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Razglasi in objave

Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Št. 756-115/95-17 Ob-1959A

Majda Bergoč Stegel, stalno prebiva-
lišče: Pivka, Vilharjeva 21, je bila z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št.
756-115/95-17 z dne 11. 4. 1996, imenova-
na za sodnega tolmača za nemški jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Št. 756-244/95-17 Ob-1959B

Mirjana Dmitrovič, stalno prebivališče:
Portorož, Liminjanska 89, je bila z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št.
756-244/95-17 z dne 6. 5. 1996, imenovana
za sodnega tolmača za hrvaški jezik za neo-
mejen čas in za celotno Republiko Slove-
nijo.

Št. 756-262/95-17 Ob-1959C

Janja Luin, stalno prebivališče: Koper,
Pristaniška 8, je bila z odločbo Ministrstva
za pravosodje, št. 756-262/95-17 z dne 4. 4.
1996, imenovana za sodnega tolmača za an-
gleški jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.

Št. 756-250/95-17 Ob-1959Č

Lučka Mlinarič, stalno prebivališče: Ma-
ribor, Slovenska št. 35/7, je bila z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št.
756-250/95-17 z dne 6. 6. 1996, imenovana
za sodnega tolmača za srbski jezik za neo-
mejen čas in za celotno Republiko Sloveni-
jo.

Št. 756-259/95-17 Ob-1959D

Danica Veleska Miljavec, stalno prebi-
vališče: Nova Gorica, Gradnikove brigade
49, je bila z odločbo Ministrstva za pravo-
sodje, št. 756-259/95-17 z dne 11. 3. 1996,
imenovana za sodnega tolmača za srbski
jezik za neomejen čas in za celotno Repub-
liko Slovenijo.

Št. 756-269/94 Ob-1959E

Aslan Zečiri, stalno prebivališče: Beltin-
ci, Panonska ulica 21, je bil z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-269/94 z dne
11. 3. 1996, imenovan za sodnega tolmača
za albanski jezik za neomejen čas in za ce-
lotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-62/95-17 Ob-1959F

Franjo Škarica, stalno prebivališče: Mur-
ska Sobota, Ul. Ivana Regenta 37, je bil z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-62/95 z dne 12. 2. 1996, imenovan za
sodnega tolmača za srbski in hrvaški jezik
za neomejen čas in za celotno Republiko
Slovenijo.

Št. 756-319/95-17 Ob-1959G

Zumer Baljaj, stalno prebivališče: Po-
stojna, Pretnerjeva 8, je bil z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-319/95-17 z
dne 11. 3. 1996, imenovan za sodnega tol-
mača za albanski jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-278/94 Ob-1959H

Violeta Angelova-Krivec, stalno prebiva-
lišče: Tolmin, Brunov drevored 19, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-278/94 z dne 11. 3. 1996, imenovana za
sodnega tolmača za makedonski jezik za neo-
mejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-42/91-17 Ob-1959I

Valter Vindiš, stalno prebivališče: Or-
mož, Kolodvorska c. 2, je bil z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-42/91-17
z dne 5. 4. 1996, imenovan za sodnega tol-
mača za hrvaški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-147/95-17 Ob-1959J

Rado Turk, stalno prebivališče: Nova
Gorica, Cankarjeva 16, je bil z odločbo Mi-
nistrstva za pravosodje, št. 756-147/95 z dne
6. 5. 1996, imenovan za sodnega tolmača za
hrvaški jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.

Št. 756-331/95-17 Ob-1959K

Mag. Bojan Kukec, stalno prebivališče:
Vrhnika, je bil z odločbo Ministrstva za pra-
vosodje, št. 756-331/95-17 z dne 5. 4. 1996,
imenovan za sodnega tolmača za hrvaški
jezik za neomejen čas in za celotno Repub-
liko Slovenijo.

Št. 756-257/95-17 Ob-1959L

Hranislav S. Đurković, stalno prebiva-
lišče: Koper, Ferrarska 14, je bil z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-257/95-17
z dne 11. 3. 1996, imenovan za sodnega tol-
mača za srbski jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-64/93 Ob-1959M

Valerija Jerman, stalno prebivališče:
Ptuj, Vičava 76, je bila z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-64/93 z dne
4. 4. 1996, imenovana za sodnega tolmača
za angleški jezik za neomejen čas in za ce-
lotno Republiko Slovenijo.

Sodni register

LJUBLJANA

Rg-37268

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02655 z dne 12. 10. 1995, pod št. vložka
1/26849/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis k.d. s temile podatki:

Matična št. 5903378
Firma: Pluton A & T Guzelj, k.d., grad-

beništvo, storitve in svetovanje
Skrajšana firma: Pluton A & T Guzelj,

k.d.
Pravnoorg oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Guzelj Tomaž, Ljubljana,

Vodovodna cesta 9, vstop 22. 5. 1995, vlo-
žek 900 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem in Topolovec Andrej,
Ljubljana, Zabretova ulica 9 A, vstop 22. 5.
1995, vložek 100 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena, za zastopanje: za-
stopnik Guzelj Tomaž, Ljubljana, Vodovod-
na cesta 9, imenovan 22. 5. 1995, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitartno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n:, 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah, 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7023 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

CELJE

Srg 930/94 Rg-31782

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

Družba PETU, trgovina na debelo in
drobno živilskih in neživilskih proizvo-
dov, d.o.o., Imeno 67, Podčetrtek, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Turk Peter, Ješovec 37/a, Kozje, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 19. 4.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 23. 1. 1996

Srg 94/03675 Rg-33030

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/03675 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04001/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5636035
Firma: D A D, proizvodnja, trgovina,

d.o.o., Žalec, Šilihova 2
Skrajšana firma: D A D, d.o.o., Žalec,

Šilihova 2
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žalec, Šilihova 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 23. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3675/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3675/94 z dne 11. 10.
1995).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Dobravc Dag-
mar, Žalec, Šilihova 2.

Srg 94/04147 Rg-33054

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/04147 z dne 29. 2. 1996, pod št.
vložka 1/01939/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: RIMA, podjetje za proizvod-
njo, svetovanje in trgovino, d.o.o., Pre-
bold, Prebold 98

Skrajšana firma: RIMA, d.o.o., Prebold,
Prebold 98

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prebold, Prebold 98
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Sklep družbenikov z dne 16. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4147/94 z dne 17. 10. 1994).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4147/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli Praprotnik
Marta, Graščinska cesta 12, Prebold, Pene-
zič Martina in Penezič Darko, oba Rečica
ob Savinji 107/b, Rečica ob Savinji.

Srg 94/04553 Rg-33560

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
94/04553 z dne 29. 1. 1996, pod št. vložka
1/05259/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Matična št. 5739934
Firma: METALL SIT, metalizacija ko-

vin, d.o.o., Teharje, Slance 13
Skrajšana firma: METALL SIT, d.o.o.,

Teharje, Slance 13
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Teharje, Slance 13
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 30. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4553/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4553/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Omerzu Mihael
in Omerzu Darja, oba Slance 13, Teharje.

KOPER

Srg 94/02936 Rg-33856

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02936 z
dne 22. 2. 1996, pod št. vložka 1/01808/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5450233
Firma: SCT GRADNJE PIRAN, d.o.o.,

Dantejeva ulica 1, Piran
Skrajšana firma: SCT Gradnje, d.o.o.,

Piran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Piran, Dantejeva ul. 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2936/94 z dne
22. 2. 1996. Obveznost plačila morebitnih

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
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LJUBLJANA

Srg 5989/94 Rg-702

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

JEŽ, fotoatelje, Skojevska 11, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/08005/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 3. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dušan Jež, Skojevska 11,
Ljubljana, 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 v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 2894/94 Rg-703

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

SOVA,  d.o.o.,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/05005/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 1. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Sluga-Lah Mojca in Lah
Igor, oba Ljubljana, Linhartova 62 ter Cvikl
Matej, Dražgoška 21, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
v skladu s prevzetimi deleži.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 23. 2. 1995

Srg 1682/95 Rg-704

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

TRIES, d.o.o., Komenskega 11, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Socialistična zveza
Slovenije (sedaj LDS), Komenskega 11,
Ljubljana, 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 v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 Ljubljana

dne 19. 1. 1996

Srg 16519/94 Rg-705

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

LOGOS PLUS, d.o.o., Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice so Majda Ažman Bizo-
vičar, Pod turnom 5, Ljubljana, Dušana Fin-
deisen, Riharjeva 28, Ljubljana in Apoloni-
ja Lavrenčič Špegel, Bratov Učakar 4, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 20.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljice, na Majdo Bizovičar 6.800 SIT, na Du-
šano Findeisen ter Apolonijo Lavrenčič Špe-
gel pa po 6.600 SIT na vsako.

Srg 16577/94 Rg-706

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

ASKA,  d.o.o.,  Kamnik,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 12. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Irena Gorjup, Cankar-
jeva 36, Kamnik, 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 v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 15205/94 Rg-707

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

EUROTOP, d.o.o., Trbovlje, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 9. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boris Zalokar, Šuštarjeva
3, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 15205/94 Rg-708

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

M & P, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 10. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Mrak Peter, Mrak Cvi-
jeta in Mitar Roza, vsi Plešičeva 43, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
Mrak Petra 1.000 SIT, Mrak Cvijeto in Mi-
tar Rozo po 500 SIT vsaki.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 1. 1996

Srg 1862/95 Rg-709

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

M E K I, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/10508/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 3. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Pavlin, Kolezijska
19, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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 8. 3. 1996

Srg 1881/95 Rg-710

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

AZL,  d.o.o.,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/04480/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andrej Lipelj in Zlato
Lipelj, oba Stanežiče 32, Ljubljana-Šentvid,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovica.

