.

Gradis GP Gradnje Ptuj, d.d.
Začasna uprava

Ob-1829

Na podlagi 48. člena statuta delniške
družbe sklicujemo

skupščino
Kovinoplastike Lož, d.d., C. 19. oktobra

57, Stari trg pri Ložu,
ki bo dne 27. 6. 1996 ob 15. uri v prosto-

rih Doma kulture v Starem trgu pri Ložu, c.
Notranjskega odreda.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1995.
3. Obravnava in sprejem revizorskega

poročila.
4. Predlog delitve dobička.
5. Imenovanje revizorske hiše.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki dnevnega reda: skupšči-

na imenuje predsednika skupščine, prešte-
valca glasov, zapisnikarja in notarja.

Sklep k 2. točki dnevnega reda: skupšči-
na sprejme poslovno poročilo za leto 1995.

Sklep  k  3.  točki  dnevnega  reda:
skupščina sprejme revizorsko poročilo za
leto 1995.

Sklep k 4. točki dnevnega reda: skupšči-
na sprejme predlagano delitev dobička.

Sklep k 5. točki dnevnega reda: skupšči-
na sprejme predlagano revizorsko hišo za
leti 1996 in 1997.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Ložu, c. 19. oktobra 57, Stari trg pri Ložu, v
vložišču Splošno kadrovskega sektorja, vsak
delovni dan v tednu od 11. do 14. ure v dneh
od 27. 5. 1996 do 24. 6. 1996.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji skladno s statutom oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, vodja in namest-
niki vodje programa notranjega odkupa. Pra-
vica udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki v
treh dneh pred skupščino upravi družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo oziroma depo-
nirajo pooblastilo za zastopanje.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku (vodji ali namestni-
ku vodje programa notranjega odkupa) na
skupščini, na podlagi glasovnice, ki jo prej-
mejo delničarji ob vstopu v skupščinske pro-
store, ko tudi podpišejo seznam prisotnih
udeležencev.

Vsaka delnica šteje en glas. Člani nad-
zornega sveta in uprave se lahko udeležijo
skupščine tudi če niso delničarji.

Pooblastilo mora biti pismeno. Prostor,
v katerem bo potekala skupščina, bo odprt
eno uro pred začetkom skupščine.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 27. 6. 1996 ob 17. uri v istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kovinoplastika Lož, d.d.,
Stari trg pri Ložu

Uprava
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Ob-1830

Na podlagi 12. in 14. člena delničarske-
ga sporazuma kot pogodbe o ustanovitvi
združenja delničarjev sklicujemo

sestanek
udeležencev delničarskega sporazuma,

ki bo dne 29. 5. 1996 ob 19. uri v prosto-
rih menze Kovinoplastike Lož z istim dnev-
nim redom, kot je naveden v sklicu skupšči-
ne delniške družbe.

Kovinoplastika Lož, d.d.,
Stari trg pri Ložu

Odbor združenja delničarjev

Ob-1817

Na podlagi 18. člena statuta Ljubljanske
banke – Koroške banke, d.d., Slovenj Gra-
dec, upravni odbor banke sklicuje

10. sejo zbora banke,

ki bo v četrtek, 27. junija 1996 ob 12.
uri, v prostorih Merxa, GP Kozjak, Mari-
borska 8, v Radljah ob Dravi.

Upravni odbor banke predlaga za sejo
zbora naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora, izvolitev delovnih te-
les in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: zbor banke potrdi delov-
na telesa v predlaganem sestavu in imenuje
notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročila o poslovanju LB – Koroške
banke, d.d., Slovenj Gradec, v letu 1995;

2.1. Poročilo revizije o poslovanju ban-
ke za leto 1995.

Predlog sklepa: zbor banke sprejema po-
ročilo revizijske družbe Coopers & Lybrand
o reviziji računovodskih izkazov za leto
1995.

2.2. Poslovno poročilo in letni obračun
banke za leto 1995 s predlogom razporedi-
tve dobička.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in letni obračun banke za leto 1995 s
predlaganimi sklepi razporeditve dobička za
leto 1995.

2.3. Predlog za oblikovanje sklada last-
nih delnic.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep za oblikovanje sklada lastnih delnic v
predlagani višini.

2.4. Poročilo nadzornega odbora banke.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo nad-

zornega odbora banke.
2.5. Predlog ugotovitvenega sklepa o ne-

to dolžnikih banke v letu 1995.
Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja ne-

to dolžnike banke za leto 1995, navedene v
seznamu.

3. Poslovna politika banke za leto 1996.
Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-

slovno politiko banke za leto 1996.
4. Predlog sklepa za spremembo pred-

nostnih delnic v redne in za povečanje os-
novnega kapitala banke.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme sk-
lep o spremembi prednostnih delnic v redne
in sklep za povečanje osnovnega kapitala
banke v predlagani višini.

5. Predlog sprememb in dopolnitev statu-
ta LB – Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta LB – Koroške banke,
d.d., Slovenj Gradec.

6. Predlog za imenovanje upravnega in
nadzornega odbora banke.

Predlog sklepa: zbor banke izvoli člane
upravnega in nadzornega odbora banke za
mandatno dobo 5 let.

7. Predlog letnih okvirjev za izdajo last-
nih vrednostnih papirjev.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
log letnih okvirjev za izdajo lastnih vred-
nostnih papirjev v predlagani vsebini.

8. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1996.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje re-
vizorja za poslovno leto 1996.

Zbora banke se lahko udeležijo delničar-
ji banke, ki so vpisani v delniško knjigo
banke najmanj 5 delovnih dni pred sejo zbo-
ra banke in ostanejo vpisani do konca seje.
Vsaka redna delnica in vsaka prednostna
delnica s pravico do glasovanja daje v zbo-
ru en glas. Delničar uresničuje svoje pravi-
ce na zboru osebno, po pooblaščencu ali po
zakonitem zastopniku. Skupni zastopnik več
delničarjev ne more imeti več kot 5% gla-
sov delničarjev.

Delničarji bodo prejeli pooblastilo za
udeležbo na zboru po pošti, oddali pa ga
bodo pred sejo zbora. Udeležence zbora pro-
simo, da zaradi točnosti pričetka zbora ter
predhodne evidence o udeležbi, oddajo
pooblastilo za udeležbo na zboru v prosto-
rih, kjer bo zbor potekal, že od 11.30 dalje.

Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlaganimi spremembami statuta banke,
bo na voljo vsem delničarjem 5 delovnih
dni pred sejo zbora banke na sedežu LB –
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, Glav-
ni trg 30, v tajništvu banke.

Če zbor delničarjev ne bo sklepčen, bo
ponovno zasedanje istega dne, to je 27. ju-
nija 1996 ob 13. uri, v istih prostorih. Zbor
bo takrat veljavno odločal ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

LB – Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec
Upravni odbor

Ob-1821

Na podlagi 15. in 16. člena statuta Splo-
šne banke Koper, d.d., upravni odbor Splo-
šne banke Koper, d.d., sklicuje upravni od-
bor banke

10. zbor
Splošne banke Koper, d.d.,

ki bo v četrtek, 27. junija 1996 ob 12. uri
v veliki sejni dvorani Splošne banke Koper,
v Kopru, Pristaniška ulica 14, VI. nadstrop-
je.

Za zbor predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev zbora, ugotovitev dnevnega

reda, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.

Predlog sklepa: zbor banke ugotovi pred-
lagani dnevni red in predlog za izvolitev
delovnega predsedstva, verifikacijske komi-
sije in komisije za štetje glasov, zapisnikar-
ja in imenuje notarja za sestavo notarskega
zapisnika.

2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti zbora.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je zbor
banke sklepčen.

3. Poročilo o poslovanju Splošne banke
Koper v letu 1995 s predlogom o razporedi-

tvi dobička za leto 1995, revizijsko poročilo
o poslovanju banke, poročilo nadzornega
odbora banke, letno poročilo o poslovanju
banke in oblikovanje sklada za lastne delni-
ce.

3.1 Revizijsko poročilo o poslovanju
banke za leto 1995.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo o reviziji računovodskih izkazov ban-
ke za leto 1995 s strani revizorske hiše Coo-
pers & Lybrand Ljubljana.

3.2 Poročilo nadzornega odbora banke.
Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-

ročilo nadzornega odbora banke o poslova-
nju banke v letu 1995.

3.3 Letno poročilo o poslovanju Splošne
banke Koper za leto 1995.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme let-
no poročilo o poslovanju banke za leto 1995.

3.4 Predlog o razporeditvi dobička za le-
to 1995.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
log o razporeditvi dobička ugotovljenega
po revidiranih računovodskih izkazih za le-
to 1995.

3.5 Sklep o oblikovanju sklada za lastne
delnice.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
log za oblikovanje sklada za lastne delnice
banke.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Splošne banke Koper, d.d.

Predlog sklepa: zbor sprejme spremem-
be in dopolnitve statuta ter prečiščeno bese-
dilo statuta Splošne banke Koper, d.d.

5. Plan razvoja banke za obdobje od leta
1996 do 2000.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme plan
razvoja banke za obdobje od leta 1996 do
2000.

6. Sklep o ugotovitvi neto dolžnikov za
leto 1995.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme sk-
lep o ugotovitvi neto dolžnikov za leto 1995.
Zbor banke ugotavlja, da nobeden od čla-
nov upravnega in nadzornega odbora banke
ni predstavnik neto dolžnikov banke.

7. Sklep o določitvi revizorja računovod-
skih izkazov banke za leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje re-
vizorja računovodskih izkazov banke za le-
to 1996.

8. Predlog razrešitve in izvolitev oziro-
ma imenovanj članov v upravnem in nad-
zornem odboru.

Predlog sklepa: zbor razreši ter izvoli
nove člane v upravni odbor ter razreši in
imenuje novega člana v nadzorni odbor.

Zbora delničarjev se lahko udeležijo in
imajo pravico do odločanja vsi delničarji
banke, ki so vpisani v delniško knjigo ban-
ke 5 delovnih dni pred zborom banke in
ostanejo vpisani do konca seje.

Delničarji, ki imajo sami ali skupaj z
drugimi delničarji najmanj 5% glasov v zbo-
ru banke, lahko po sklicu zahtevajo objavo
predmeta, o katerem bo zbor sklepal, če je
objavo mogoče zagotoviti v roku 15 dni po
sklicu zbora.

Skic zbora s potrdilom o številu glasov
in obrazcem pooblastila oziroma prijavnice
bodo poslana delničarjem najkasneje 12 dni
po objavi sklica zbora v Uradnem listu RS.

Delničar uresničuje svoje pravice na zbo-
ru osebno, po pooblaščencu ali zakonitem
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zastopniku. Pooblaščenec se mora izkazati
s pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z
ustrezno listino.

Delničarji prejmejo pred začetkom zbo-
ra glasovnice za odločanje na zboru, ko
predložijo izpolnjene prijavnice oziroma
pooblastila.

Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlaganimi spremembami statuta banke,
bo na voljo od 10. 6. 1996 dalje v tajništvu
banke, soba 511, V. nadstropje.

Če zbor delničarjev ob določeni uri ne
bo sklepčen, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju bo zbor veljavno sklepal ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Splošna banka Koper, d.d.
Upravni odbor

Ob-1826

Na podlagi 30. člena statuta LB – Po-
murske banke, d.d., Murska Sobota upravni
odbor sklicuje

9. sejo zbora banke,
ki bo v četrtek, 20. 6. 1996 ob 10. uri v

prostorih hotela Diana (kavarna) v Murski
Soboti.

Za zbor predlagamo naslednji dnevni red:
1. Otvoritev zbora banke, sprejetje dnev-

nega reda, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme v
predlagani vsebini dnevni red in predlog za
delovno predsedstvo, treh preštevalcev gla-
sov, zapisnikarja ter imenuje notarja za se-
stavo notarskega zapisnika.

2. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu zbora banke.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme spre-
membe in dopolnitve ter prečiščeno besedi-
lo poslovnika.

3. Poročila o poslovanju LB – Pomurske
banke, d.d., Murska Sobota s finančnim re-
zultatom za leto 1995.

3.1 Poslovno poročilo in letni obračun
LB – Pomurske banke, d.d., Murska Sobota
za leto 1995 s predlogom razporeditve do-
bička.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in letni obračun LB – Pomurske ban-
ke, d.d., Murska Sobota s predlaganimi skle-
pi ter razporeditev dobička, ugotovljenega
po revidiranih računovodskih izkazih za le-
to 1995.

3.2 Revizijsko poročilo o poslovanju
banke za leto 1995.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo revizijske hiše Coopers & Lybrand,
d.d., Ljubljana o reviziji računovodskih iz-
kazov za leto 1995.

3.3 Poročilo nadzornega odbora LB – Po-
murske banke, d.d., Murska Sobota.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo nadzornega odbora LB – Pomurske
banke, d.d., Murska Sobota.

3.4 Predlog ugotovitvenega sklepa o ne-
to dolžnikih LB – Pomurske banke, d.d.,
Murska Sobota v letu 1995.

Predlog sklepa: zbor banke ugotovi neto
dolžnike banke za leto 1995.

4. Predlog sklepa za spremembo in do-
polnitev statuta LB – Pomurske banke, d.d.,
Murska Sobota.

Predlog sklepa:

  1. zbor banke sprejme spremembo pred-
nostnih v redne delnice,

  2. zbor banke sprejme povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev banke,

  3. zbor banke sprejme povišanje nomi-
nalne vrednosti delnice,

  4. zbor banke sprejme spremembe in
dopolnitve statuta LB – Pomurske banke,
d.d., Murska Sobota.

5. Predlog ciljev in poslovne politike ter
finančnega plana banke za leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme cilje
in poslovno politiko ter finančni plan za
leto 1996.

6. Volitve in imenovanja.
Predlogi sklepov:
  1. zbor banke razreši člane upravnega

in nadzornega odbora LB – Pomurske ban-
ke, d.d., Murska Sobota z dne 20. 6. 1996
zaradi izteka mandata,

  2. zbor banke izvoli člane upravnega in
nadzornega odbora LB – Pomurske banke,
d.d., Murska Sobota s petletnim mandatom,
tj. od 20. 6. 1996 naprej.

7. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1996.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje
predlaganega revizorja za poslovno leto
1996.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbora banke se lahko udeležijo vsi del-

ničarji banke, glasovalno pravico pa imajo
delničarji navadnih delnic na ime, ki so vpi-
sani v delniško knjigo banke 3 dni pred sejo
zbora banke in ostanejo vpisani do konca
seje.

Vsaka redna delnica in vsako prednost-
no delnico s pravico do glasovanja daje v
zboru 1 glas.

Delničar uresničuje svoje pravice na zbo-
ru osebno, po pooblaščencu ali po zakoni-
tem zastopniku.

Skupni zastopnik več delničarjev ne mo-
re imeti več kot 5% glasov.

Delničarji bodo prejeli pooblastilo za
udeležbo na zboru po pošti, oddali pa ga
bodo tik pred sejo zbora.

Gradivo za sejo zbora bo na razpolago in
vpogled delničarjem na sedežu banke v
Murski Soboti in v poslovnih enotah v Gor-
nji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru od 8. do
14. ure, 15 dni pred sejo zbora.

Seznam delničarjev je na vpogled 2 de-
lovna dneva pred sejo zbora na sedežu ban-
ke.

Delničarje prav tako prosimo, da svojo
udeležbo na zboru najavijo 3 dni pred sejo
zbora v tajništvu banke.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje zbora banke istega dne, tj.
20. 6. 1996, ob 12. uri, v istih prostorih.
Zbor bo takrat veljavno odločal ne glede na
višino zastopanega kapitala.

LB – Pomurska banka, d.d.,
Murska Sobota

Predsednik upravnega odbora

Št. 8/86 Ob-1818

Direktor  Avtoservisa  Gorica,  d.d.,  Voj-
kova  49,  Nova  Gorica,  na  osnovi  statuta
in  zakona  o  gospodarskih  družbah  skli-
cuje

2. skupščino
Avtoservisa Gorica, d.d.,

ki bo v soboto, 29. 6. 1996, v prostorih
Krajevne skupnosti Nova Gorica – Center,
Erjavčeva 4, Nova Gorica, ob 10. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev

organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi dnevni

red in izvolijo se organi skupščine skladno s
predlogom.

3. Sprejem  poslovnika  o  delu  skup-
ščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log o delu skupščine skladno s predlogom.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo za leto 1995 skladno s predlogom.
5. Delitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme deli-

tev dobička, ustvarjenega v letu 1995, v
skladu s predlogom uprave.

6. Dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme do-

polnitev statuta družbe s točko 7.3.3. sklad-
no s predlogom.

7. Sprejem ugotovitvenega sklepa o od-
stopu člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme ugo-
tovitveni sklep o odstopu člana nadzornega
sveta skladno s predlogom.

8. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na mesto dosedanjega

člana nadzornega sveta se imenuje nov član
– predstavnik delavcev po predlogu sveta
delavcev.

9. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
se imenuje Podboršek, Revizijska družba,
k. d., Dunajska cesta 22, Ljubljana.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsi predlogi sklepov, razen predloga pod

točko 9. dnevnega reda, so podani s strani
uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa
pod točko 9. je podan s strani nadzornega
sveta.

Delničar oziroma njegov pooblaščeni za-
stopnik se lahko udeleži skupščine, kolikor
najkasneje 1 uro pred zasedanjem skupšči-
ne prijavi svojo udeležbo. Celoviti predlog
sklepov, kakor tudi ostalo gradivo je vsem
delničarjem na vpogled v prostorih Avto-
servis Gorica, d.d., Vojkova 49, Nova Gori-
ca, vsak delovnik od 9. do 11. ure.

V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-
sedanje skupščine 29. 6. 1996 ob 12. uri.
Skupščina bo takrat zasedala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Avtoservis Gorica, d.d.
Direktor

Št. 157 Ob-1819

Na podlagi točke 7.3. statuta delniške
družbe Emona krmila, d.d., Kavčičeva 72,
Ljubljana, sklicuje začasna uprava

1. redno skupščino,
ki bo v četrtek, 27. 6. 1996, s pričetkom

ob 13. uri, v prostorih poslovne stavbe Emo-
na, Šmartinska 130, Ljubljana, 1. nadstrop-
je, velika sejna soba.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-

ganov skupščine.
Predlog sklepov:
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– na predlog začasne uprave se za pred-
sedujočega 1. redne skupščine imenuje dr.
Mihael Gajster,

– na predlog začasne uprave se za pre-
števalca glasov imenujeta Jelka Hojski in
Urša Burgar.

2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.
3. Poročilo o poteku in zaključku last-

ninske preobrazbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo začasne uprave o lastninskem preobli-
kovanju podjetja, v predloženem besedilu,
ki je priloga tega zapisnika.

4. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta, skupščina sprejme letno poroči-
lo za leto 1995, v predloženem besedilu, ki
je priloga tega zapisnika.

5. Delitev dobička za leto 1993, 1994 in
1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta skupščina sprejme predlog deli-
tve dobička, kot sledi:

– čisti dobiček po zaključnem računu za
leto 1993, revaloriziran na stanje 31. 12.
1995, se nameni za izplačilo dividende,

– čisti dobiček po zaključnem računu za
leto 1994, revaloriziran na stanje 31. 12.
1995, se nameni za izplačilo dividende,

– ena polovica čistega dobička po za-
ključnem računu za leto 1995, se nameni za
izplačilo dividende,

– ena polovica čistega dobička po za-
ključnem računu za leto 1995, se razporedi
na nerazporejen dobiček.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1996.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
leto 1996 imenuje revizijska hiša p&S Re-
vizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta skupščina razreši Andreja
Dobnika, predsednika začasnega nadzorne-
ga sveta in Franca Pušenjaka, člana zača-
snega nadzornega sveta.

Za nova člana nadzornega sveta skupšči-
na imenuje Dušana Kecmana, diplomirane-
ga pravnika, odvetnika iz Ljubljane in Zora-
na Boškovića, diplomiranega ekonomista,
direktorja področja analiz in vrednotenja pri
Nacionalni finančni družbi iz Ljubljane.

Tretji član nadzornega sveta je Ljiljana
Nahtigal, Emona krmila, d.d., Ljubljana,
predstavnica delavcev.

8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve se za delovanje članov nadzornega sveta
sprejme sejnina za vsako sejo nadzornega
sveta, kot sledi:

– 400 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan se-
je nadzornega sveta, za predsednika nad-
zornega sveta,

– 300 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan se-
je nadzornega sveta, za namestnika pred-
sednika nadzornega sveta,

– 150 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan se-
je nadzornega sveta, za člana nadzornega
sveta.

Vsi delničarji so po pošti, priporočeno s
povratnico, prejeli tudi pisno vabilo s pred-
logi sklepov in pripadajočim gradivom. Va-
bilo je zaradi tehnične izvedbe skupščine
opremljeno s črtno kodo, zato naprošamo
delničarje, da se ob vstopu v dvorano prija-
vijo s predložitvijo prejetega vabila.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih. Zastopnik oziroma
pooblaščenec se mora pred skupščino izka-
zati z vabilom, ki ga je delničar prejel po
pošti in pisnim pooblastilom delničarja.

Emona krmila, d.d., Ljubljana
Začasna uprava

Št. 86 Ob-1833

Na podlagi določil 18. člena statuta Za-
varovalnice Maribor, d.d., sklicujem

skupščino delničarjev družbe,

ki bo 27. 6. 1996 ob 10. uri, v Mariboru,
v Cankarjevi ulici 3, v sejni dvorani št.
607/VI, z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Pregled sklepov s prejšnjega zaseda-
nja skupščine in poročilo o izvedbi sklepov.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme in potrdi poročilo predsednika upra-
ve družbe o izvršitvi sklepov skupščine z
dne 28. 3. 1995.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila o poslovanju družbe v letu 1995 in
poročila revizijske družbe Revidis.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1995 s poročilom pooblaščene
revizijske družbe.

4. Sklepanje o delitvi oziroma razpore-
ditvi dobička družbe.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša skupni čisti dobiček za poslovno leto
1995 – 24,299.711 SIT.

Po predlogu nadzornega sveta družbe se
v dobro zavarovalnih vsot življenjskih za-
varovanj nameni del dobička življenjskih
zavarovanj v višini 390,063.000 SIT, del
dobička v znesku 317,164.993 SIT pa se
razporedi v rezervni sklad družbe.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo in predlogi sklepov so na vpo-

gled v tajništvu družbe v Mariboru, Cankar-
jeva ulica 3, pisarna št. 604/VI.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor, d.d., oziroma njihovi pooblaščen-
ci, ki se morajo izkazati z verodostojnim
pooblastilom v tajništvu družbe neposredno
pred zasedanjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Ne glede na število delnic ima lahko posa-
mezni delničar 10% vseh glasov.

Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo s statu-
tom družbe določeno večino.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 11.30.

Zavarovalnica Maribor, d.d.,
Maribor

Predsednik uprave družbe

Št. 155/96 Ob-1834

Na podlagi 7.3. člena statuta delniške
družbe sklicuje uprava

2. sejo skupščine
Delo Revije, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 2. 7. 1996, s pričetkom ob
14. uri, v okrogli sejni sobi v pritličju stolp-
nice Dunajska 5, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev nje-
nih organov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine ter
imenujeta preštevalca glasov in notar.

2. Sprejem sprememb in prečiščenega
besedila statuta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe
statuta družbe.

3. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1995.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagano letno poročilo
o poslovanju družbe v letu 1995.

4. Predlog udeležbe uprave pri dobičku
za leto 1995.

Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se predlog nadzornega sveta za udelež-
bo uprave pri dobičku za leto 1995.

5. Sprejem delitve čistega dobička za le-
to 1995.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog delitve čistega do-
bička in predlagana višina dividende.

6. Predlog imenovanja revizorja za leto
1996.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja se imenuje družba Coopers &
Lybrand.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležence na skupščini se delničar

ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o imetništvu delnic oziroma s pisnim poob-
lastilom delničarja in njegovim potrdilom o
imetništvu delnic.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
morajo javiti v sejni sobi, ki je predvidena
za sklic skupščine najmanj eno uro pred
pričetkom skupščine. Udeleženci skupščine
se morajo podpisati na seznamu udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled vse delovne
dni v času od 27. 5. 1996 do 1. 7. 1996, na
sedežu družbe, med 9. in 12. uro, pri Mileni
Avsec (tel. 318568).

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen na sedežu
družbe v roku deset dni po objavi tega sklica.

Delo Revije, d.d., Ljubljana
Uprava

Ob-1835

Izbira Laško, d.d., Uprava, Trubarjeva 4,
Laško, sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Izbira,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 27 – 24. V. 1996 Stran 1869

ki bo v soboto, 22. 6. 1996 ob 17. uri, v
Kulturnem centru v Laškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe z ugoto-

vitvijo sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in tri pre-

števalce glasov.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine Boris Kmet, tri preštevalce gla-
sov, zapisnikar ter notar.