Srg 15252/95 Rg-711

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

J & C, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/08234/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 12. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Janez Klun, Prelovče-
va 4, Ljubljana in Vincenc Klun, Kosovelo-
va 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

obveznosti izbrisane družbe je prevzelo
Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste
Tehnika  Obnova,  d.d.,  Slovenska  56,
Ljubljana.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovica.

Srg 1892/95 Rg-712

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

VEDANA, d.o.o., Ljubljana 76, Dom-
žale,  reg.  št.  vl.  1/05113/00,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kodrič-Kolenko Mar-
tina, Domžale, Ljubljanska 76, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co.

Srg 15243/95 Rg-713

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

AKCIUM, d.o.o., Medvode, reg. št. vl.
1/10471/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 25. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Judita Muc, Vaše 16
H, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co.

Srg 10411/94 Rg-714

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

M & B Trade, d.o.o., Ljubljana, reg.
št. vl. 1/19362/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kureš Matjaž in Kureš
Olga, oba Ulica bratov Učakar 20, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 100.432
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.432 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega polovica.

Srg 10409/94 Rg-715

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

PEKI,   d.o.o.,   Grič,   reg.   št.   vl.
1/20102/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Avdulla in Olga Pelaj,
Grič, C. VII-1, Ribnica, z ustanovitvenim

kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega polovica.

Srg 10542/94 Rg-716

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

V  MARKETING,  d.o.o.,  Sodražica,
reg. št. vl. 1/18422/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vinko Drobnič, Cesta
notranjskega odreda 42, Sodražica in Sreč-
ko Vesel, Cesta notranjskega odreda 35, So-
dražica, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na Vinka Drobniča 7.200 SIT, Srečka Vese-
la pa 800 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 3. 1996

Srg 19979/95 Rg-717

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

LEDI TRADE, podjetje za trgovino,
gostinstvo, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljublja-
na, Ljubeljska 19, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 21. 3.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Sršan Dragan, Ljubelj-
ska ul. 19, Ljubljana in Slana Erna, Brileje-
va ul. 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja po enakih delih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 17. 4. 1996

Srg 5115/95 Rg-718

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

PAPIR,  podjetje  za  proizvodnjo  in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Beethovno-
va 14, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 10. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je HERMES, d.o.o., Ljub-
ljana, Kolodvorska 7, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja HERMES, d.o.o., Ljubljana, Kolodvor-
ska 7.

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 18. 4. 1996

Srg 524/95 Rg-719

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

TOMA design, podjetje za trgovino in
storitve,  d.o.o.,  Ljubljana-Polje,  Zado-
brovška 11a, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljice z dne 5. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mateja Tonin, Zado-
brovška 11a, Ljubljana-Polje, z ustanovi-
tvenim kapitalom 15.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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 22. 4. 1996

Srg 94/16991 Rg-720

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

KONTO-S,  podjetje  za  proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Šentvid pri
Stični, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Žučko Sabina, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se njeno premoženje v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Žučko Sabino.
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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 12. 1. 1996

Srg 102/96 Rg-722

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

Energomont Pen, d.d., Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 1. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelji in delničarji družbe so: Te-
lič Andrej, Kern Tomaž, Škerjanc Alojz,
Kiš Tomo, Boh Martin, Kavčič Leopold,
Fujan Aleš, Jerina Silva, Jerele Marjan in
Škerjanc Tomaž z ustanovitvenim kapita-
lom 30,000.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na delničarje v razmerju s številom
delnic, ki jih ima posamezni delničar.

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 15. 5. 1996

Srg 94/03060 Rg-31844

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03060 z dne 29. 9. 1995, pod št. vložka
1/12852/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k podjetju STROKA, d.o.o., Ljubljana, s te-
mile podatki:

Firma FRING, finančni in računovod-
ski inženiring ter poslovne in finančne sto-
ritve, d.o.o., Medvode

Skrajšana firma: FRING, d.o.o., Med-
vode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Žontarjeva 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljice: Kovačič Milojka, Lese-

jak Zorka, Orel Jana in Kiš Selman Rifa,
vse izstopile 8. 4. 1994.

Pripojitev k podjetju STROKA, finančni
in računovodski inženiring, komercialni po-
sli, zunanja trgovina, tehnične in poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Pod hribom 55,
vpisanega pod št. reg. vl. 1/16663/00, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 8. 4.
1994. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 94/06758 Rg-31885

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/06758 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/22016/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  SAGMEISTER  TREKKING,
turistično podjetje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana   firma:   SAGMEISTER
TREKKING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta 13. julija 28
Osnovni kapital: 138.670 SIT
Ustanovitelj: Sagmeister Šubelj Miran,

izstopil 12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Sagmeister Šubelj Miran, c. 13. julija
28, Ljubljana.

Srg 94/05532 Rg-33126

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05532 z dne 4. 10. 1995, pod št. vložka
1/14152/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5541395
Firma:  MANTRIX,  podjetje  za  pro-

izvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Horjul

Skrajšana  firma:  MANTRIX,  d.o.o.,
Horjul

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Horjul, Vrzdenec 26
Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanovitelji: Biasizzo Anton, Seliškar

Dori in Ceglar Robert, vsi izstopili 26. 4.
1994.

Sklep skupščine z dne 26. 4. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe so prevzeli Bia-
sizz Anton, Nanoška 28, Ljubljana, Ceglar
Robert, Partizanska c. 11, Senovo in Se-
liškar Dori, Vrzdenec 26, Horjul.

Srg 94/08917 Rg-33296

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08917 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/23195/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NOMOS, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Preserje

Skrajšana firma NOMOS, d.o.o., Pre-
serje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Preserje, Tovarniška 41
Osnovni kapital: 127.000 SIT
Ustanoviteljica: Kurzweil Breda, izsto-

pila 25. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Breda Kurzweil, Tovarniška 41, Pre-
serje, Radomlje.

Srg 95/05211 Rg-34010

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05211 z dne 9. 2. 1996, pod št. vložka
1/20966/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi spremembe sede-
ža s temile podatki:

Matična št. 5698804
Firma: SADEGO, import-export, d.o.o.
Skrajšana firma: SADEGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Druscovich Silvana, iz-

stopila 9. 2. 1996.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vlož-
no številko 1/5049/00.

Srg 94/09064 Rg-34307

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09064 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/04094/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5326133
Firma: Gostinsko turistično podjetje,

TERA, d.o.o., Ljubljana, Podmilščakova
58

Skrajšana  firma:  GTP  TERA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Podmilščakova 58
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelj: Zaman Dušan, izstopil

23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Zaman Dušan, Podmilščakova 58, Ljub-
ljana.

Srg 94/07951 Rg-34316

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07951 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/22129/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5746361
Firma: MOSTEX, storitve, trgovina in

zastopanje, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: MOSTEX, d.o.o., Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kočevje, Ulica heroja Marinc-

lja 14
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Stijepić Mojca, izstopi-

la 20. 4. 1994.
Sklep  skupščine  z  dne  20.  4.  1994  o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Mojca Stijepić Ul. heroja Marinclja 14,
Kočevje.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2030 Št. 29 – 31. V. 1996

Srg 94/03937 Rg-34334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03937 z dne 5. 12. 1996, pod št. vložka
1/11179/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanje družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5462606
Firma: MARITEX, podjetje za notra-

njo in mednarodno trgovino, zastopanje,
posredovanje, finančne in računovodske
storitve ter pomoč..., d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  MARITEX,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Medenska c. 91
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kotar Alojz in Kotar Ma-

rija, oba izstopila 21. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Alojzij Kotar in Marija Kotar, oba Me-
denska c. 91, Ljubljana.

Srg 94/03938 Rg-34335

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03938 z dne 5. 12. 1995, pod št. vložka
1/09558/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 543702
Firma:  FOND,  podjetje  za  trgovino,

storitve in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Trnovska 2

Skrajšana firma: FOND, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Trnovska 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Nuvak Jan in Nuvak Ma-

rina, oba izstopila 23. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
družbe zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela Jan
Nuvak in Marina Nuvak, oba Trnovska 2,
Ljubljana.

Srg 94/05809 Rg-34347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05809 z dne 24. 11. 1995, pod št. vložka
1/21187/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga  sodišča  subjekt  zaradi  prenehanja
družbe po  skrajšanem  postopku  s  temile
podatki:

Firma:  FRAMA,  trgovsko  podjetje,
podjetje za trgovino in proizvodnjo, Ljub-
ljana, Jesenkova 8

Skrajšana  firma:  FRAMA,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Jesenkova 8
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Trtnik Matej in Trtnik

Franc, oba izstopila 9. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 9. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Matej in Franc Trtnik, oba Kašeljska
68, Ljubljana.

Srg 94/07698 Rg-34354

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07698 z dne 16. 1. 1996, pod št. vložka
1/23306/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi ustanovi-
tve s.p. s temile podatki:

Matična št. 5785812
Firma:  D.F.G.,  podjetje  za  trgovino,

svetovanje,  inženiring  in  proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  D.F.G.,  Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vodnikova 103
Osnovni kapital: 101.332 SIT
Ustanoviteljica: Bizjak Darja, izstopila

20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Darja Bizjak, Vodnikova 103, Ljublja-
na.