3. Obravnava letnega poročila za leto
1995 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995.

4. Delitev dobička za leto 1995 z mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička za leto 1995.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba 8. in 12. člena statuta.
6. Oblikovanje sklada za nakup lastnih

delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad za na-

kup lastnih delnic iz virov in za namene, ki
jih določa zakon o gospodarskih družbah.

7. Imenovanje revizorske družbe.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizi-

jo delniške družbe se imenuje predlagana
revizijska hiša Plus Revizija Ljubljana.

Gradivo za dnevni red skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be.

Vsak nov predlog dnevnega reda mora
biti v pisni obliki podan v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih
pooblaščencih oziroma zakonitih zastopni-
kih.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
javno.

Izbira Laško, d.d.
Uprava

Ob-1836

Na podlagi 50. člena statuta delniške
družbe sklicujem

1. skupščino
družbe Totra Plastika, d.d., Trpinčeva

39, Ljubljana,
ki bo v petek, 28. 6. 1996 ob 13. uri, na

sedežu družbe, Trpinčeva 39 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti ter:
– izvolitev predsednika ter dveh prešte-

valcev glasov,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika

skupščine, dva preštevalca glasov ter notar-
ja.

2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Informacija o poteku lastninjenja.
4. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila ter zaključnega računa za leto 1993,
za leto 1994 in za leto 1995.

Predlog sklepa: potrdi se poslovno poro-
čilo in zaključni račun za leto 1993, 1994,
1995.

5. Sprejem predlagane delitve ugotovlje-
nega dobička za leto 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička po predlogu začasne uprave
in mnenju začasnega nadzornega sveta.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani

člani nadzornega sveta.
7. Določitev sejnine in pripadajočih

stroškov za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlog predla-

ganih sejnin in povračil stroškov.
8. Sprejem statuta s predlaganimi dopol-

nitvami in spremembami.
Predlog sklepa: sprejme se statut s pred-

laganimi spremembami in dopolnitvami.
9. Izbor in potrditev revizijske hiše.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana re-

vizijska hiša.
10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem v taj-
ništvu podjetja Totra plastika, Trpinčeva 39,
Ljubljana, vsak delovnik med 10. in 13. uro.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini najaviti
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki na sedežu družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro odložena, čez eno
uro (ob 14. uri) pa je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih glasov.

Totra Plastika, d.d., Ljubljana
Začasna uprava

Št. 75 Ob-1837

Sklicujem

12. zasedanje skupščine
delniške družbe Smelt International,

d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 26. junija 1996 ob 12.30,

na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 160.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev orga-

nov in imenovanje notarja ter zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine ter imenujeta notar in zapisnikar
po predlogu sklicatelja.

2. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta delniške družbe Smelt
International, d.d., Ljubljana.

Gradivo k 2. točki predlaganega dnevne-
ga reda je v obliki besedila: “Predlog spre-
membe statuta delniške družbe” dostopno v
tajništvu predsednika uprave družbe vsak de-
lovni dan od 8. do 15. ure, v času od 24. ma-
ja 1996 do dneva zasedanja skupščine.

Smelt International, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave družbe

Ob-1838

Uprava delniške družbe Kompas Con-
sulting sklicuje

prvo redno skupščino
družbe Kompas Consulting, d.d.,

Ljubljana, Dvoržakova 11a,
ki bo v torek, 18. 6. 1996 ob 14. uri, na

sedežu družbe na Dvoržakovi 11a, Ljub-
ljana.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje predsedujočega skupšči-

ne in potrditev verifikacijske skupine.
3. Obravnava in potrditev poročila revi-

zorja o poslovanju Kompas Consulting, d.d.
v letu 1995.

4. Obvestilo o finančnem in solventnem
stanju družbe Kompas Consulting, d.d.

5. Razno.
Način glasovanja
Glasovanje je javno, osebno oziroma po

pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.
Vsebovati mora ime in priimek ter naslov
pooblaščenca, ime in priimek ter naslov
pooblastitelja oziroma firmo in sedež poob-
lastitelja. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.

Kompas Consulting, d.d.
Uprava

Št. 44/96 Ob-1839

Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe
Mura, European Fashion Design, Proizvodnja
oblačil, d.d., Murska Sobota, Plese 2, uprava
družbe Mura, d.d., vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Mura, d.d.,

ki bo v sredo, 26. 6. 1996 ob 13. uri, v
sejni sobi upravne stavbe Mure, d.d., Plese
2, Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev nje-

nih organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine in imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Mura, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe Mu-
ra, d.d.

3. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe Mura za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe Mura za
leto 1995.

4. Sprejem predloga o pokrivanju izgu-
be za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog pokrivanja izgube za leto 1995.

5. Izvolitev dodatnega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se izvoli dodatnega člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev.

6. Odgovori uprave na vprašanja delni-
čarjev postavljena na 1. skupščini, ter pobu-
de in vprašanja delničarjev.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja deponirano na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj-
kasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
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skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sprememb, bo na vpo-
gled vsak delovni dan v tajništvu predsedni-
ka uprave delniške družbe od 10. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Mura, d.d., Murska Sobota
Predsednik uprave

Št. 15/96 Ob-1840

Direktor in nadzorni svet družbe sklicu-
jeta

IV. skupščino
Modre linije, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Koper, Pristaniška 8,
Koper,

ki bo v sredo, 19. junija 1996 ob 12. uri
na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

imenovanja notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, dva preštevalca glasov ter se ime-
nuje notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
4. Pregled sklepov predhodne skupšči-

ne.
Predlog sklepa: skupščina se je seznani-

la z uresničevanjem sklepov.
5. Poročilo o opravljeni reviziji poslova-

nja za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo o opravljeni reviziji za leto 1995.
6. Mnenje nadzornega sveta družbe o po-

slovanju v letu 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme mne-

nje nadzornega sveta o poslovanju družbe v
letu 1995.

7. Letno poročilo uprave za poslovno le-
to 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo za leto 1995.

8. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja na predlog nadzornega
sveta.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini pismeno prijavijo vsaj 3
dni pred skupščino. Če na skupščini ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
(drugi sklic) 19. julija 1996 ob 12. uri, na
istem mestu. Skupščina bo takrat odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu Primorskih
skladov, upravljanje z investicijskimi skla-
di, Koper, Pristaniška 8, od 12. junija do
skupščine.

Modra linija, d.d., Koper
Pooblaščena investicijska družba

Nadzorni svet
Direktor

Št. 15/96 Ob-1841

Direktor in nadzorni svet družbe sklicu-
jeta

III. skupščino
Modre linije 2, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Koper, Pristaniška 8,
Koper,

ki bo v sredo, 19. junija 1996 ob 14. uri
na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

imenovanja notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, dva preštevalca glasov ter se ime-
nuje notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
4. Pregled sklepov predhodne skupšči-

ne.
Predlog sklepa: skupščina se je seznani-

la z uresničevanjem sklepov.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1995:
a) Obravnavanje revidiranega letnega

poročila.
Predlog sklepa: skupščina vzame na zna-

nje revidirano letno poročilo.
b) Mnenje nadzornega sveta družbe k let-

nemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina vzame na zna-

nje mnenje nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu.

c) Letno poročilo uprave za poslovno le-
to 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo za leto 1995.

6. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja na predlog nadzornega
sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini pismeno prijavijo vsaj 3
dni pred skupščino. Če na skupščini ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
(drugi sklic) 19. julija 1996 ob 14. uri, na
istem mestu. Skupščina bo takrat odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu Primorskih
skladov, upravljanje z investicijskimi skla-
di, Koper, Pristaniška 8, od 12. junija do
skupščine.

Modra linija 2, d.d., Koper
Pooblaščena investicijska družba

Nadzorni svet
Direktor

Ob-1820

Na podlagi 27., 29. in 32. člena statuta
delniške družbe Kemična tovarna Moste,
d.d., sklicujem

2. redno skupščino
delniške družbe Kemična tovarna

Moste, d.d.,
ki bo v petek, 21. junija 1996 ob 14.30 v

prostorih Doma španskih borcev v Ljublja-
ni.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

udeležbe.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

sednika skupščine, tri člansko verifikacij-
sko komisijo, tri člansko komisijo za izved-
bo glasovanja, zapisnikarja ter notarja za
sestavo notarskega zapisa.

3. Sprejem dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane

dopolnitve statuta.
4. Obravnava in potrditev letnega poro-

čila o poslovanju delniške družbe v letu
1995 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo o poslovanju delniške
družbe v letu 1995.

5. Delitev čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička.
6. Imenovanje revizorja za revizijo ra-

čunovodskih izkazov za leto 1996.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za leto 1996 se imenuje pred-
lagani revizor.

7. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu družbe osem dni pred zasedanjem
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine. Poob-
lastilo za zastopanje na 2. skupščini mora
biti pismeno. Za fizične osebe mora vsebo-
vati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja. Za pravne osebe mora poob-
lastilo vsebovati ime, priimek in naslov
pooblaščenca, ter firmo, podpis in žig poob-
lastitelja.

Udeležence skupščine prosimo, da se pri-
javijo na sprejemnem mestu skupščine pol
ure pred pričetkom zasedanja. Na sprejemu
so se najavljeni udeleženci dolžni podpisati
v seznam udeležencev ter prevzeti glaso-
valne lističe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje skupščine (drugi sklic) v 48
urah na sedežu družbe, Ob železnici 14,
Ljubljana. Skupščina bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Kemična tovarna Moste, d.d.,
Direktor

Ob-1822

Uprava RD, d.d., Ljubljana, v skladu z
31. členom statuta družbe sklicuje
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redno skupščino
Razvojne družbe, d.d., razvojni

programi in financiranje, Ljubljana,
Tomšičeva 3,

ki bo v torek 18. 6. 1996 ob 11. uri v
sejni sobi Komercialne banke Triglav, Ljub-
ljana, Kotnikova 28.

Uprava družbe predlaga naslednji dnev-
ni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: na podlagi poročila o
prisotnosti, se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red.

2. Imenovanje predsedstva skupščine in
določitev notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log nadzornega sveta o imenovanju pred-
sedstva in določitvi notarja.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1995.

3.1 Poročilo revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo revizorja.
3.2 Poročilo uprave.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo uprave z mnenjem nadzornega sve-
ta.

3.3 Poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo o delu nadzornega sveta.
3.4 Sprejem zaključnega računa za leto

1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-

dirani zaključni račun RD, d.d., za leto 1995.
4. Delitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

mnenju nadzornega sveta sprejme skupšči-
na sklep o delitvi dobička za 1995 leto.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1996.

Predlog sklepa: za revidiranje raču-
novodskih izkazov družbe za leto 1996
skupščina imenuje revizijsko družbo
MT & D, d.o.o.

6. Spremembe sestave nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejema odstop enega člana in na predlog
nadzornega sveta izvoli novega člana nad-
zornega sveta.

7. Določitev višine sredstev za delo nad-
zornega sveta družbe v 1996 letu.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina določi sredstva za delo nadzorne-
ga sveta v 1996 letu.

V skladu z določili 36. člena statuta druž-
be se skupščine lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo ude-
ležbo pisno najavili (s priporočeno pošto),
tako da bo na naslov RD, d.d., prispela naj-
pozneje do 14. 6. 1996.

Prijavi je potrebno priložiti:
– v primeru, da ima delničar delnice na

depoju pooblaščene depotne hiše ali banke
potrdilo depotne hiše ali banke o hrambi,
odnosno vknjižbi delnic po stanju na dan
4. 6. 1996,

– v primeru, da so delnice na depoju
borznoposredniške družbe pri pooblaščeni
depotni hiši, potrdilo depotne hiše o številu

delnic RD, d.d., na depoju borznoposred-
niške hiše po stanju na dan 4. 6. 1996 in
potrdilo, oziroma izjavo borznoposredniške
družbe, da je določena oseba lastnik dolo-
čenega števila delnic RD, d.d., ki so sicer na
njenem depoju pri depotni hiši,

– v primeru, da so delnice fizično za-
stavljene, potrdilo o zastavi delnic z naved-
bo kontrolnih številk zastavljenih delnic po
stanju na dan 4. 6. 1996,

– v primeru, da delničar sam hrani svoje
delnice, seznam le-teh z navedbo kontrol-
nih številk.

Ob priglasitvi na skupščino, se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo izkažejo z osebnim indentifikacij-
skim dokumentom, kolikor gre za zastopa-
nje drugih delničarjev ali pravnih oseb s
pooblastilom za zastopanje. Če svoje delni-
ce hranijo sami in so svojo udeležbo najavi-
li s seznamom delnic s kontrolnimi števil-
kami, morajo delnice z istimi kontrolnimi
številkami predočiti ob priglasitvi na
skupščino.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na
sedežu družbe na vpogled delničarjem, ali
njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo z
delnico, potrdilom o hrambi pri depotni hiši
ali banki, ali potrdilom o zastavi delnic in z
osebnim dokumentom, vsak delovnik od
21. 5. 1996 dalje med 13. in 15. uro.

Zaradi nemotenega registriranja udele-
žencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred začet-
kom njenega dela.

Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno v
skladu z določili 42. člena statuta RD, d.d.,
in sicer v ponedeljek, 24. 6. 1996 ob 11. uri
na isti lokaciji.

Razvojna družba, d.d., Ljubljana
Direktor

Št. 1/222 Ob-1823

Nadzorni svet in uprava v skladu s statu-
tom družbe in zakonom o gospodarskih
družbah sklicujeta

2. skupščino
Tegrad, d.d.,

ki bo 27. 6. 1996 ob 14. uri v sejni sobi
družbe Tegrad, Ljubljana, Kamniška 41, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Poročilo preštevalcev glasov in ugo-

tovitev sklepčnosti.
3. Sprejem dnevnega reda.
4. Sprejem poročila o poslovanju za leto

1995 (uprave, nadzornega sveta, revizijske
hiše).

5. Sprejem predloga delitve dobička.
6. Sprejem predloga spremembe statuta.
7. Sprejem predloga o imenovanju revi-

zijske hiše za leto 1996.
8. Sprejem predloga o nagradi nadzor-

nemu svetu.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k tč. 1: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in ugotovi se prisotnost notar-
ja.

2. Sklep k tč. 2: sprejme se poročilo in
ugotovitev sklepčnosti seje.

3. Sklep k tč. 3: sprejme se dnevni red v
predlaganem besedilu.

4. Sklep k tč. 4:

a) sprejme se poročilo uprave.
b) sprejme se poročilo nadzornega sve-

ta.
c) sprejme se poročilo revizijske hiše.
5. Sklep k tč. 5: sprejme se predlagana

delitev dobička.
6. Sklep k tč. 6: sprejme se predlagana

sprememba statuta.
7. Sklep k tč. 7: sprejme se predlagana

revizijska hiša za leto 1996.
8. Sklep k tč. 8: sprejme se predlagana

nagrada nadzornemu svetu.
Pogoji udeležbe
Pisne predloge s predlaganimi sklepi lah-

ko pošljete od 27. 5. 1996 do 3. 6. 1996 na
sedež družbe.

Na skupščini lahko nastopate osebno ali
prek svojih zastopnikov oziroma poob-
laščencev. Kolikor delničarja na skupščini
zastopa zastopnik ali pooblaščenec, mora
predložiti pisno pooblastilo, ki ga izda del-
ničar, oziroma v imenu delničarja, ki je
pravna oseba, oseba pooblaščena za zasto-
panje pravne osebe. Pooblastilo pravne ose-
be mora biti overjeno na sodišču ali pri no-
tarju. Pooblastilo mora vsebovati: navedbo
delničarja in skupno število glasov s kate-
rim delničar razpolaga. Za člane sporazuma
med delničarji Tegrada se deponira poobla-
stilo in pristopnica k sporazumu pri notarju.
Delničarji, zastopniki delničarjev ali poob-
laščenci dokazujejo svojo istovetnost z
osebnimi dokumenti. Delničarji morajo vse
prodaje, ki so bile izvršene, registrirati v
delniški knjigi na sedežu družbe najkasneje
do 18. 6. 1996, sicer se ne bodo upoštevale
pri glasovanju. Po tem datumu se prekine
trgovanje z delnicami. Vsi delničarji oziro-
ma zastopniki in pooblaščenci morajo naja-
viti svojo udeležbo pisno najkasneje 10 dni
pred zasedanjem skupščine. Dne 18. 6. 1996
bo od 9. do 10. ure na sedežu družbe organi-
zirana notarska služba za overovitev poob-
lastil.

Od 11. do 12. ure na dan pred začetkom
skupščine delničarji dvignejo na sedežu
družbe glasovalne lističe, ki veljajo kot
vstopnice. Kolikor skupščina ne bo sklepč-
na, bo naslednja seja skupščine v istih pro-
storih, z istim dnevnim redom, istega dne,
uro kasneje.

Gradiva
Predlogi sklepov k vsaki točki in gradi-

vo vključno s spremembami in dopolnitva-
mi statuta, so na vpogled na sedežu družbe
od 28. 5. 1996 do 7. 6. 1996 od 8. do 9. ure v
splošnem sektorju pri Nuši Dolgan.

Tegrad, d.d., Ljubljana
Uprava

Nadzorni svet

Št. 233 Ob-1824

Uprava in nadzorni svet delniške družbe
Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, na podlagi
8.3 člena statuta delniške družbe sklicujeta

drugo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 18. junija 1996, ob 10. uri v
prostorih Kemofarmacije, d.d., Cesta na Br-
do 100 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine:
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske komisije,
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c) imenovanje notarja za sestavo notar-
skega zapisa.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine
po predlogu uprave.

2. Letno poročilo družbe za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo družbe za leto 1995.
3. Razdelitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: ugotovi se čisti dobiček

družbe za leto 1995 in njegovo razdelitev
na rezerve, nerazporejeni dobiček in divi-
dende po predloženem predlogu.

4. Informacija o ugotovitvah APPNI
Ljubljana.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se član nadzorne-

ga sveta.
6. Imenovanje finančnega revizorja druž-

be za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 1996 se imenuje revizijska družba
KPMG iz Ljubljane.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih Kemofarmacije, d.d., Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, vsak delovni dan v ted-
nu med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi poob-
laščenci ali zakoniti zastopniki in vodja pro-
grama notranjega odkupa. Glasuje se oseb-
no ali po pooblaščencu oziroma zastopniku,
in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in mora biti pred ali ob sklicu predloženo
družbi.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 15. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem skli-
cu skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Kemofarmacija, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave

Predsednik nadzornega sveta

Št. 401 Ob-1825

Na podlagi 8. člena statuta družbe Helios
Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in
razvoj, d.d., začasna uprava sklicuje

1. sejo skupščine,
ki bo dne 26. 6. 1996 ob 15. uri v prosto-

rih družbe na Ljubljanski cesti 110a, Dom-
žale.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine. Imenujeta se dva preštevalca gla-
sov in notar.

3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine.
5. Sprejem poročila začasne uprave o po-

teku lastninskega preoblikovanja družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

lastninskem preoblikovanju podjetja.
6. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagana revizorska družba.

7. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1995.

8. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
10. Sprejem sklepa o določitvi nagrad

članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se nagrada čla-

nom nadzornega sveta v predloženi obliki.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izka-
zati s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo
biti pisno vloženi v roku 7 dni od objave
tega vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine dne 26. 6. 1996 ob 16. uri na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine  se  veljavno  odloča  ne  glede
na  višino  zastopanega  osnovnega  kapi-
tala.

HELIOS Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj, d.d.,

Uprava

Ob-1827

Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe TRAIG Transportnega podjetja, d.d.,
Ivančna Gorica, sklicujem

2. sejo skupščine
delniške družbe TRAIG Transportno

podjetje, d.d., Ivančna Gorica,
ki bo dne 24. 6. 1996 ob 12. uri na sede-

žu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2. grupe
odredov 17, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika skupščine, določitev preštevalca
glasov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa:
– izvoli se predsednik skupščine, določi

se preštevalca glasov, zapisnikarja in notar-
ja,

– ugotovi se sklepečnost delničarjev in
zastopanost kapitala.

2. Poročilo direktorja o poslovanju druž-
be v letu 1995 z mnenjem revizijske hiše ter
poslovni načrt za leto 1996.

Predlog sklepa:
– sprejme se poročilo o poslovanju druž-

be v letu 1995 ter poslovni načrt za leto
1996,

– skupščina zadolži direktorja, da pri-
pravi sanacijski program ter ga predloži nad-
zornemu svetu v sprejem.

3. Imenovanje revizijske hiše za leto
1996.

Predlog sklepa: skupščina pooblasti nad-
zorni svet, da odloči o izbiri revizijske hiše
za leto 1996.

Vabilo z vsem gradivom je poslano vsem
solastnikom družbe, ki imajo v svoji lasti 5
ali več % delnic družbe. Vsi ostali lastniki
imajo gradivo na vpolged na sedežu družbe
TRAIG, d.d., Ivančna Gorica, Cesta 2. gru-
pe odredov 17.

V primeru nezadostne prisotnosti zasto-
panega kapitala velja to vabilo tudi kot va-
bilo za drugi sklic skupščine, ki bo v tem
primeru naslednji dan ob isti uri, na istem
mestu, z istim dnevnim redom.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni od dneva sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo
udeležbo. Pooblaščenec oziroma zastopnik
se mora pred sejo izkazati s pismenim poob-
lastilom.

TRAIG, d.d., Ivančna Gorica
Direktor

Ob-1781

Uprava delniške družbe Elektronabave
Ljubljana, d.d., na podlagi 38. člena statuta
delniške družbe sklicuje

drugo skupščino
delniške družbe,

ki bo 28. junija 1996 ob 15. uri v prosto-
rih Elektronabave Ljubljana, d.d., na Slo-
venski 58, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine:
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske komisije in

preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log za imenovanje organov skupščine po
predlogu uprave.

2. Obvestilo skupščine o izvolitvi delav-
skega predstavnika v nadzornem svetu.

3. Letno poročilo družbe za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo družbe za leto 1995.
4. Razdelitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-

tve čistega dobička in predlagana višina di-
vidende.

5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predložene spremembe statuta po predlogu
uprave.

6. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolita se člana nadzor-

nega sveta po predloženem predlogu.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe na Slovenski c. 58, v tajništvu
glavnega direktorja vsak delovnik od 8. do
12. ure od 29. 5. 1996 dalje.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar osebno ali po svojem pooblaščencu ozi-
roma zastopniku, vsak pa mora svojo ude-
ležbo na skupščini skladno z določilom 41.
člena statuta družbe pisno prijaviti upravi
družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 18. uri na mestu prvega sklica. Ob po-
novljenem sklicu skupščine veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Elektronabava Ljubljana, d.d.

Ob-1691

V skladu s členom 10.3. statuta Kmečke-
ga sklada 1, Pooblaščene investicijske druž-
be d.d., Ljubljana, sklicuje direktor Kmeč-
kega sklada 1, Pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana

2. sejo skupščine
družbe Kmečki sklad 1,

Pooblaščena investicijska družba d.d.,
Ljubljana,

ki bo v petek dne 28. 6. 1996 ob 11. uri v
prostorih Kmečke družbe za upravljanje in-
vesticijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne
21, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov in notarja po predlogu direktorja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in notar-
ja po predlogu direktorja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Letno poročilo Uprave za leto 1995 z

mnenjem Nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Skupščina sprejme

predlagano letno poročilo za leto 1995 in
revidirane finančne izkaze družbe za leto
1995.

4. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.

Predlog sklepa: Skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja po predlogu Nadzorne-
ga sveta.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili bodisi Kmečko
družbo za upravljanje investicijskih skladov
d.d. ali pa druge pooblaščence za uresničeva-
nje glasovalne pravice iz vplačanih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
Skupščine udeležijo delničarji ali pooblašče-
ni zastopniki, ki svojo udeležbo v skladu s
točko 10.3.3. statuta Kmečkega sklada 1
d.d., Ljubljana pisno prijavijo vsaj tri dni
pred Skupščino, to je do torka 25. 6. 1996.
Prijava bo veljavna s predložitvijo kopije
veljavnega potrdila o lastništvu delnic
Kmečkega sklada 1 d.d. ali s predložitvijo
kopije veljavne lastninske nakaznice in vpi-
snice imetnika ali zastopnika.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje in-
vesticijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne
21, Ljubljana, eno uro pred začetkom
skupščine.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 28. 6. 1996 ob 12. uri na istem naslovu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe za upravljanje investicij-
skih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21,

Ljubljana, in sicer 20., 21. in 24. 6. 1996 od
10. do 12. ure.