Srg 94/07709 Rg-34355

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07709 z dne 16. 1. 1996, pod št. vložka
1/19046/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TEON, podjetje za izobraževa-
nje in svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: TEON, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pot k studencu 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Trček Jarmila, Trček Jože

in Trček Denis, vsi izstopili 18. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Jarmila Trče, Jože Trček in Denis Tr-
ček, vsi Pot k studencu 8, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 1002/95 Rg-721

Družba Štajercommerc – trgovina na
drobno in debelo, import export, d.o.o.,
Njegoševa ul. 36, Maribor, katere ustano-
vitelj je Vaš Silvester, Njegoševa ul. 36,
Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 21. 9. 1995 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Vaš Silve-
ster, Njegoševa ul. 36, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 5. 1996

Srg 94/02192 Rg-32664

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02192 z dne 1. 2. 1996, pod
št. vložka 1/03300/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5450365
Firma: BEAUTY WORLD, export-im-

port, podjetje za trgovino, storitve, za-
stopstvo, d.o.o.

Skrajšana  firma:  BEAUTY  WORLD,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Koroška 105
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Pehlič Ksenija, izstopi-

la 3. 1. 1996.

Srg 95/00422 Rg-32732

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00422 z dne 1. 2. 1996, pod
št. vložka 1/04701/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5566959
Firma: FITEP, podjetje za finance, teh-

niko in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FITEP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hoče, Bohova 4
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Raišp Iztok in Raišp Jože,

oba izstopila 6. 1. 1996.

NOVA GORICA

Srg 94/02238 Rg-32534

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02238 z dne 30. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00951/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5397154
Firma: TELL, storitve, posredništvo,

trgovina, d.o.o., Šempeter
Skrajšana firma: TELL, d.o.o., Šempe-

ter
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter, Ivana Suliča 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 21. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Modrijan Franc, Ivana Suliča 1, Šempe-
ter pri Gorici.
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Srg 94/02081 Rg-33884

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02081 z dne 29. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02426/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5618398
Firma: BOMINI, trgovina in storitve,

d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: BOMINI, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Miloševa 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 23. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Skočir Mira, Miloševa 6, Nova Gorica.

Srg 95/00175 Rg-33886

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00175 z dne 29. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01422/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: FAJDIGA, d.o.o., pridelava in
prodaja hrane, Lože

Skrajšana firma: FAJDIGA, d.o.o., Lo-
že

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vipava, Lože 35
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 21. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Fajdiga Ivan, Fajdiga Marija in Fajdiga
Marjan, vsi Lože 35, Vipava ter Fajdiga
Ivan ml., Gabrijanova 5, Vipava.

Srg 94/01511 Rg-33892

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01511 z dne 27. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01968/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5595487
Firma: VERBO, podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o., Vipava
Skrajšana firma: VERBO, d.o.o., Vipava
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vipava, Titov trg 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 5. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Počkar Vero in Počkar Bogdana, oba
Duplje 15, Vipava.

Srg 94/00536 Rg-33900

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00536 z dne 23. 2. 1996, pod

št. vložka 1/02016/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5549132
Firma: MOST, trženje in inženiring,

Nova Gorica, d.o.o.
Skrajšana firma: MOST, trženje in in-

ženiring, Nova Gorica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Trg J. Srebrni-

ča 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 22. 4. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Cussigh Alessio, Via Lenzuolo bianco
3, Oslavia, Gorizia, Italia in Krašovec Ne-
venka, Lošca 38, Vrhnika.

Srg 94/01097 Rg-33916

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01097 z dne 19. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02338/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5626811
Firma: OSTAN, d.o.o., trgovina in go-

stinstvo, Bovec
Skrajšana firma: OSTAN, d.o.o., Bovec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bovec, Trg golobarskih žrtev

54
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 6. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Ostan David in Ostan Cecilija, oba Trg
Golobarskih žrtev 54, Bovec.

Srg 94/00842 Rg-33921

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00842 z dne 19. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02493/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5629748
Firma: TISAX, podjetje za trgovino,

inženiring in ekonomske storitve, d.o.o.,
Nova Gorica

Skrajšana firma: TISAX, d.o.o., Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Stara gora 7, No-
va Gorica

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 18. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Saksida Žarko in Saksida Karmen, oba
Stara gora 7, Nova Gorica.

NOVO MESTO

Srg 94/01495 Rg-33462

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01495 z dne 22. 2. 1996,
pod št. vložka 1/01619/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5467063
Firma: CEL, elektrousluge, Novo me-

sto, d.o.o.
Skrajšana firma: CEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Prečna 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Cesar Jože, izstopil 25. 5.

1994.
Sklep  skupščine  z  dne  25.  5.  1994  o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Cesar Jože, Prečna 3, Novo mesto.

Srg 94/01929 Rg-33475

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01929 z dne 22. 2. 1996,
pod št. vložka 1/03398/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: KAM, inženiring, zastopanje in
trgovina, Šmarjeta, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Šmarješke  Toplice,  Šmarjeta
29/b

Osnovni kapital: 114.240 SIT
Ustanovitelj: Kos Tomaž, izstopil 23. 5.

1994.
Sklep  skupščine  z  dne  23.  5.  1994  o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kos Tomaž, Šmarjeta 29/b, Šmarješke
Toplice.

Srg 62/96 Rg-34268

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba PETIDA, trgovina, proizvod-
nja in storitve – uvoz in izvoz, d.o.o., Šent-
jernej, Dol. stara vas 49, vpisana na reg.
vl. št. 1-2854/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Peter Pucelj, Dol. stara
vas 49, Šentjernej, z ustanovitvenim kapita-
lom 102.563 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 102.563 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Petra Puc-
lja, Dol. stara vas 49, Šentjernej.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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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 Novem mestu

dne 7. 3. 1996

PTUJ

Srg 94/02390 Rg-32913

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02390 z dne 5. 2. 1996, pod št.
vložka 1/05345/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Firma: NVS, podjetje za gradbeno in
cenitveno dejavnost, d.o.o.

Skrajšana firma: NVS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Ob železnici 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Vamberger Nada in Vam-

berger Slavko, oba izstopila 4. 1. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku, obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Vamberger Nada in Vamberger Slav-
ko, oba Ob železnici 8, Ptuj.

SLOVENJ GRADEC

Srg 3519/94 Rg-700

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 3519/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 16. 4. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4916-00, vpiše izbris družbe
HAMIKO, podjetje za proizvodnjo, pre-
vozništvo, trgovino in storitve, d.o.o., s
sedežem na Ravnah na Koroškem, Tolsti
vrh 139, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Franc Haf-
ner in Jernej Mikl, oba Tolsti vrh 139, Rav-
ne na Koroškem.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 16. 4. 1996

Srg 5095/94 Rg-701

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 5095/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 6. 5. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6301-00, vpiše izbris družbe MASS
ING., trgovina, export-import, inženiring
in  proizvodnja,  d.o.o.,  s  sedežem  Meža
132,  Dravograd,  zaradi  prenehanja  po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Stravnik
Srečko in Stravnik Marija, oba v Dravogra-
du, Meža 132.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 5. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-1911

Pravilnik  sindikata  družbe  Varnost
Mengeš, d.o.o., neodvisnost KNSS, s sede-
žem v Mengšu, Slovenska 24/A, se hrani
pri Upravni enoti Domžale pod zap. št. 1/96.

Št. 021-003/96 Ob-1912

1. Statut sindikata z imenom: Sindikat
železničarjev Slovenije – Sindikalna eno-
ta Jesenice, s sedežem na Jesenicah, C. M.
Tita 19, ki je bil sprejet na zasedanju sindi-
kata dne 11. 6. 1995, se vzame v hrambo pri
Upravni enoti Jesenice.

2. Statut se vpiše v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 61.

Št. 026-002/94 Ob-1913

1. Ugotovi se, da je sindikat z imenom:
Samostojni  sindikat  vlakospremno-po-
stajnega osebja – Območni odbor Jeseni-
ce, s sedežem: Jesenice, C. M. Tita 19,
katerega pravila so bila z odločbo z dne 7.
3. 1994 vzeta v hrambo pri Sekretariatu za
gospodarstvo in negospodarstvo Občine Je-
senice in vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 45, prenehal.

2. Pravila Samostojnega sindikata vla-
kospremno-postajnega osebja – območna
enota Jesenice se izbrišejo iz evidence sta-
tutov sindikatov.

Št. 23/94 Ob-1914

Od 19. 1. 1994 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila Sindikata zdravstva in so-
cialnega skrbstva Slovenije, Centra za so-
cialno delo Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 23.

Št. 19/93 Ob-1915

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila ZSSS Sindikata obrtnih de-
lavcev Slovenije, Sindikat Delavcev pri
obrtnikih, Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 19.

Št. 18/93 Ob-1916

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila ZSSS Sindikata kovinske
in elektro industrije Slovenije, Sindikata
Kovine Šmartno.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 18.

Št. 17/93 Ob-1917

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila ZSSS Sindikata delavcev
gostinstva in turizma Slovenije, Sindika-
ta Gostinskega podjetja Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 17.

Št. 15/93 Ob-1918

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila Sindikata Mizarstva Ga-
brovka.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 15.

Št. 14/93 Ob-1919

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila Sindikata kmetijstva in ži-
vilske  industrije  Slovenije,  Sindikata
kmetijske zadruge Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 14.

Št. 11/93 Ob-1920

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila ZSSS Sindikata kmetijstva
in živilske industrije Slovenije, Sindikata
HP KZ Gabrovka – Dole.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 11.

Št. 3/93 Ob-1921

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila Sindikata vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti, Sindikata Zavoda os-
novne šole Gabrovka.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 3.

Št. 2/93 Ob-1922

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila Sindikata delavcev v izo-
braževanju, vzgoji in znanosti, Sindikata
Zavoda za izobraževanje in kulturo, Liti-
ja.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 2.