Kmečki sklad 1,
Pooblaščena investicijska družba,

d.d., Ljubljana

Ob-1692

V skladu s členom 10.3. Statuta Kmeč-
kega sklada 2, Pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana, sklicuje direktor
Kmečkega sklada 2, Pooblaščene investicij-
ske družbe d.d., Ljubljana

2. sejo skupščine
družbe Kmečki sklad 2,

Pooblaščena investicijska družba d.d.,
Ljubljana,

ki bo v četrtek dne 27. 6. 1996 ob 11. uri
v prostorih Kmečke družbe za upravljanje
investicijskih skladov d.d., Ljubljana, Steg-
ne 21, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov in notarja po predlogu direktorja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in notar-
ja po predlogu direktorja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Letno poročilo Uprave za leto 1995 z

mnenjem Nadzornega sveta.
Predlog  sklepa:  Skupščina  sprejme

predlagano  letno  poročilo  za  leto  1995  in
revidirane finančne izkaze družbe za leto
1995.

4. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.

Predlog sklepa: Skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja po predlogu Nadzorne-
ga sveta.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili bodisi Kmečko
družbo za upravljanje investicijskih skladov
d.d. ali pa druge pooblaščence za uresničeva-
nje glasovalne pravice iz vplačanih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblašče-
ni zastopniki, ki svojo udeležbo v skladu s
točko 10.3.3. statuta Kmečkega sklada 2
d.d., Ljubljana pisno prijavijo vsaj tri dni
pred skupščino, to je do ponedeljka 24. 6.
1996. Prijava bo veljavna s predložitvijo
kopije veljavnega potrdila o lastništvu del-
nic Kmečkega sklada 2 d.d. ali s predloži-
tvijo kopije veljavne lastninske nakaznice
in vpisnice imetnika ali zastopnika.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje in-
vesticijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne
21, Ljubljana, eno uro pred začetkom
skupščine.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 27. 6. 1996 ob 12. uri na istem naslovu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe za upravljanje investicij-
skih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21,

Ljubljana, in sicer 19., 20. in 21. 6. 1996 od
10. do 12. ure.

Kmečki sklad 2,
Pooblaščena investicijska družba,

d.d., Ljubljana

Ob-1690

Na podlagi točke 7.3 statuta družbe Sava,
gumarska in kemična industrija, d.d., zača-
sna uprava sklicuje

1. skupščino delničarjev
ki bo dne 27. 6. 1996 ob 10. uri, v pro-

storih Gorenjskega sejma v Kranju z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog  sklepa  začasne  uprave:  skupš-

čina sprejme poslovnik o delu skupščine
družbe SAVA, d.d., v predloženem besedi-
lu.

3. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju podjetja.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na vzame poročilo o lastninskem preobliko-
vanju podjetja Sava Kranj, p.o., na znanje.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Ob pozitivnem mnenju Nadzornega sve-

ta z dne 15. 5. 1996 je predlog sklepa zača-
sne uprave: skupščina sprejme letno poroči-
lo za leto 1995.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Ob pozitivnem mnenju Nadzornega sve-
ta z dne 15. 5. 1996 je predlog sklepa zača-
sne uprave: čisti dobiček, ugotovljen na os-
novi revidiranih računovodskih izkazov po
zaključnem računu 1995 skupaj z revalori-
zacijo na dan 31. 12. 1995 v znesku
11,207.414,78 tolarjev, se razporedi kot ne-
razporejeni dobiček.

6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa začasne uprave: družba
oblikuje sklad za lastne delnice, in sicer iz
rezerv, ki so bile oblikovane v letih 1993 in
1994 v znesku 5% osnovnega kapitala za
namene iz 240. člena zakona o gospodar-
skih družbah. Skupščina pooblašča nadzor-
ni svet, da oblikuje sklad še za nadaljnjih
5% možnih sredstev osnovnega kapitala.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani Nadzornega sveta, ki jih je izvolil or-
gan soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. dr. Miroslav Odar,
2. Josip Škoberne, dipl. prav.,
3. Miran Kalčič, dipl. prav.,
4. Viljem Žener, dipl. inž.,
5. mag. Branko Markun,
6. Bruno Skumavc, dipl. inž.,
7. dr. Andrej Škarabot.

8. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo
skupščina imenuje KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 21.

9. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
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Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 30.000 SIT neto za
člana in 60.000 SIT neto za predsednika
nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za točke 2., 3. in 4. dnevnega reda je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, v Kra-
nju, Škofjeloška c. 6, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica, v tajništvu upra-
ve delniške družbe v Kranju, Škofjeloška c.
6.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic oznake A, B, G in H, njiho-
vi pooblaščenci ali zastopniki.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničar oziroma njegov
pooblaščenec vsaj 3 dni pred skupščino pi-
sno napove svojo udeležbo.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupš-
čino eno uro pred pričetkom zaradi vzposta-
vitve evidenc in prevzema glasovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Dvorana bo odprta eno uro pred začet-
kom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje 27. 6. 1996 ob
11. uri, v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

SAVA, gumarska in
kemična industrija, d.d.,

Začasna uprava

Ob-1831

Začasna uprava delniške družbe Univit
na podlagi točke 7.3 statuta delniške družbe
Univit, d.d., Ljubljana, sklicuje

1. redno skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 26. 6. 1996 ob 12. uri v sejni
dvorani SKB, Slovenska 56, v Ljubljani in
skupaj z začasnim nadzornim svetom pred-
laga naslednji dnevni red in skepe skupšči-
ne:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-
sotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine in imenuje notar po predlogu
sklicatelja.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe se imenuje predlagana
revizijska družba.

4. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe Univit.

Predlog  sklepa:  skupščina  sprejme
predlagane  spremembe  statuta  delniške
družbe.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju v letu 1995.

6. Delitev dobička za obdobje od 1. 1.
1993 do 31. 12. 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička in predlagana višina divi-
dende.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta in
njihovih namestnikov.

Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-
ta in njihove namestnike se izvolijo predla-
gani člani.

8. Določitev plačila članom nadzornega
sveta in njihovim namestnikom.

Predlog sklepa: potrdi se predlog plačila
članom nadzornega sveta in njihovim na-
mestnikom.

9. Oblikovanje sklada za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: družba oblikuje sklad za
nakup lastnih delnic.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe Univit,
d.d., Ljubljana, Nazorjeva 6, soba 50/I, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro do 21. 6.
1996.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic z oznako B, C in G oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasu-
je se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zakonitem zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnic z obkroževanjem ZA ali PROTI,
ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastite-
lja in pooblaščenca, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo
družba obdrži.

Pozivamo delničarje, pooblaščence in za-
stopnike, da udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice prijavijo za-
časni upravi najkasneje tri dni pred pričet-
kom zasedanja skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo hkrati s prijavo poslati tudi pisna
pooblastila.

Dvorana bo odprta od 11. ure dalje. Del-
ničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti na podlagi dokumenta o identifi-
kaciji, podpisa seznama prisotnih udeležen-
cev in prevzema glasovnic zglasijo na me-
stu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred
zasedanjem skupščine. Delničarje prosimo,
da pravočasno zasedejo mesta v dvorani, saj
zamudniki ne bodo imeli vstopa v dvorano
zasedanja skupščine.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje z istim dnevnim redom istega dne ob
13. uri na mestu prvega sklica. Ob ponov-
nem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Univit, d.d., Ljubljana
Predsednik začasnega nadzornega sveta

Ob-1832

Na podlagi 6.4 člena statuta delniške
družbe sklicujem

prvo zasedanje skupščine
delniške družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,

Kranj, Savska loka 4,
ki bo v sejni sobi družbe v Kranju, Sav-

ska loka 4, v četrtek, 27. 6. 1996 ob 12. uri.
Dnevni red:
1.
a) otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti.,
b) konstituiranje skupščine: izvolitev

predsednika, zapisnikarja, dveh prešteval-
cev glasov in notarja. Notar otvori zaseda-
nje skupščine in predlaga izvolitev delov-
nega predsednika skupščine, zapisnikarja,
dveh preštevalcev glasov in notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar, dva preštevalca gla-
sov in notar po predlogu začasne uprave.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagnai
poslovnik o delu skupščine.

3. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta Iskra Vzdr-
ževanje, d.d.

4. Obravnava poročila začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja Iskra
Vzdrževanje.

Predlog sklepa: poročilo začasne uprave
o poteku lastninskega preoblikovanja druž-
be  Iskra  Vzdrževanje  se  vzame  na  zna-
nje.

5. Obravnava in sklepanje o imenovanju
revizorja družbe.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagano revizijsko hišo.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje člane

nadzornega sveta po predlogu začasnega
nadzornega sveta.

7. Določitev nagrad za delo predsednika
in člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za
določitev nagrad predsedniku in članom
nadzornega sveta.

8. Poročilo o poslovnih rezultatih za leto
1995, ter predlog delitve dobička.

Predlog sklepa: sprejme se proočilo za
leto 1995, ter predlagano delitev dobičke.

9. Obravnava poročila revizorja za po-
slovno leto 1995.

Predlog sklepa: poročilo revizorja za po-
slovno leto 1995 se vzame na znanje.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo o katerem sklepa skupščina, je

zainteresiranim delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Kranju, Savska loka 4, v
tajništvu, vsak delovni dan med 11. in 14.
uro v času od 3. do 14. 5. 1996.

Delničarji lahko sporočijo svoje predlo-
ge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obraz-
loženi in posredovani na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
skladno s statutom, oziroma njihovi poob-
laščenci in zastopniki.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku na skupščini, na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
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vstopu v skupščinske prostore, ko tudi pod-
pišejo seznam prisotnih udeležencev.

Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta eno uro pred začet-

kom zasedanja.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 27. 6. 1996 ob 14. uri v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj

Na podlagi 4.1 člena delniškega spora-
zuma, kot pogodbe o ustanovitvi združenja
delničarjev sklicujem

sestanek udeležencev navedenega
sporazuma,

ki bo v četrtek, 20. 6. 1996 ob 16. uri v I.
nadstropju Restavracije Iskra, z istim dnev-
nim redom, kot je naveden v sklicu skupšči-
ne delniške družbe.

Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj

Razne objave

Ob-1730

Birostroj Computers, p.o., Glavni trg
17 b, Maribor, razpisuje

javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov v 2. in 4.

nadstropju na Glavnem trgu 17/b v
Mariboru

1. Poslovni prostori obsegajo:
– pisarne v 2. nadstropju s pritiklinami,

in sicer: soba 244 – v izmeri 19,79 m2, 245 –
19,66 m2, 245a – 17,51 m2, 245b – 20,54 m2

po izklicni ceni 1.500 DEM za m2;
– soba v IV. nadstropju s pritiklinami št.

406 v skupni izmeri 60,14 m2 po izklicni
ceni 1.280 DEM za m2.

Kupnina je plačljiva v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

Javna dražba za navedene poslovne pro-
store bo 10. 6. 1996 ob 10. uri v poslovnih
prostorih podjetja Birostroj Computers, p.o.,
Maribor, Glavni trg 17/b, Maribor v 3. nad-
stropju soba 310.

2. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, registrirane v Republike Sloveniji,
kakor tudi fizične osebe (državljani RS)
oziroma njihovi pooblaščenci, ki se izka-
žejo z veljavnim pooblastilom in so pred
pričetkom javne dražbe predložili dokazilo
o plačani varščini v višini 10% izklicne
cene za licitirane poslovne prostore na žiro
račun Birostroj Computer, p.o., številka
51800-601-11438  pri  Agenciji  za  plačil-
ni  promet   v  Mariboru  s  pripisom  –
varščina.

Uspeli ponudniki morajo skleniti kupo-
prodajno pogodbo v 8 dneh po objavljeni
javni dražbi, celotno kupnino pa morajo pla-
čati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, pri

čemer se mu že vplačana varščina všteje v
kupnino. Če ponudnik ne sklene pogodbe
ali kasneje od nakupa odstopi, zapade
varščina v korist prodajalca.

Prometni davek in vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec.

Ponudnikom, ki na dražbi ne bodo uspe-
li, bo varščina neobrestovana vrnjena v 5
dneh po razpisni javni dražbi.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo predlog prodajalca Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo izdala ustrezno soglasje v skla-
du z 2. odstavkom 44. člena zakona o last-
ninskem preoblikovanju podjetij.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru po tel. 062/25-631.