Št. 1/93 Ob-1923

Od 23. 4. 1993 so pri upravnem organu
Občine Litija – Oddelek za občo upravo, v
hrambi pravila Sindikata državnih in druž-
benih organov Slovenije, RUJP izpostava
Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 1.

Ob-1924

Pravila sindikata Inštituta za gozdno
in lesno gospodarstvo, Večna pot 2, Ljub-
ljana, sprejeta 15. 4. 1996, se hranijo v
Upravni enoti Ljubljana – Izpostava
Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 102, dne 8. 5. 1996.

Št. 024-0001/96 Ob-1925

1. Oddelek za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve Upravne enote
Lendava je dne 13. 5. 1996 v evidenco sta-
tutov sindikatov v Upravni enoti Lendava
pod zap. št. 44 vpisal pravila sindikata pod-
jetja  Neodvisnost  KNSS  podjetja  Logo
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Lendava, d.o.o., s sedežem v Lendavi, Ko-
lodvorska 43.

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

Št. 026-001/96 Ob-1926

1. Pravilnik sindikata z imenom: Sindi-
kat neodvisnost – KNSS Steeltrans Jese-
nice, s sedežem na Jesenicah, C. Železar-
jev 8, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru
sindikata dne 4. 1. 1996, se vzame v hrambo
pri Upravni enoti Jesenice.

2. Pravilnik se vpiše v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 62.

Št. 136/96 Ob-1927

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Gornja Radgona, je dne 16. 3. 1996 v evi-
denco statutov sindikatov Upravne enote
Gornja Radgona pod zap. št. 41, vpisala
pravila sindikata Kovinske in elektroin-
dustrije – Sindikalna podružnica Elrad,
Elektronika, d.o.o., s sedežem v Gornji
Radgoni.

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

Št. 134/96 Ob-1928

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Gornja Radgona, je dne 25. 3. 1996 v evi-
denco statutov sindikatov Upravne enote
Gornja Radgona pod zap. št. 47, vpisala
pravila sindikata Zdravstva in socialnega
varstva – Zdravstveni dom Gornja Rad-
gona, s sedežem v Gornji Radgoni.

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

Št. 132/96 Ob-1929

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Gornja  Radgona,  je  dne  16.  1.  1996  v
evidenco statutov sindikatov Upravne eno-
te  Gornja  Radgona  pod  zap.  št.  45,
vpisala pravila  sindikata  delavcev  Ko-
vinske  in elektroindustrije Slovenije –
Sindikalna   podružnica   AR   AVTO,
d.o.o.,  Gornja Radgona,  s  sedežem  v
Gornji  Radgoni.

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

Št. 131/96 Ob-1930

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Gornja Radgona, je dne 4. 1. 1996 v eviden-
co statutov sindikatov Upravne enote Gor-
nja Radgona pod zap. št. 44, vpisala pravila
sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije – Sindikata Kompas MIS, d.d.,
Ljubljana, PE Gornja Radgona, s sede-
žem v Gornji Radgoni.

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

Št. 137/96 Ob-1931

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Gornja Radgona, je dne 20. 2. 1996 v evi-
denco statutov sindikatov Upravne enote
Gornja Radgona pod zap. št. 40, vpisala

pravila sindikata Tovarne Močnih krmil
Črnci s sedežem v Črncih.

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

Št. 139/96 Ob-1932

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Gornja Radgona, je dne 23. 11. 1995 v evi-
denco statutov sindikatov Upravne enote
Gornja Radgona pod zap. št. 42, vpisala
pravila sindikata dejavnosti družbenih in
državnih organov Slovenije – sindikat Ob-
čine Gornja Radgona, s sedežem v Gornji
Radgoni.

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

Št. 138/96 Ob-1933

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Gornja Radgona, je dne 15. 12. 1995 v evi-
denco statutov sindikatov Upravne enote
Gornja Radgona pod zap. št. 43, vpisala
pravila sindikata podjetja Radgonske go-
rice Gornja Radgona, p.o., s sedežem v
Gornji Radgoni.

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

Št. 028-19/96 Ob-1934

Pravila  Območne  organizacije  ZSSS
Grosuplje, ki so bila sprejeta na 1. konfe-
renci Območne organizacije ZSSS Grosup-
lje dne 19. 12. 1995 na podlagi soglasja
Sveta ZSS Slovenije, hrani Upravna enota
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Pravila Območne organizacije ZSSS
Grosuplje so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod zap. št. 1/93.

Št. 028-22/93 Ob-1935

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Črnomelj s 17. 5. 1996 preneha hraniti pra-
vila o organiziranosti in delovanju sindikata
Dolenjske banke, Enota Črnomelj, vpisana
v evidenco statutov sindikatov. Izbris iz evi-
dence je zahtevala pooblaščena oseba Sin-
dikata Dolenjske banke, Enota Črnomelj.

Št. 127-91/93 Ob-1936

Ugotovi se, da je Sindikat Uprave inš-
pekcijskih služb Novo mesto, Novo me-
sto, Rozmanova 30, katerega pravila so bi-
la z odločbo št. 127-91/93, z dne 10. 12.
1993, sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za
družbeni razvoj Občine Novo mesto in vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 90, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 024-0002/96 Ob-1958

1. Oddelek za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve Upravne enote
Lendava je dne 21. 5. 1996 v evidenco sta-
tutov sindikatov v Upravni enoti Lendava
pod  zap.  št.  45  vpisal  pravila  sindikata
Neodvisnost KNSS Industrije konfekcije
Velika Polana, s sedežem v Veliki Polani.

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

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

II P 1128/92 R-47

To sodišče je po sodnici Ireni Florjančič
Cirman, v pravdni zadevi tožeče stranke An-
tona Hočevarja, Slepšek 2, Mokronog, ki ga
zastopa odvetnik Zvone Debevec iz Ljub-
ljane, proti toženi stranki Janezu Lamutu,
neznanega bivališča, zaradi plačila dolga
sklenilo:

na podlagi 4. točke 2. odstavka 84. člena
ZPP se toženi stranki Janezu Lemutu, nez-
nanega bivališča, postavlja začasna zastop-
nica Andreja Burja Kračman, strokovna so-
delavka tega sodišča, ki bo zastopala toženo
stranko v postopku zaradi plačila dolga.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 12. 3. 1996

Amortizacije

N 4/96 R-65

Na predlog Popovič Borisa iz Kopra, Bi-
dovčeva 5, se uvaja amortizacija izgubljene
police življenjskega zavarovanja, izdane s
strani zavarovalnice Zavarovanje Croatia,
d.d., Poslovna enota Koper, na ime Popovič
Boris in Popovič Solza, in sicer:

– police življenjskega zavarovanja št.
40002001488/11594549, izdane dne 1. 10.
1991, na zavarovalno vsoto 239.760 SIT.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Kopru

dne 11. 4. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 34/95 S-184

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Strojegradnja, d.d., Trbov-
lje, Vodenska 49, za dne 27. 6. 1996 ob
10.30, 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 23. 5. 1996

St 31/95 S-175

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 31/95 z dne 17. 5. 1996 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Melodija, pro-
izvodnja  glasbil,  d.o.o.,  Trdinov  trg  4,
Mengeš – v stečaju. Upniki se zoper ta sk-
lep lahko pritožijo v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti se navedeni dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
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St 3/96 S-178

To sodišče je s sklepom St 3/96 dne 20. 5.
1996 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom Gradbena obrt Hrastnik, d.o.o., Par-
tizanska 59, Dol pri Hrastniku.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Marta Kalpič Zalar.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 9. 1996 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20. 5.
1996.

St 30/96-9 S-180

To sodišče je s sklepom St 30/96 dne
20. 5. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kompas Consulting, Medna-
rodna  trgovina,  d.d.,  Dvoržakova  11a,
Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje dipl.
jur. Ivan Simič.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 9. 1996 ob 11. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20. 5.
1996.

St 53/95 S-181

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Rašica, tovarna pletenin,
d.d., Ljubljana, Zg. Gameljne 20, za dne
18. 6. 1996 ob 12. uri, v sobi 47 – porotna
dvorana 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 20. 5. 1996

St 45/95 S-182

To sodišče je s sklepom St 45/95 z dne
22. 5. 1996 predlog Agencije RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, Podruž-
nica Ljubljana, za začetek postopka prisilne
poravnave zavrglo ter z istim sklepom po
uradni dolžnosti začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pohištveno mizarstvo Po-

miz Ljubljana, p.o., Litijska 67, Ljublja-
na.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
ja Ramšak, odvetnica iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 2. 10. 1996 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 5.
1996.

St 7/96 S-179

To sodišče je s sklepom z dne 20. 5.
1996 začelo stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom Ciciban Commerce, d.o.o.,
Miren in ga takoj zaključilo. Upniki se zo-
per ta sklep lahko pritožijo v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti tega sklepa se nave-
deni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 5. 1996

St 3/94 S-183

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika  Hidrostatika  d.o.o.,  Šempeter  pri
Gorici, Goriške fronte 46 bo tretji narok
za preizkus terjatev dne 18. 6. 1996 ob 8.30
v sobi 310/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 23. 6. 1996

St 60/91-220 S-177

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
peti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Podi in podloge Zvezda, p.o., Ma-
ribor, Sokolska 19 – v stečaju, dne 27. 6.
1996 ob 9. uri, v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 5. 1996

St 39/95-3 S-176

To sodišče je dne 14. 5. 1996 s sklepom
opr. št. St 39/95 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Avtofinal, podjetje za pro-
izvodnjo avtomobilskih nadgradenj, tr-
govino in zastopanje, d.o.o., Slovenska Bi-
strica, Titova cesta 102.

Odslej firma glasi Avtofinal, podjetje za
proizvodnjo avtomobilskih nadgradenj, tr-
govino in zastopanje, d.o.o., Slovenska Bi-
strica, Titova cesta 102 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Bo-
rut Klajnšek, ekonomist, stan. Strossmayer-
jeva 32, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objav-
ljen v Uradnem listu RS.

Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 9.
1996 ob 9. uri, v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 5. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 14. 5. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-341

Popravek

V programu lastninskega preoblikova-
nja podjetja Tovarna transportnih naprav
Cerknica, p.o., Cerknica, Podskrajnik 17,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 20/96 z
dne 12. IV. 1996 se v 7a) točki popravi;

1) v prvem odstavku se 3., 4. in 5. stavek
spremenijo, tako da se glasijo:

“Kolikor v prvem krogu ne bo vpisanih
vseh 20% delnic namenjenih interni razde-
litvi, bo podjetje pozvalo delavce, da pred-
ložijo potrdila o neizplačanih neto osnovnih
plačah delavcev (drugi krog). Rok predloži-
tve potrdil bo znašal 10 dni od objave na
oglasni deski podjetja. Interni razpis bo iz-
vedla komsiija za lastninsko preoblikovanje
potem, ko bo prejela potrditev izračuna neiz-
plačanih plač s strani Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj.”

2) drugi odstavek se spremeni, tako da
se glasi:

“Kolikor tudi v drugem krogu ne bo vpi-
sanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo z
objavo internega razpisa na oglasni deski
podjetja začel teči nov 10-dnevni rok za
predložitev lastniških certifikatov ožjih dru-
žinskih članov zaposlenih v podjetju. Koli-
kor tudi to ne bo zadoščalo, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj.”

3) v četrtem odstavku se črtajo besede
“prvega kroga” in “v zameno za lastniške
certifikate”.

Tovarna transportnih naprav
Cerknica, p.o.

Popravek
Št. 24 La-335

V programu lastninskega preoblikova-
nja Gruda, export-import, mednarodno
podjetje za proizvodnjo, trgovino, zasto-
panje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 132, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 72/95 z dne 15. XII. 1995, La-1144
in Delu dne 8. 12. 1995 se spremenjeni tekst
glasi:

1. V točki 5. programa podjetja namenja
notranjemu odkupu 10% vrednosti osnov-
nega kapitala in ne 5%, kot je bilo prvotno
objavljeno.

2. V točki 5. programa podjetje namenja
javni prodaji delnic podjetja 30% vrednosti
osnovnega kapitala in ne 35%, kot je bilo
prvotno objavljeno.
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Podjetje je pri Agenciji RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje odprlo
račun št. 50106-698-000-0025365 z nazi-
vom Gruda d.o.o. – Privatizacija, za namen
zbiranja gotovinskih vplačil za delnice
notranjega odkupa.

Gornje spremembe je sprejela skupščina
podjetja dne 23. 4. 1996.

Gruda Ljubljana, d.o.o.

La-337

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

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 17. 6. 1996. Dodatne informacije
je mogoče dobiti v dopoldanskem času po
telefonu 068/323-501 ali 58-273, ter osebno
na sedežu podjetja. Kontaktni osebi sta Ire-
na Štrbenc in Vid Fajdiga.

Kolpa, d.d., Metlika

La-338

Fotona, d.d., Stegne 7, Ljubljana, po-
daljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem,
družinskim članom) za sodelovanje v inter-
ni razdelitvi in notranjem odkupu delnic do
1. julija 1996.

Fotona, d.d., Ljubljana

Št. 44/96 La-339

MERX, Turistično gostinsko podjetje
Košenjak Dravograd, p.o., Meža 3, Dra-
vograd, objavlja, da podaljšuje rok za sode-
lovanje pri interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic podjetja.

Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil na poseben privatiza-
cijski podračun se podaljša do 14. 6. 1996.

Zadnji poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 19/96 z dne 5. IV. 1996, v
časopisu Republika dne 31. 3. 1996 ter na
oglasni deski podjetja.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci pri Mileni Jošt, tel. 0602/83-073.

MERX, Turistično gostinsko podjetje
Košenjak Dravograd, p.o., Dravograd

La-333

Podjetje  Goričane,  tovarna  papirja
Medvode, d.d., Ladja 10, objavlja podalj-
šanje roka javnega poziva za javni odkup
delnic podjetja v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Rok se podaljša za
30 dni od objave ponovitve poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 9. 5. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 26/95 z dne 12. V. 1995, ponovno
podaljšanje roka pa v časopisu Dnevnik dne
29. 4. 1996 in v Uradnem listu RS, št. 24/96
z dne 10. V. 1996.

Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d.

Št. 51 La-334

RTC Krvavec, d.o.o., Bleiweisova c. 2,
Kranj, drugič podaljšuje javni poziv upravi-

čencem interne razdelitve delnic, upravičen-
cem internega razpisa in upravičencem no-
tranjega odkupa delnic, ki je bil prvič podalj-
šan z objavo v Uradnem listu RS, št. 24/96.

Javni poziv je bil objavljen 2. 4. 1996 v
časopisih Delo in Gorenjski glas, 5. IV. 1996
pa v Uradnem listu RS, št. 19/96.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 30. 6. 1996, rok za interni razpis
za družinske člane pa se podaljša do vključ-
no 15. 7. 1996.

RTC Krvavec, d.o.o.

Št. 5/96 La-340

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93) objavljamo program
lastninskega preoblikovanja podjetja Poli-
galant, Industrija za predelavo plastičnih
mas, p.o., Volčja Draga, ki ga je sprejel
zbor delavcev dne 28. 12. 1994 in katerega
je odobrila agencija za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo LP 01212/1995-KJ
z dne 12. 12. 1995.

Firma: Poligalant, Industrija za prede-
lavo plastičnih mas, p.o.

Sedež: Volčja Draga 42, Volčja Draga.
Matična številka: 5033543.
Glavna dejavnost: 011941, proizvodnja

embalaže iz plastičnih mas.
Pravna organiziranost: podjetje s 100%

družbeno lastnino.
Predvidena lastniška struktura kapitala

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40%,
– interna razdelitev delnic – 20%,
– notranji odkup delnic – 40%.
Predstavitev značilnosti interne razdeli-

tve in notranjega odkupa
Upravičenci bodo delnice vpisovali in

vplačevali z lastniškimi certifikati pod po-
goji in v rokih, navedenih v programu, in
sicer: upravičenci iz prvega kroga bodo del-
nice vpisovali v 30 dnevnem roku, pri če-
mer rok za vpis prične teči z dnem objave
vsakega oglasa.

Interna razdelitev
Če v navedenem roku ne bo vpisanih

vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, kar bo najkasneje v roku 10 dni po
zaključku vpisnega roka ugotovila komisi-
ja, bo z objavo internega razpisa najkasneje
v naslednjih 10 dneh začel teči nov 15 dnev-
ni rok za vpis delnic za ožje družinske člane
(II. krog).

Če bo v drugem krogu vpisanih več last-
niških certifikatov kot je na voljo delnic, se
bodo proporcionalno znižali certifikati dru-
žinskih članov.

Če bo v prvem krogu vpisanih več kot
20% delnic, lahko upravičenci prvega kro-
ga uporabijo lastniške certifikate za notranji
odkup.

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

Notranji odkup
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni,

upokojenci podjetja in družb, v katerih ima
podjetje kapitalske naložbe.

Upravičenci bodo delnice lahko vplače-
vali v gotovini in z morebitnimi presežki
lastniških certifikatov iz interne razdelitve.

Upravičenci vplačujejo vpisane delnice
s 50% popustom, vse delnice notranjega od-
kupa pa morajo biti vplačane najkasneje v
nadaljnjih štirih letih od začetka programa.
Program je uspešen, če v njem sodeluje naj-
manj 1/3 vseh zaposlenih.

Kolikor program ne bi bil uspešen, se
vse delnice prenesejo na Sklad za razvoj v
obliki prednostnih imenskih delnic. Če v
štirih letih podjetje za račun udeležencev ne
uspe odkupiti vseh za ta namen izdanih del-
nic, se preostanek lahko prenese na Sklad
za razvoj.

Če upravičenci z vplačilom lastniških cer-
tifikatov presežejo znesek kupnine notranjega
odkupa, se uporabi proporcionalno pravilo.

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

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in dajejo poleg pravice do udelež-
be na dobičku tudi pravico do upravljanja,
razen delnic, ki še niso vplačane in so pre-
nesene na Sklad za razvoj in bodo vplačane
v naslednjih štirih letih.

Poziv
Pozivamo upravičence prvega kroga in-

terne razdelitve in notranjega odkupa, da v
30 dneh od objave tega oglasa v Uradnem
listu RS, časopisu Delo in na oglasni deski,
vpišejo delnice za zameno lastniških certifi-
katov ter vpišejo in plačajo delnice notra-
njega odkupa ter da v 15 dneh od objave
oglasa II. kroga interne razdelitve, ki bo
objavljen na oglasni deski, vpišejo preosta-
le delnice interne razdelitve, v zameno za
lastniške certifikate.

Delnice interne razdelitve in notranjega
odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali
na sedežu podjetja v pritličju, soba št. 6,
vsak dan od 8. do 15. ure. Gotovinska vpla-
čila se bodo nakazovala na privatizacijski
podračun, položnico in številko lahko upra-
vičenci dobijo na vpisnem mestu.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom, vpisom in vplačili, dobijo interesenti
pri Kačič Darji osebno ali na tel. 553-442,
int. 239, vsak dan od 8. do 15. ure.