Birostroj Computers, p.o.,
Maribor

Ob-1788

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Rib-
nica 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 zdrav-
stvu sorodno dejavnost. Prostor je v III.
gradbeni fazi. Najem je možen tudi za del
celotne površine.

II. Izklicna cena najemnine je 10
DEM/m2.

III. Varščino v višini 150 DEM po sred-
njem 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 Ribni-
ca, Majnikova 1.

IV. S potrdilom o plačilu varščine se dra-
žitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Uspe-
lemu zdražitelju se varščina upošteva kot v
naprej plačana najemnina. Ostalim udele-
žencem se varščina vrne brez obresti najka-
sneje v treh dneh po javni dražbi.

V. Na dražbi lahko sodelujejo vse prav-
ne in fizične osebe. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti poob-
lastilo za licitiranje.

VI. Uspeli zdražitelj mora skleniti na-
jemno pogodbo v 30 dneh po končani draž-
bi. 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 30. 5. 1996 ob 11. uri.

VIII. Ogled poslovnega prostora je mo-
žen dne 30. 5. 1996 do pričetka dražbe.
Informacije lahko dobite po tel. št. 861-057.

ZD Ribnica

Ob-1757

Skupščina družbe Iskra Magnetni vži-
galniki, Družba za proizvodnjo magnetnih
vžigalnikov, d.o.o., Tolmin, Poljubinj 93, je
na 6. redni seji sprejela naslednji

sklep

Osnovni kapital družbe se zniža za
117,331.879 SIT, kar v naravi predstavlja

ves prvotno vplačani kapital družbe v stva-
reh – opremi.

Na podlagi citiranega sklepa skupščine,
direktor družbe objavlja njen sklep in pozi-
va upnike, da se zglasijo v družbi in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

Iskra Magnetni vžigalniki, d.o.o.,
Tolmin

Ob-1843

Assistance Coris, d.o.o., Celovška 206,
Ljubljana, preklicuje 79 polic zdravstvene-
ga zavarovanja Coris: 0001691, 0001692,
0002694, 0002695, 0004307, 0004473,
0004244, 0005144, 0005145, 0005146,
0005147, 0005148, 0005149, 0005150,
0005151, 0005152, 0005153, 0005154,
0005155, 0005156, 0005157, 0005158,
0005159, 0005160, 0005161, 0005162,
0005163, 0005164, 0005165, 0005166,
0005167, 0005168, 0005169, 0006416,
0006421, 0006427, 0001454, 0003533,
0003534, 0003535, 0003536, 0003537,
0003553, 0003554, 0003557, 0003561,
0003562, 0003563, 0003564, 0003565,
0003566, 0003567, 0003568, 0003569,
0003570, 0003571, 0003572, 0003573,
0003574, 0003575, 0003576, 0003577,
0003578, 0003579, 0003580, 0003632,
0002034, 0007483, 0009344, 0009364,
0009373, 00011099, 00011100, 0003385,
0003427, 0003428, 0004033, 0004057,
0004066.

Ob-1844

Avtotehna GVTO, trgovska družba z
gospodarskimi vozili in drugo transportno
opremo, d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko z vsebino: AV-
TOTEHNA GVTO, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška c. 228, št. 8.

Ob-1845

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per preklicuje zavarovalno polico in OSE:
ZK 121353.

Ob-1846

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per preklicuje zavarovalne police:

1-ŽI: št. 14755, 14765
1-N: št. 17311, 17312, 17313, 17314,

17315, 17316, 17317, 17318, 17319, 17320,
1-IM: št. 82413, 82414, 82415
in pooblastili zastopnikov za sklepanje

zavarovanj, št. 091007008 in 092001934.

Hodžić Jasmin, Pot k Savi 12, Ljubljana,
preklicuje štampiljko z napisom JASS d. o.
o. Ljubljana, Breg 8, 61000 Ljubljana TEl.
061/1256162. s-28102

Oskar Rent d. o. o., Rožan dol. c III/15 b,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike 5cm x 2 cm z napisom Oskar rent
d.o.o. Rožna dol. c III/15 b Ljubljana tel.
274086. s-28072

Porenta Jani, Zavoglje 14, Ljubljana,
preklicuje štampiljko Pravkotne oblike z na-
pisom ULTRA COMMERCE Grabloviče-
va 01 Ljubljana d. o. o. podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino. p-28110
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Andrejc Aleksandra, Vilfanova 8, Porto-
rož, potni list št. AA 201159. g-28216

Bangier Vladimir, Lucija, Vojkova 23,
Portorož, potni list št. AA 200456. p-28011

Bizjak Vida, Rožna pot 4, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 55621.
g-28222

Bone Martin, Pod Škabrijelom 5, Nova
Gorica, potni list št. AA 549809. p-28031

Brelih Jan, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
potni list št. AA 878331, izdala UE Ljublja-
na 23. 3. 1993. s-28100

Bužekijan Edi, Lucija, Lucan 15/a, Por-
torož, maloobmejno prepustnico, št. 12734.
p-28004

Budina Tadej, Zdolška cesta 16 a, Kr-
ško, potni list št. AA 475541. P-28025

Cerjak Joško, Arnovo selo 36 A, Artiče,
potni list št. BA 342965. p-28047

Cerjak Renata, Arnovo selo 36 A, Arti-
če, potni list št. BA 342964. p-28046

Cimprič Andrej, Kamno 75a, Tolmin,
potni list AA 45208. p-29115

Čebašek Janko, Olševek 60, Preddvor,
potni list št. AA 067066. s-28157

Dražumerič Samo, Kresetova ulica 13,
Trebnje, potni list št. AA 609814, izdala
Upravna enota Trebnje 2. 12. 1992. s-28142

Đorđevič Slavko, Ul. Bratov Učakar 84,
Ljubljana, potni list št. AA 712690. s-28026

Ferfolja Ljiljana, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, petletno listino po VS, št. AI
052083. p-28070

Grujičič Jagoda, Ul. bratov Babnik 24,
Ljubljana, potni list št. AA 678328. s-28091

Hace Anita, Trubarjeva cesta 5, Trebnje,
potni list št. AA 395583. s-28168

Hadner Patricija, Bohova 21, Maribor,
potni list št. AA 242493. p-28056

Hribar Marija, Kuraltova ulica 21, Kranj,
potni list št. AA 706193. p-29038

Hvastja Igor, Solinska 9, Portorož, potni
list št. AA 510785. g-28218

Kljun Marjan, Pusti hrib 1, Ortnek, potni
list št. AA 882301, izdala Upravna enota
Ribnica 8. 4. 1993. s-28061

Kljun Maruša, Pusti hrib 1, Ortnek, pot-
ni list št. AA 497240, izdala Upravna enota
Ribnica 19. 10. 1992. s-28062

Knap Tanja, Račice 2, Podgrad, potni
list št. AA 128111. g-28046

Kopitar Manica, Osterčeva 14, Ptuj, pot-
ni list št. AA 615173. g-28129

Koren Jurij, Štihova 5, Ljubljana, potni
list št. AA 61081. s-28217

Kos Željko, Ulica 1. maja 3, Metlika,
potni list št. BA 532289. p-28005

Kovačevič Gospova, Ižanska cesta
440/b, Ljubljana, potni list št. AA 564482.
s-28224

Krajnc Karmen, A. Gabrška 102, Šem-
peter pri G., potni list št. AA 355621.
p-28060

Krničar Teja, Poljče 26, Radovljica, pot-
ni list št. BA 354354. g-28128

Lapanja Alojzija, Šentviška gora 33/A,
Tolmin, maloobmejno prepustnico, št.
AI54217. p-28016

Lichtenegger Urška, Ul. bratov Vošnja-
kov 3, Celje, potni list št. BA 358966.
p-28022

Lorenci Marijan, Pešpot 7, Brežice, pot-
ni list št. AA 073034. s-28136

Majetič Robert, Vas 26, Vas, potni list
št. AA 116868. p-28065

Marušič Franc, Trg J. Srebrniča 1, Sol-
kan, Nova Gorica, petletno listino po VS, št.
44774. p-28049

Matk Domen, Logarska dolina 21, Mo-
zirje, potni list št. 7526. p-28029

Matk Janez, Logarska dolina 21, Mozir-
je, potni list št. AA 607358. p-28026

Matk Janez, Logarska dolina 21, Mozir-
je, potni list št. 7150. p-28030

Matk Majda, Logarska dolina 21, Mozir-
je, potni list št. AA 248874. p-28028

Matk Marija, Logarska dolina 21, Mo-
zirje, potni list št. BA 256346. p-28027

Mašič Klara, Mokrice 11, Vrhnika, potni
list št. AA 102372. s-28015

Mijanovič Vojko, Bernetičeva 2, Koper,
potni list št. AA 4883. p-28003

Milisvaić Anđelko, Jarška cesta 11,
Ljubljana, potni list št. BA 500536. s-28059

Muršec Tanja, Jurčičeva 14, Lenart, pot-
ni list št. AA 793132. p-28053

Novak Sandro, Trubarjeva ulica 9, Mari-
bor, potni list št. BA 209265. p-28069

Novšak Mateja, Boštanj 32, Sevnica, pot-
ni list št. BA 516413. p-28024

Oražem Sebastjan, Ropretova 30, Men-
geš, potni list št. BA 350666, izdala Uprav-
na enota Domžale 30. 5. 1994. s-28178

Ostanek Aleš, Cankarjeva 2, Črnomelj,
potni list št. AA 167071. p-28048

Pavlič Darinka, Skvarčeva 12, Celje, pot-
ni list št. AA 901178. p-28038

Pavlič Franc, Škvarčeva 12, Celje, potni
list št. AA 901274. p-28039

Pavlič Gregor, Skvarčeva 12, Celje, pot-
ni list št. AA 901175. p-28036

Pavlič Katarina, Skvarčeva 12, Celje,
potni list št. AA 901176. p-28037

Petek Drago, Ormoška c. 19, Ljutomer,
potni list št. BA 392595. p-28058

Podhraški Jožica, Keršova 3, Vojnik,
potni list št. BA 505813. p-28050

Podunovac Peter, Cesta na Markovec 55,
Koper, petletno listino, št. 31400. p-28010

Puconja Miran, Cven 30, Ljutomer, pot-
ni list št. AA 926449. p-28068

Pustovrh Igor, Trg Prešernove brigade 6,
Kranj, potni list št. BA 280742. s-28094

Reisp Boris, Pot na Fužine 27, Ljublja-
na, potni list št. AA 873384. s-28202

Rituper Jože, Markišavci 2 a, Murska
Sobota, maloobmejno prepustnico,
18440/83. p-28107

Rumenič Marija, Cesta ob barju 84,
Škofljica, potni list št. AA 529892. s-28073

Sahiti Habibe, Adamičeva c. 3/B, Gro-
suplje, potni list št. AA 879387. s-28149

Sačer Goran, Kermaunerjeva 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 528959. s-28051

Sačer Greta, Kermaunerjeva 15, Ljublja-
na, potni list št. AA 980371. s-28052

Sedmak Vlahovič Jasminka, Boletova 29,
Ljubljana, potni list št. AA 936940. s-28195

Seferaj Rasim, Koželjeva 8/a, Ljubljana,
potni list št. BAS 88942. s-28056

Smerdu Maruška, Tržaška 49, Ljubljana,
potni list št. AA 63938, izdala UE Ljubljana
28. 2. 1992. s-28179

Spiroski Kliment, Kajuhova ulica 44,
Ljubljana, potni list št. AA 537953. s-28104

Starc Matija, Ob dolenjski zelenici 116,
Ljubljana, potni list št. AA 464582. s-28088

Suljič Safet, Zakotnikova 1, Ljubljana,
potni list št. BA 413360. s-28078

Šefran Breda, Bratovževa ploščad 18,
Ljubljana, potni list št. BA 109749. s-28219

Šešek Mateja, Jakčeva 5, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 449972, izdala UE Ljubljana.
s-28173

Šimrak Branimir, Župančičeva cesta 12,
Metlika, potni list št. AA 339429. g-28047

Šumnik Štefan, Stražišče 20, Prevalje,
potni list št. AA 351908. p-28002

Šundič Ranka, Sketova 11, Ljubljana,
potni list št. BA 287963. s-28164

Treven Matej, Leniše 16, Sovodenj, pot-
ni list št. AA 895087. p-28006

Tripar Danijela, Markova ul. 55, Koper,
potni list št. BA 225180. g-28215

Upelj Hilda, Parmova 44, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 769696. s-28180