Poligalant, p.o., Volčja Draga

Št. 1-365/1-96 La-332

Komunalno podjetje Tržič, p.o., Pristav-
ška cesta 31, Tržič, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja, ki ga je agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo odobrila z odločbo št. LP
00832/1996-JM, dne 23. 4. 1996.

1. Firma: Komunalno podjetje Tržič,
p.o., Pristavška cesta 31, Tržič.

Sedež: Tržič, Pristavška cesta 31.
Matična številka: 5145023.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Kranju – sklep Srg



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2036 Št. 29 – 31. V. 1996

95/01122, pod vl. št. 1/00229/00, z dne
10. 1. 1996.

2. Osnovna dejavnost podjetja je zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode.

3. Komunalno podjetje Tržič, p.o., Pri-
stavška c. 31, Tržič, je družbeno podjetje, ka-
terega 71,73% kapitala ima v lasti Občina
Tržič, ostalih 28,27% pa predstavlja družbeni
kapital, ki se lastninsko preoblikuje po zako-
nu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

4. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanja podjetja je:

a) delež Občine Tržič – 71,73%,
b) za lastninsko preoblikovanje –

28,27%:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in

invalidskega zavarovanja,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za raz-

voj,
– 20% upravičenci iz interne razdelitve,
– 40% upravičenci iz notranjega odku-

pa.
5. 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.
6. Komunalno podjetje Tržič, Pristavška

c. 31, Tržič, poziva zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce podjetja, da lah-
ko v roku 30 dni po objavi v Uradnem listu
RS, v časopisu Delo in na oglasni deski
podjetja, (rok začne teči z dnem objave v
časopisu Delo) predložijo lastniške certifi-
kate, ter tako sodelujejo pri interni razdeli-
tvi delnic.

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

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, lahko upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi presežne
lastniške certifikate uporabijo za kupnino
navadnih delnic v programu notranjega od-
kupa tako, da se presežek certifikatov upo-
rabi proporcionalno za vsakega udeleženca
posebej.

7. Komunalno podjetje Tržič, Pristavška
cesta 31, Tržič, poziva zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja, da
lahko sodelujejo pri notranjem odkupu del-
nic podjetja.

Notranji odkup delnic bo potekal istoča-
sno z interno razdelitvijo delnic v višini
40% družbenega kapitala z upoštevanjem
50% popusta.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa vplačevali s certifikati in denarnimi
vplačili.

Upravičenec, ki zamudi rok za plačilo
kupnine, ne more sodelovati v programu
notranjega odkupa.

8. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate ter vpišejo delnice notranjega odku-
pa pri blagajni na sedežu Komunalnega pod-
jetja Tržič, Pristavška cesta 31, Tržič, vsak
delovnik med 8. in 14. uro. Gotovinska vpla-
čila se izvršijo na privatizacijski podračun
podjetja pri agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje – Podružnica Tr-
žič št. 51520-698-4057.

9. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovnik med 7. in 13. uro pri vodji kadr.
sploš. sektorja Juriju Kramarju, in sicer po
telefonu 064/57-415, ali osebno na sedežu
podjetja.

Komunalno podjetje, Tržič, p.o.,
Tržič

Prodaje delnic podjetij

Št. 7/96 La-336

V skladu z 19. členom zakona o last-
ninskem preoblikovanju podjetij in 16. čle-
nom uredbe o pripravi programa preobli-
kovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetja ter na
podlagi programa lastninskega preobliko-
vanja podjetja, ki ga je z odločbo št.
LP 00925/1996-IZ z dne 17. 4. 1996 odo-
brila agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo objavlja Pod-
jetje za predelavo odpadkov Surovina, p.o.,
Maribor, Pobreška c. 20,

javni poziv
za vpis delnic

v okviru programa lastninskega preobli-
kovanja podjetja za predelavo odpadkov Su-
rovina, p.o., Maribor

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Podjetje za predela-

vo odpadkov Surovina, p.o., Pobreška c.
20, Maribor.

Podjetje je registrirano pri Registrskem
sodišču v Mariboru s sklepom Srg 64/90 z
dne 26. 2. 1990, pod številko registrskega
vložka 1/492-00.

2. Matična številka: 5003393.
3. Šifra dejavnosti: 013-500.
Osnovna dejavnost podjetja je zbiranje,

sortiranje in predelava vseh vrst odpadkov,
ki se po predelavi ponovno uporabljajo kot
sekundarne surovine ali končni izdelki, na-
kup in prodaja rabljenega materiala, starih
stvari, rabljenega, uporabnega in nekurant-
nega blaga na veliko in malo, nakup in pro-
daja reprodukcijskega materiala, črne in
barvne metalurgije na veliko in malo ter
nakup in prodaja izdelkov iz črne in barvne
metalurgije, nekovin, plastike in papirja na
veliko in malo.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je v 100% družbeni lastnini s

popolno odgovornostjo.
II. Predvidena lastninska struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja:
1. Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 10%,
2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. Upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
5. Upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos 10% delnic na Sklad invalid-

skega in pokojninskega zavarovanja,
2. Prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
3. Prenos 20% delnic na Sklad RS za

razvoj,

4. Interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,

5. Notranji odkup v višini 40% razpisa-
nih delnic.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisju in na oglasni
deski podjetja predložijo lastniške certifi-
kate (potrdila) v zameno za začasnice (ka-
sneje delnice) interne razdelitve ter tako so-
delujejo pri interni razdelitvi. Če bo vpisa-
nih in vplačanih več kot 20% vseh delnic,
bo presežek certifikatov proporcionalno
uporabljen za notranji odkup.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic, namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preob-
likovanje z interno objavo na oglasni deski
razpisala nov 15-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju (II. krog).

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsa-
kega upravičenca posebej.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi
glasijo na ime, dajejo pravico do upravlja-
nja, do dividende in so dve leti od njihove
izdaje neprenosljive, razen z dedovanjem.

Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih
in vplačanih 20% delnic bo podjetje preo-
stanek delnic do 20% preneslo na Sklad RS
za razvoj.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva upravičence, vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja, da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja. Notranji odkup del-
nic bo potekal sočasno z interno razdelitvijo
delnic v višini 40% družbenega kapitala z
upoštevanjem 50% popusta. Upravičenci
bodo prvi paket delnic notranjega odkupa
vplačali s presežnimi certifikati in denarni-
mi vplačili. Vpisovanje in vplačevanje del-
nic za lastninske certifikate in gotovino bo
potekalo v 30-dnevnem razpisnem roku. Ta
prične teči od dneva objave v časopisu Ve-
čer. Vpisni rok je prekluziven.

Delnice za gotovino se vplačajo na pose-
ben privatizacijski podračun podjetja pri
agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, Podružnica Maribor, št.
51800-698-000-0015736 z navedbo “plači-
lo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
Vsako nakazilo na poseben privatizacijski
podračun podjetja pri agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, Podruž-
nica Maribor, dokaže upravičenec s potrje-
no položnico pri blagajni podjetja v 30 dneh
po objavi v časopisu Večer.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so nepre-
nosljive zunaj programa notranjega odkupa,
razen pri dedovanju, dokler ni zaključen pro-
gram notranjega odkupa v procesu lastnin-
skega preoblikovanja. Prenosljivost delnic v
programu notranjega odkupa je omejena z
zahtevo, da ostaja več kot ena tretjina zapo-
slenih med udeleženci programa.

Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa v zameno za
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presežne lastniške certifikate, so enake del-
nicam interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti od izdaje, razen z dedovanjem, po
preteku dveh let pa so enake kot druge del-
nice programa notranjega odkupa.

Upravičenci pristopijo k programu notra-
njega odkupa s podpisom izjave o vpisu in
vplačilu delnic. Podjetje uredi organizacijo
programa notranjega odkupa s pravili, ki jih
sprejmejo vsi udeleženci programa notra-
njega odkupa v 30 dneh po preteku roka za
vplačilo.

V. Vpis delnic podjetja je možen vsak
delovni dan od 8. do 13. ure na sedežu pod-
jetja, v Mariboru, Pobreška c. 20, izven se-
deža podjetja pa po naslednjem programu:

Surovina, PE Ptuj, Ptuj, Zadružni trg 2 –
4. 6. 1996 od 8. do 11. ure,

Surovina, PE Murska Sobota, Murska
Sobota, Nemčavci 1 – 4. 6. 1996 od 12. do
15. ure,

Surovina, OE Celje, Celje, Mariborska
c. 63 – 5. 6. 1996 od 8. do 11. ure,

Surovina, PE Žalec, Žalec – 5. 6. 1996
od 12. do 15. ure,

Surovina, OE Šmarje, Pristava pri Mes-
tinju, Hajnsko 30 – 6. 6. 1996 od 8. do 11.
ure,

Surovina, PE Laško, Laško, Podšmihel
b.š. – 6. 6. 1996 od 12. do 15. ure,

Surovina, OE Krško, Krško, Cesta 4. ju-
lija 134/a – 11. 6. 1996 od 8. do 11. ure,

Surovina, PE Trebnje, Trebnje – 11. 6.
1996 od 12. do 15. ure,

Surovina, PE Ljubljana I, Ljubljana, Ces-
ta dveh cesarjev 370 – 12. 6. 1996 od 8. do
13. ure,

Surovina, PE Kranj, Kranj, Mirka Vad-
nova 4 – 13. 6. 1996 od 9. do 12. ure,

Surovina, PE Koper, Koper, Ul. 15. maja
11 – 13. 6. 1996 od 8. do 13. ure,

Surovina, PE Nova Gorica, Nova Gori-
ca, Panovška 3, Kromberk – 14. 6. 1996 od
9. do 12. ure,

Surovina, PE Velenje, Velenje, Cesta tal-
cev 45 – 18. 6. 1996 od 8. do 12. ure,

Surovina, PE Radlje, Radlje ob Dravi, Ma-
riborska c. 44 – 19. 6. 1996 od 8. do 11. ure,

Surovina, PE Slovenj Gradec, Slovenj Gra-
dec, Pameče – 19. 6. 1996 od 12. do 15. ure.