Vodan Damijan, Dogoška c. 6, Maribor,
potni list št. BA 90944. p-28055

Vodišek Marija, Vegova 2, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 689904.
g-28221

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Vranič Gregor, Opekarniška 10, Celje,
zavarovalno polico. p-28013

Vrecl Franc, Novo polje XII/10 a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 415207, izdala Uprav-
na enota Ljubljana 20. 1. 1995. s-28176

Zakrajšek Marija, Dolenje Ponikve 36,
Trebnje, potni list št. BA 406257. s-28064

Zucchiati Igor, Vrtojba, 9. septembra
231, Nova Gorica, petletno listino po VS,
št. AI 34484. p-28067

Zupan Marjo, Spodnja Besnica 128, Zgor-
nja Besnica, potni list št. BA 127540. s-28134

Zver Marija, Odranci, Jugovska ulica 13,
Lendava, potni list št. AA 728588. p-28040

Žerjav Damijan, Slivje 36, Sežana, potni
list št. AA 288165. p-28081

Žižek Jožef, Hotiza 194, Lendava, potni
list št. BA 56643. p-28019

Živin Biljana, Vegova 17, Koper, petlet-
no listino, št. 406-40240. p-28009

Žmavc Franc, Ulica Ele Kristl 3, Lenart,
potni list št. AA 401752. m-682

Ahačič Damjan, Podlubnik 153, Škofja
Loka, indeks Ekonomske fakultete v Ljub-
ljani. s-28018

Alimanovič Omer, Zavidoviči, diplomo
Gradbenega šolskega centra v Ljubljani.
s-28139

Alssio Marino, Benčičeva 8, Koper, vpi-
sni list za čoln, št. 01/03-275/89, izdan leta
1989. g-28011

Ameti Remzi, Cesta 4. julija 6, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
14757. p-28106

Andrejc Aleksandra, Vilfanova 8, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8528,
izdala UE Piran. g-28185

Baletič Cvetka, Veluščkova 2, Izola, za-
varovalno polico, št. 213725. g-28002

Baškovec Jože, Vogelna ulica 4, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 323343.
s-28068

Beber Sabina, Ul. Toneta Melive 2, Slo-
venske Konjice, indeks Fakultete za druž-
bene vede v Ljubljani. s-28214

Bec Marino, Sallaumines 10 A, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9396.
g-28035

Belič Zoran, Potrčeva 36, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 28077. p-28041

Benedik Marjan, Ratež 12, Brusnice,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
15789, izdala UE Novo mesto. g-28122

Benčina Emil, Rakitnica 5 b, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
50432, reg. št. 4508. s-28200

Bernard Zvonko, Zg. Rute 65, Gozd Mar-
tuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080257. g-28012

Bertoncelj Polona, Kovor, Glavna c. 7,
Tržič, vozniško dovoljenje. g-28031

Beručan Ana, Glogovica 14, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7273.
s-28025

Bevc Tomaž, Polje cesta XII 2 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026462, št. reg. 202511. s-28175

Bider Matej, Nizka 2, Rečica ob Savinji,
spričevalo Srednje šole Borisa Kidriča, št.
381 a, izdano leta 1987. p-28108

Bizovičar Tatjana Marija, Zarnikova uli-
ca 7 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 161038. s-28069

Blatnik Barbara, Tabor 12/c, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 23607, izdala
UE Žalec. p-28082

Božič Beno, Šempeter65/A, Šempeter v
Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21343. p-28083

Božič Boštjan, Trdinova ulica 12, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14897. p-28023

Bodiroža Sanja, Britof 18, Kranj, vozov-
nico, št. 472630, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-28199

Bodiroža Sanja, Britof 18, Kranj, vozov-
nico, št. 468096, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-28207

Bošnjaković Nermin, Zavidoviči, za-
ključno spričevalo Gradbene šole v Ljublja-
ni, izdano leta 89/90. s-28166

Bratuša Zlatko, Formin 31, Gorišnica,
delovno knjižico, reg. št. 49112. p-28077

Brečko Darko, Trg borcev NOB12, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 6484. g-28113

Brolih Jakomina, Pot čez gmajno 21,
Ljubljana, delovno knjižico. s-28131

Brunec Drago, Staneta Rozmana 4, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 10581.
p-28034

Brunec Kristina, Staneta Rozmana 4,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
33892. p-28035

Cerar Šabec Antonija, Glinškova ploščad
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. S
264309. s-28096

Cimbola Josip, Medenska cesta 56, Ljub-
ljana, dodatno zdravstveno zavarovanje št.
LJ 2502118642, ZZZS Ljubljana. s-28044

Cvelbar Damijan, Šmarje 34, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29565.
g-28034

Čop Aleš, Smakuč 35, Žirovnica 64274,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
486781. g-28189

Dančulovič Jelica, Gogalova 4, Kranj,
potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu.
g-28153

Dolenc Robert, Černelavci, Goriška 82,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ,
št. 802. p-28102

Draksler Franc, Mavčiče 66, Mavčiče,
zavarovalno polico, št. AO 395004. g-28021

Drev Bogdan, Železno 13, Žalec, indeks
1. 2. 3. letnika gradbene šole in zaključno
spričevalo. g-28160

Drev Marija, Nadvozna c. 4, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39985.
p-28087

Dular primož, Lesno Brdo 65, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8601.
s-28223

Đorđevič Slavko, Ul. bartov Učakar 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001696, reg. št. 201387. s-28027

Edit d. o. o., Šršče 22, Prebold, zavaro-
valno polico, št. AO 0378916. g-28152

Erjavec Joško, Dol. Nemška vas 8, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
izdala UE Trebnje. s-28049

Fartek Franc, Skakovci 38, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 08048. p-28033

Fele Matej, Petelink 15, Kisovec, letno
vozovnico, št. 000232. p-28095

Finžgar Saša, Ul. 28. maja 63, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0323224. s-28022

Furtovič Simona, Kolodvorska 27, Za-
gorje, vozovnico, št. 15000162, šolsko le-
to95/96. p-28094

Gaberc Bojan, Nedelica 78, Turnišče,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu, št 1333 Srednje zdravstvene šo-
le v Rakičanu. p-28089

Gantar Zdenka, Dolenjska c. 438, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146425, reg. št. 167374. s-28133

Garbajs Mitja, Slomškova 17 a, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Moste, izdano leta 1966. s-28099

Godvajs Simon, Rakičan, Kotna 15, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29029.
p-28074

Golc Alojzija, ing. Jermanka 8, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3440.
g-28130

Gorenc Sebastjan, Kresniške Poljane 67,
Kresnice, spričevalo 2. letnika Srednje ra-
čunalniške šole v Ljubljani, izdano leta
1991. s-28138

Gorjup Darko, Viška cesta 55, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
173427, št. 173427. s-28090

Gostiša Jure, Opekarska 28, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2895, izdal
LPP. s-28038

Grabnar Maja, Polje 355, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0364775. s-28066

Gregorič Igor, Ivana Suliča 14/b, Šem-
peter, delovno knjižico. p-28080

Grobin Jože, Šaranovičeva 7 A, Celje,
zavarovalno polico. g-28151

Gustinčič Janko, Vena Pilona 6, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu. p-28062

Druge listine
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Habjan Marko, Grintovška 13, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1168.
s-28211

Haring Kesič Mojca, Zaloška cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885002, reg. št. 159929. s-28172

Hartman Tomo, Pod lipami 8, Celje, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št, 02/13-312/6-89. g-28197

Hirsch Alojz, Vrhovci c. XII 11, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-28135

Hodžič Edina, Želeška 12, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18831.
g-28191

Hodžič Senad, Želeška 12, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16012.
g-28186

Horvat Barbara, Kriška vas 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17780.
s-28145

Hrastar Kristijan, Stranska vas 36, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31611. g- 28198

Hrovatič Miha, Slomškova ulica 19,
Ljubljana, delovno knjižico. s-28106

Jarc Irena, Prevoje 108, Lukovica, spri-
čevalo Poklicne vrtnarske šole. g-28114

Javhari Kamal, Retnje 37, Križe, delov-
no knjižico. g-28210

Ježovnik Anton, Praprotnikova 32, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3641.
p-28091

Jelaska Ana, Trebinjska 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11036, izdal
LPP. s-28124

Jeraj Maja, Kurirska pot 14, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10483.
s-28095

Jereb Vinko, Šmiklavž 110, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 30389. p-28052

Jerebič Ciril, Jevnica 48, Kresnice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 823, izda-
la UE Litija. s-28141

Jovanovič Tomislav, Kočevarjeva 6, No-
vo mesto, listino, reg. št. 39510. g-28208

Jurgele Snežna, Valjavčeva 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643258, reg. št. 32710, izdala UE Kranj.
s-28140

Jurič Ismeta, Donji Svilaj bb, Odžak,
spričevalo OŠ Prežihov Voranc, izdano na
ime Đogič Ismeta, leta 1971. s-28065

Kadilnik Marta, Žička 23, Slovenske Ko-
njice, diplomo . g-28029

Kaluža Erika, Šmihel 4, Pivka, zavaro-
valno polico, št. 0320756. g-28009

Karahasanović Mihnet, Zavidoviči, spri-
čevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Iva-
na Kavčiča v Ljubljani. s-28167

Karoli Angela, Čevljarska 11, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11753.
p-28032

Kačičnik Miran, Celjska 34, Vojnik, voz-
niško dovoljenje. p-28051

Kepic Viktor, Zg. Brnik 157, Cerklje,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje tehnične strojne šole Isk-
ra Kranj. g-28205

Kern Aleksandra, Martina Krpana 6,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimanzi-
je Ivana Cankarja, izdano leta 1981. s-28054

Kleva Ingrid, Sergeja Mašere 1, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-28187

Kljun Maruša, Pusti hrib 1, Ortnek, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 16303, izdala
Upravna enota Ribnica. s-28063

Kobilica Francka, Alpska 15, Bled, spri-
čevalo, izdan leta 1970. g-28007

Kocjančič Erika, Hrastovlje 35, Črni Kal,
vozniško dovoljenje. g-28188

Kodelja Uroš, Kidričeva 25/A, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. p-28045

Kogoj Jernej, Koseze 21 b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388200, reg. št. 191622. s-28055

Kokol Ladislav, Ul. svobode 79, Piran,
vpisni list za čoln, št. 01/03-31/90. g-28110

Kolar Matjaž, Cesta 20 julija 2, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 183023.
p-28008

Koprivec Andrej, Cankarjeva 29, Meki-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12.
423, izdala UE Kamnik. s-28143

Koprivnikar Jernej, Poljanska 22 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13840.
s-28170

Korošec Romana, Škapinova 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 32635.
p-28014

Kovaček Vinko, Moškričeva ulica 2,
Ljubljana, zaključno spričevalo Železničar-
sko elektro kovinarske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1977. s-28098

Kovačevič Žarko, Valjavčeva 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
522931, reg. št. 22517, izdala UE Kranj.
g-28036

Kovačič Robert, Maistrova 15, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
8859. p-28057

Krašna Magdalena, Beblerjeva ul. 23,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 362887, izdala UE Ajdovščina. g-28010

Krebs Ciril, Arnuševa 7, Ptuj, delovno
knjižico, reg. št. 44006. p-28105

Kren Jožica, Vavta vas 10, Straža, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvi
in turizem, izdano leta 1977. g-28156

Križman Jože, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1967.
s-28093

Krkač Nikola, Polanškova ulica 44, Ljub-
ljana, dovolenje letalskega mehanika-tehni-
ka, št. 0044/0107. s-28074

Kukavica Vladimir, Simona Blatnika 14,
Velenje, zavarovalno polico, št. 0292320.
g-28028

Kukovič Marko, Veliki kamen 68, Ko-
privnica pri Brestani, vozniško dovoljenje,
kat. H, št. 14940. p-28096

Kuzma Darko, Gestrinova 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32385.
s-28144

Kuzma Peter, Gestrinova 4, Ljubljana,
zaključno spričevalo PTT srednješolskega-
centra v Ljubljani, izdano leta 1992. s-28137

Kvas Viktor, Ilirska ulica 32, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 0364670.
s-28092

Lani Helena, Gumnišče 32, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
262331, reg. št. 144297. s-28079

Lavrinc Darja, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 75745, S 1009834, izdala UE Ljubljana.
s-28125

Lavš Barbara, Rožanska ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043802, reg. št. 154046. s-28089

Lazar Vladimir, Ivanovci 23, Fokovci,
vozniško dovoljenje, št. 30457. p-28100

Lazarevski igor, Hafnerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 846211, reg. št. 197739. s-28076

Leban Borut, 1. maja 24, Idrija, voz-
niško dovoljenje za kolo z motorjem, št.
10068. p-28104

Lokovšek Sebastijan, Trg rudarjev 2, Se-
novo, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16448. p-28015

Majnik Mitja, Ul. Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, potrdilo za voditelja čolnov, št.
02/13-259/91. s-28117

Malnar Peter, Čokova 1, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10219, izdala
UE Piran. g-28103

Manojlović Lazo, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 123112, S 512911, izdala UE Ljubljana.
s-28041

Markež Luka, Cankarjeva 4/D, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 669087.
g-28111

Marketing Galeb d. o. o., Elvire Vrtovec
4, Izola, zavarovalno polico, št. 317209.
p-28112

Marčič Nataša, Erjavčeva 30, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 028489. g-28127

Matko Štefan, Partizanska 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 24852.
p-28076

Medved Blaž, Krožna c., Koper, voz-
niško dovoljenje. g-28201

Medved Blaž, Krožna c. 6, Koper, pro-
metno dovolenje. g-28206

Medved Janez, Maistrova 6, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8914. s-28123
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Melon Valter, Dolni Zemon 56, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-28193

Memedov Gruda, Cesta zmage 43, Za-
gorje, osebno izkaznico za tujca AH 2826
ONZ Zagorje z veljavnostjo 22. 1. 1996 -
26. 11. 1993. p-28093

Metelko Robert, Črtomirova 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 143496, S 631066, izdala UE Ljubljana.
s-28174

Mihelčič Marko, Imenje 7, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 24539.
s-28053

Miklavec Suzana, Petrovičeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ dr. Jože
Potrč. s-28084

Miklič Valentina, Selišči 28, Videm ob
Ščavnici, zaključno spričevalo Srednje šo-
le. g-28158

Milisavić Anđelko, Jarška cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565725, reg. št. 82595. s-28060

Milič Tatjana, Bratovševa pločad 7,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
003151. s-28085

Mičovič Goran, Sabinijeva 11, Koper,
indeks Srednje pomorske šole Piran.
g-28108

Mlakar Franci, Veliko Mlačevo 50, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
16625. s-28043

Močnik Marta, Soška ulica 21, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-28017

Nagelj Miran, Smolenja vas 51 a, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 0302174.
g-28014

Nemet Ana, Mačkovci, Mačkovci, zava-
rovalno polico, št. 0385487. p-28073

Omerzu Boštjan, Mali kamen 41, Seno-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15624, izdala UE Krško. p-28109

Palusteiner Aleksander, Hubadova 3, Ce-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške šole v Celju, izdano leta 1980.
g-28030

Perdan Sašo, Pot na Kolodvor 1, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0296623. g-28032

Perišin Miran, Prešernovo nabrežje 18,
Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izda-
la UE Piran. g-28109

Peršolja Dejan, Kozana 19, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFH.
p-28079

Pestotnik Igor, Ulica bratov Učakar 32,
Ljubljana, indeks Srednje šole tiska in pa-
pirja. s-28148

Petek Drago, Ormoška c, 19, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
22084. p-28059

Petek Drago, Ormoška c. 19, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
22084. p-28072

Pipan Boris, Benčičeva 7, Sežana, zava-
rovalno polico, št. 0369490. g-28115

Pisk Monika, Zatolmin 41, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. 834217. p-28078

Plemenitaš Božo, Klajnškova 10, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 32629. p-28064

Pobec Mihaela, Jenkova 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24838,
izdala UE Velenje. p-28113

Popov Kolja, Preglov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21035.
s-28048

Potočnik Boštjan, Dolnji Slaveči 153,
Grad, vozniško dovoljenje, št. 28796.
p-28075

Potočnik Ferdinand, Zabukovje 8, Fran-
kolovo, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
12673. g-28183

Praznik Janez, Vuhred 174, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6950.
p-28054

Prašnički Andreja, Matena 4 B, Ig, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1012190.
reg. št. 204582. s-28212

Puš Roman, Bijedičeva ulica 1, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za elektroniko v
Šentvidu, izdana leta 1986. s-28040

Rajšter Erika, Prešernova 43, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11269. g-28107

Rakovec Sebastijan, Valjavčeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
22784, izdala UE Kranj. g-28020

Rakovnik Bogdan, Razdelj 20, Nova cer-
kev, delovno knjižico. g-28150

Reberšek Marija, SElo 7, Vransko, voz-
niško dovoljenje. p-28085

Rezo Ivanka, Ramovševa ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
163489. s-28161

Rijavec Branko, Osek 25, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. ABF. p-28044

Rožman Marjana, Rivola 20, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 036906. g-28037

Rogač Veronika, Tišina 21/c, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 3313. p-28101

Rotar Jože, Knežak 43, Knežak, zavaro-
valno polico, št. 0240675. g-28033

Rozman Marjeta, Srakovlje 14, Kranj,
spričevalo. g-28006

Rumin Karmen, Ukmarjeva 12, Porto-
rož, spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje ekonomske šole. g-28003

Rusja Ivana, Volčja Draga 39, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-28043

Rutar  Peter,  Volarje  29,  Tolmin,  voz-
niško  dovoljenje,  št.  S  000761217.
p-28092

Ručigaj Olga, Čirče 35, Kranj, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Šolskega centra Iskra
Kranj. g-28121

Sabahudin Kermo, Slavka Gruma 82,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32992, izdala UE Novo mesto. g-28209

Sadar Andrej, Cesta Krimskega odreda
4, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 310998.
s-28213

Sagadin Boris, Kungota pri Ptuju 70,
Ptuj, listino. g-28126

Sapor Matej, Jamova cesta 50, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, št. S 61859.
s-28132

Simončič Simon, Plevančeva 43, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15237.
s-28080

Skarlovnik Janez, Rutarjeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu-
Gradbene tehnične šole v Mariboru, izdano
leta 1969 - poklic gradbeni tehnik. s-28163

Slanič Nataša, Podgorska 111, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12921, izdala UE Slovenj Gradec. g-28024

Slijepčević Djuro, Preglov trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
120317, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-28177

Smajlovič Hasan, Kejžarjeva 37, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-28004

Smolar Janko, Danijel 71, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, št. 394. p-28012

Smrajc Sabina, Cesta v Zgornji log 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228127, št. reg. 185635. s-28057

Smrajc Sabina, Cesta v Zgornji log 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 389135.
s-28058

Sojer Terezija Cvetka, Tbilisijska ulica
144, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 296752, ser. št. 24286. s-28050

Sporiš Stjepan, Orehovec 42, Kostanje-
vica na Krasu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11451. p-28090

Stanišič Velimir, Cesta herojev 54, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, št. 5706, iz-
dala UE Novo mesto. g-28118

Stanič Miroslav, Klavčičeva ulica 13,
Kamnik, delovno knjižico. s-28070

Stanič, Miroslav, Klančičeva 13, Kam-
nik, spričevalo OŠ Frana Albrehta Kamnik.
g-28120

Stegelj Boštjan, Malo Ubeljsko 11, Hru-
ševje, spričevalo 1. 2. 3. letnika Srednjeteh-
nično naravoslovne šole v Postojni. p-28111

Stopar Saša, Lokavec 197, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638993. g-28005

Strle Tomaž, Trnje 3, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11807. p-28103

Suban Marjan, Glinškova pl. 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
148910. s-28101

Svenšek Boštjan, Polje 361, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 190826,
S 414604, izdala UE Ljubljana. s-28039
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Šalamun Marjan, Bilgerjeva 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
508117. s-28165

Šarman Milan, Partizanska 12, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, št. 2659.
p-28097

Šekič Adisa, Tržaška 134, Logatec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5670 - kombi-
nirana. s-28077

Šelhaus Robert, Prušnikova 58, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, št. 482796. s-28087

Šeme Franc, Viška cesta 49 B, Ljublja-
na, vozovnico, št. 1362. s-28220

Šinkovec David, Vače 12, Vače, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9167. s-28203

Škerlak Sebastjan, Levstikova 45, Mo-
ravske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 29798. p-28017

Škorjanc Nataša, Tunjuška cesta 9 b,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitum
SNŠRM Kamnik. g-28159

Škrinjar Iztok, Čadram 3, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, št. 18869. g-28105

Škrjanc Robi, Hladilniška pot 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076893, reg. št. 210919. s-28001

Štalec Peter, Zapreval 6, Poljane, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17167.
s-28016

Štangler Anton, Stari trg 27, Velenje,
priglasitveni list, opravilna št. 59-452-94.
p-28018

Štine aleksander, Ljubeljska cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 516121, št. reg. 192594. s-28045

Štok Jura, Ulica bratov Učakar 106,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-28162

Štraus Blanka, Slamnikarska 6, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15752.
s-28171

Štupnik Igor, Stritarjeva cesta 11, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12491. s-28204

Štuselj Matej, Šentrupert 15, Gomilsko,
vozniško dovoljenje. p-28084

Šušteršič Stanko, Fabianijeva 47, Ljub-
ljana, vpisni list za čoln, št.
01/03-9601/1975. g-28181

Tadič Petar, Marinkov trg 5, Ljubljana,
vozovnico za slepe s spremljevalcem, št.
1235. s-28042

Tavčar Leon, Zaboršt pri Dolu 75, Dol
pri Ljubljani, delovno knjižico. s-28182

Temnik Zofija, Polže 12 B, Nova cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 33071.
p-28098

Terbovšek Andrejka, Sp. Kraše 14,
Šmartno/Dreti, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9488. p-28020

Treven Mira, Cesta na Mesarico 7, Ljub-
ljana, diplomo Srednje ekonomske šole ,
izdana leta 1989. g-28196

Trujkič Živorad, Celovška cest 138,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
FGH, št. 391095. s-28067

Tršek Jaka, Tabor 7, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, št. S 1049317, reg. št. 207726.
s-28147

Urbanček Ana, Adersas 12, Cerklje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdano na ime
Berdon Ana, leta 1983. g-28184

Uršič Drago, Trebče 5, Bistrica ob Sotli,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-28001

Varga Jožef, Budinci 3, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, št. 14108. p-28099

Vatovec Iztok, Pobegi, 7. ist. brigade 62,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 40545.
g-28116

Vavtižar Špela, Tičarjeva 5, Kranjska go-
ra, spričevalo 3. in 4. letnika gimnazije.
g-28013

Veber Franc, Cesta zmage 26, Zagorje,
diplomo- spričevalo o zaključnem izpitu, št.
26, izdan leta 1966. g-28155

Verdnik Matej, Cesta na Dobrovo 104
Celje, Celje, indeks. p-28086

Vižintin Janja, Kurirska pot 28, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 8. razreda OŠ.
g-28008

Vidovič Miran, Kajuhova 1, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24879, izda-
la UE Ptuj. g-28154

Vodušek Robert, Liboje 42, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1026839.
p-28021

Vranovič Rudolf, Badevinčeva 8, Laško,
vozniško dovoljenje, št. 5051. p-28088

Vukšinič Boris, Bereta vas 7, Suhor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3005, iz-
dala UE Metlika. g-28192

Zajc Jožica, Delavska 12, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 20302. g-28190

Zajc Marko, Grintovec 17, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. SA 75176.
s-28146

Zalar Jože, Cesta 4. maja 67, Cerknica,
zavarovalno polico, št. 0273746. g-28023

Zore Nina Marija, Medvedova 44, Kam-
nik, delovno knjižico. g-28112

Zovko Vinko, Reboljeva ulica 16, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Milan Šušteršič.
s-28169

Zucchiati Igor, Vrtojna, 9. septembra
231, Nova Gorica, listino-kmetijski vložek,
št. 368. p-28066

Zucchiati Igor, Vrtojba, 9. septembra
231, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
p-28071

Zurc Vojko, Cesta 1. maja 111, Jesenice,
delovno knjižico. g-28119

Žargi Brigita, Beričevo 49, Dol pri Ljub-
ljani, delovno knjižico. s-28075

Žgeč Ivana, Dornava 83/A, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6416.
g-28194

Žolger Anton, Bobovo 5 A, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13907. p-28007

Žonta Martin, Janka Puclja 9, Kranj, za-
varovalno polico, št. 308315. g-28019

Žunkovič Leopold, Šikole 20, Ptuj, de-
lovno knjižico, reg. št. 17003. p-28042

Zelnikar Rajko, Mala vas pri Grosup-
ljem 8, Grosuplje, osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424440431. s-28071
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