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak
delovni dan od 8. do 13. ure pri Jožici No-
san ali Branku Trpinu po telefonu št.
062/39-061 ali osebno na sedežu podjetja.

Podjetje za predelavo odpadkov
Surovina, p.o., Maribor

Razpisi delovnih mest

Ob-1861

Upravni odbor družbe Poliuretani-Pla-
ma, proizvodnja in predelava plastičnih mas,
d.o.o., Podgrad, Podgrad 17, razpisuje de-
lovno mesto

direktorja družbe
Poleg splošnih pogojev mora kandidat

izpolnjevati še naslednje:

– da ima najmanj srednješolsko izobraz-
bo,

– da ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost vodenja in organi-
ziranja dela in poslovanja,

– da je državljan Republike Slovenije.
Mandat direktorja družbe traja do

zaključka lastninskega preoblikovanja in
imenovanja uprave d.d.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na
naslov: Poliuretani-Plama, d.o.o., Podgrad
17, 6244 Podgrad, z oznako “za razpis”.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati ob-
veščeni v 8 dneh po odločitvi.

Poliuretani-Plama, d.o.o., Podgrad

Ob-1862

Osnovna šola Oskarja Kovačiča objavlja
razpis za prosta delovna mesta za določen
čas:

– 1 učitelja glasbene vzgoje
– 1 učitelja likovne vzgoje
– 1 učitelja gospodinjstva
– 3 učitelje za delo v oddelkih podalj-

šanega bivanja
Nastop dela 1. 9. 1996.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili

o izpolnjevanju pogojev v osmih dneh na
naslov šole.

Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ljubljana

Št. 32 Ob-1863

Svet Mladinskega klimatskega zdravi-
lišča Rakitna zaradi reelekcije razpisuje de-
lovno mesto

direktorja zdravilišča.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje zahteve:

– fakultetna izobrazba zdravstvene sme-
ri,

– vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– vodstvene in organizacijske sposobno-

sti.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
objave na naslov: MKZ Rakitna, Rakitna
96, 1352 Preserje.

Prijave bo svet MKZ Rakitna obravna-
val v 15 dneh po poteku roka za prijavo.
Kandidati bodo o odločitvi sveta obveščeni
v 15 dneh po obravnavi vlog.

Mladinsko klimatsko
zdravilišče Rakitna

Št. 716-01/89-2/51, /52 Ob-1864

Komisija Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in admini-
strativne zadeve na podlagi prvega odstav-
ka 6. člena zakona o začasni ureditvi orga-
nizacije in pristojnosti občinskih sodnikov
za prekrške in občinskih javnih pravobra-
nilcev (Ur. l. RS, št. 82/94) v zvezi z 267.
členom zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) razpisuje delovna
mesta:

1. sodnika za prekrške s sedežem v No-
vem mestu – predstojnika organa

2. treh sodnikov za prekrške s sede-
žem v Ljubljani

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene v 268. členu zakona o prekrških
(Ur. l. SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90
ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter
36. in 38. členu zakona o pripravništvu, stro-
kovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in pra-
vosodju (Ur. l. SRS, št. 8/80 in 27/85).

Kandidati naj vložijo pisne prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepi-
som in podatki o dosedanjem delu, v roku
15 dni od objave razpisa na naslov: Komisi-
ja Državnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne za-
deve, Šubičeva 4, Ljubljana.

Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve

Razpisi
javnih natečajev

Preklic

Št. 40310-27/96-07

Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti objavlja

razveljavitev
javnega razpisa za izbiro izvajalca za

izvajanje investicijsko-vzdrževalnih del na
objektih vzgojnovarstvenih zavodov v Ob-
čini Maribor, Ob-1779 in

javnega razpisa za izbiro izvajalca za izva-
janje investicijsko-vzdrževalnih del na objek-
tih osnovnih šol v Občini Maribor, Ob-1780,

objavljenih v Uradnem listu RS, št. 27/96
z dne 24. V. 1996.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Preklic
Ob-1937

Na podlagi 39. člena statuta Občine Že-
lezniki (Ur. Vestnik 6/95) objavlja župan
Občine Železniki

razveljavitev
javnega razpisa za izbiro izvajalcev za

opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Železniki, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 17/96 z dne 29. III. 1996, Ob-756.

Župan Občine Železniki

Popravek
V javnem razpisu za predhodno ugotav-

ljanje sposobnosti za izbiro izvajalcev za
opravljanje finančno-tehničnih storitev pri
dodeljevanju sredstev sklada in borzno-po-
sredniških storitev pri naložbah sklada,
Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Ribni-
ca, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
27/96 z dne 24. V. 1996, Ob-1674, se vred-
nost prometa na borznem in izvenborznem
trgu pod točko 2b pravilno glasi:

4 milijarde SIT.
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Št. 352-40/96-2/7 Ob-1961

Na podlagi zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/94, 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 javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Brežice

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

izvajalcev za opravljanje tehnično -
strokovnih nalog s področja izdelave
lokacijske dokumentacije za posege v
prostor na območju Občine Brežice
1. Namen razpisa je ugotovitev usposob-

ljenosti izvajalcev za opravljanje tehnično -
strokovnih nalog s področja izdelave loka-
cijske dokumentacije:

a) izdelave strokovnih (predlokacijskih)
presoj vplivov za posege v prostor,

b) izdelave lokacijske dokumentacije
(LD) za individualne objekte,

c) izdelave lokacijske dokumentacije za
večnamenske nestanovanjske objekte,

d) izdelave lokacijskege dokumentacije
za objekte nizke gradnje.

Vsebina LD je v skladu s 54. členom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor.

Naloge in dela se bodo opravljaja za ob-
močje Občine Brežice.

2. Ponudniki morajo poslati ponudbo v
zapečateni ovojnici z napisom “ Ponudba za
razpis za ugotavljanje usposobljenosti - ne
odpiraj”.

Ponudba mora vsebovati :
a) podatke o ponudbi s kazalom vsebine

in podpisom odgovorne osebe,
b) podatke o ponudniku; naziv, naslov in

status ponudnika, navedbo direktorja in ost-
lalih oseb s pooblastili,

c) kopijo registracije gospodarske druž-
be,

d) kopijo odločbe pristojnega upravnega
organa na podlagi 4. člena zakona o gospo-
darskih družbah (ali ustrezne določbe zako-
na o podjetjih),

e) prijavo projektne skupine za izdelavo
posameznih nalog pod točko 1. po vrsti;
vodja skupine in ostali odgovorni izvajalci
in nosilci za strokovna področja, določena v
drugem odstavku 69. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor, in
za morebitna druga strokovna področja, z
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 iz-
vajalcev in nosilcev določenega področja.

f) reference ponudnika in sodelujočih od-
govnornih nosilcev področja pri izvajanju
nalog na območju Občine Brežice od uve-
ljavitve zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor dalje s področja urbani-
stičnega načrtovanja ali s področja načrto-
vanja idejnih prostorskih rešitev,

g) cenik storitev in cene delovnih ur za
posamezne skupine poklicev,

h) druge podatke, ki po lastni presoji
ponudnika koristijo naročniku.

i) izjavo izvajalca, da se strinja s pogoji
razpisa.

Nepopolne ponudbe pri razpisu ne bodo
upoštevane.

3. Prednosti pri izbiri bodo imeli ponud-
niki, ki bodo ponudili:

– najustreznejšo kadrovsko zasedbo in
strokovno usposobljenost projekte skupine,

– najprimernejše reference na področju
urbanističnega načrtovanja posegov v pro-
stor,

– celovitost storitev,
– najprimernejše cene storitev.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od

objave razpisa v Uradnem listu RS, na na-
slov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj.

Dodatne informacije in pismeno razde-
lavo pogojev lahko zainteresirani dobijo na
Občini Brežice, tel. 0608/62-050 pri Zavo-
du za prostorsko načrtovanje in razvoj.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 15 dneh po zaključenem roku za vloži-
tev ponudb.

Občina Brežice

Ob-1895

Na podlagi zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št.
18/84, 17/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90,
18/93, 71/93) in na podlagi 12. člena statuta
Občine Grosuplje (Ur. list RS, št. 26/95) ter
v skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
list RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Grosup-
lje objavlja

javni razpis
za ugotavljanje usposobljenosti

izvajalcev za izdelovanje strokovnih
podlag za pripravo lokacijskih

dokumentacij na območju Občine
Grosuplje

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

2. Vrsta nalog: Občina Grosuplje, želi z
razpisom ugotoviti usposobljenost možnih
izvajalcev za opravljanje strokovno tehnič-
nih nalog s področja priprave strokovnih
podlag za pripravo lokacijskih dokumenta-
cij (v nadaljevanju LD) za vse vrste pose-
gov  v  prostor  kot  to  zahteva  zakon  o
urejanju  naselij  in  drugih  posegov  v
prostor.

3. Lokacija: strokovne podlage se izde-
lujejo za območje Občine Grosuplje.

4. Vrednost del: cenik del je sprejel Svet
občine Grosuplje 27. septembra 1995 in je
sestavni del razpisnega gradiva.

5. Pravica do sodelovanja: pravico do so-
delovanja na javnem razpisu imajo tisti gos-
podarski subjekti, ki so registrirani za oprav-
ljanje strokovno tehničnih nalog s področja
urbanističnega načrtovanja (69. člen ZUN).

6. Čas opravljanja nalog: za opravljanje
razpisanih nalog bo sklenjena pogodba za
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

7. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo dobite vsak delovni dan v času
trajanja razpisa med 9. in 11. uro  na Uradu
za prostor, Občina Grosuplje, Kolodvorska
2, Grosuplje, pri Mariji Elikan (tel.:
061/76-22-31).

8. Predpisana vsebina: ponudba mora
vsebovati:

– podatke o ponudniku: naziv, naslov in
status ponudnika,

– kopijo potrdila o registraciji,
– kopijo odločbe pristojnega upravnega

organa, da gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik izpolnjuje pogoje za oprav-
ljanje dejavnosti,

– navedbo projektne skupine za izdelo-
vanje lokacijskih dokumentacij,

– reference ponudnika in sodelujočih od-
govornih izvajalcev s področja izdelave raz-
pisanih nalog, s področja urbanističnega na-
črtovanja ali s področja načrtovanja idejnih
prostorskih rešitev, ki so služile kot stro-
kovna podlaga urbanističnemu načrtovanju,

– vzorčni primer izdelanih strokovnih
podlag,

– potrdilo o opravljenem preizkusu zna-
nja iz zakona o upravnem postopku (vsaj en
član projektne skupine),

– izjava o pravici uporabe poslovnega
prostora v naselju Grosuplje v času oprav-
ljanja razpisanih nalog

– kopija vozniškega izpita B kategorije
ponudnika – osebe, ki se bo udeleževala
lokacijskih ogledov

– ugodnosti, ki jih ponudnik še nudi na-
ročniku.

Nepopolne ponudbe pri razpisu ne bodo
upoštevane.

9. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti:

– ustrezna kadrovska zasedba,
– strokovna usposobljenost,
– primernost referenc,
– kvaliteta vzorčnega primera strokov-

nih podlag.
10. Rok oddaje: prijave s potrebno do-

kumentacijo je treba oddati najkasneje do
petka 5. julija 1996 do 13. ure. Ponudbe naj
bodo v zapečatenih ovojnicah, opremljene z
napisom “Ne odpiraj – razpis za strokovne
podlage za LD”.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek 8.
julija 1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine Gro-
suplje, 2. nad., Kolodvorska 2, Grosuplje.

12. Priznanje sposobnosti: razpisovalec
bo udeležence pisno obvestil o priznanju ali
zavrnitvi usposobljenosti v zakonsko pred-
pisanem roku.

Občina Grosuplje

Št. 985 Ob-1960

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 26/94), zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 40/95), in
določil odredbe o pogojih in načinu javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter sklepa sveta Zavoda in Vlade
Republike Slovenije objavlja Veterinarski
Zavod Slovenije, cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana

javni razpis
za izbiro ponudnika: za preureditev

poslovnih prostorov OE Novo mesto iz-
postava Brežice
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za dobavo kovinskih kontejnerjev
za dobavo tuje literature
za dobavo strojne opreme
za dobavo in montažo programske

opreme
1. Predmet ponudbe je iskanje najugod-

nejšega izvajalca preureditve poslovnih pro-
storov v O.E. Novo mesto izpostava Breži-
ce v Brežicah.

Preureditev obsega gradbena in obrtna
dela v vrednosti do 2,400.000 SIT. Rok iz-
vedbe je do 1. 8. 1996. Načrt preureditve in
popis del ter vse informacije dobite vsak
delovni dan na sedežu zavoda (Ljubljana,
Cesta v Mestni log 47a) ali na telefon
061/126-36-26. Način plačila po prevzemu
oziroma opravljenem delu.

2. Iskanje najugodnejšega ponudnika za
izdelavo 10 komadov kovinskih kontejner-
jev za konfiskat v objektih za obdukcijo
živali v skupni vrednosti do 3,000.000 SIT.

Izdelani naj bodo iz navadne pločevine
debeline 3mm, z možnostjo kipanja, dvema
fiksnima ter dvema gibljivima kolesoma, di-
menzije kontejnerjev naj bodo
1860 × 800 × 950mm. Zaščiteni morajo biti
z osnovnim premazom ter pobarvani z rjavo
RAL barvo.

3. Po sklepu razpisne komisije dajemo
ponoven razpis za iskanje najugodnejšega
ponudnika za dobavo tuje literature in revij:

A) knjige: izv.
PARASITIC EPIDEMIOLOGY  6
VETERINARY EPIDEMIOLOGY  6
POULTRY INTERNATIONAL  6
BERGEY S MANUAL OF

SYSTEMATIC BACTERIOLOGY -
VOL. 1, 2, 3, 4  6

DIAGNOSIC MICROBIOLOGY  7
MANUAL OF CLINICAL

MIKROBIOLOGY  7
CLINICAL MICROBIOLOGY

PROCEDURES HANDBOOK  7
MEDICALLY IMPORTANT

FUNGI, A GUIDE TO
INDENTIFICATION  7

KLINISCHE MIKROBIOLOGIE  7
SPECIAL VETERINARY

PATHOLOGY  6
PATHOLOGIE DER HAUSTIERE  7
PATHOLOGIE DER HAUSTIERE  7
FERTILITATSSTORUNGEN BEIM

WEIBLICHEN RIND  7
FRUCHTBARKEIT IM

SAUENSTALL  7
FRUCHTBARKEIT IM KUHSTALL  7
THE ABC & XYZ OF BEE,

OF BEE CULTURE  7
CONTEMPORARY QUEEN

REARING  7
REARING QUEEN HONEY BEES  7
THE BEHAVIOUR AND

PHYSIOLOGY OF BEES  7
THE BIOLOGY OF THE HONEY

BEE  7
INSECT POLLINATION OF CROPS  7
BEESWAX CRAFTING  7
NATURAL MEDICINE FROM

HONEY BEES  7
HONEY BEE BROOD DISEASES  7
LIVING WITH VARROA  7
NEW PERSPECTIVES ON

VARROA  7
PEST CONTROL SAFE FOR BEES  7

BEE GENETICS AND BEE
BREADING  7

BEES: THEIR VISION,
CHEMICAL SENSES AND
LANGUAGE  7

HONEY BEE PATHOLOGY  7
THE BEE-EATERS  7
HONEY BEE MITES AND

THEIR CONTROL: A SELECTED
ANNOTATED BIBLIOGRAPHY  7

VETERINARY VIROLOGY  7
VETERINARY MEDICINE  7

B revije:  izv.
INTERNATIONAL JOURNAL OF

FOOD MICROBIOLOGY  6
ARCHIV FUR

LEBENSMITTELHYGIENE  6
MILCHWISSENSCHAFT  6
ZEITSCHRIFT FUR

LEBENSMITTEL-
UNTERSUCHUNG UND
FORSCHUNG  6

BULLETIN OF THE
INTERNATIONAL
DAIRY FEDERATION  6

FLEISCH WIRTHSCHAFT  6
TOP AGRAR  1
MASTITIS NEWSLETTER  1
THE HEALTH OF DAIRY

CATTLE  1
VETERINARY MICROBIOLOGY  7
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE  7
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE  7
LARGE ANIMALS  7
SCHWEINEZUHT UND

SCHWEINEMAST  7
HRVATSKA PČELA  7
AMERICAN BEE JOURNAL  7
BEE WORLD  7
JOURNAL OF APICULTURAL

RESEARCH  7
SCHWEIZERISCHE BIENEN

ZEITUNG  7
IMKER FREUND  7
L APPE NOSTRA MICCA  7
APIACTA  7
LA SANTE DE L ABEILLE  7
MORSKO RIBARSTVO  2
RIBARSTVO, RIBOZAJEDNICA  2
FISCHER UND TEICHWIRT  1
FOOD SAFETY BRIEFING  6
HEALTH AND HYGIENE  6

Opomba: revije od 1. 1. 1996 dalje.
4. Po sklepu razpisne komisije ponovno

razpisujemo iskanje najugodnejšega ponud-
nika za izdobavo strojne opreme:

A) fotokopirni stroj črno beli z možnost-
jo obojestranega kopiranja ter zlaganja stra-
ni.formata A4 ter A3,

B) fax laserski.
5. Po  sklepu  razpisne  komisije  ponov-

no razpisujemo  iskanje  najugodnejšega
ponudnika  za  izdobavo  in  montažo  pro-
gramske opreme: slovar slovensko/angle-
ški/nemški/italijanski – do 50 kosov.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji podjetja,
– bonitetna poročila,
– način plačila,
– izjavo o garanciji, pogarancijskem

vzdrževanju in pogoji servisne službe,

– vzorec pogodbe z roki dobave, nači-
nom plačila, klavzulo o zavarovanju avan-
snega plačila po pogodbi in časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,

– referenčno listo.
7. Ponudbe morajo biti urejene v skladu

z javnim razpisom in vsebovati postavke, ki
so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki ne
bodo urejene kot je zahtevano, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ustreznost tehničnim zahtevam,
– konkurenčnost cen,
– dobavni roki,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– zagotovitev rezervnih delov,
– druge posebne ugodnosti.
9. Dodatne informacije dobite na tel. št.

061/126-36-26.
10. Ponudbe je potrebno poslati priporo-

čeno po pošti na naslov: Veterinarski Zavod
Slovenije, cesta v Mestni log 47a, 1001
Ljubljana.

11. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako “Ne odpiraj-ponud-
ba na javni razpis”, z označeno zaporedno
številko razpisne opreme. Rok za oddajo
ponudb je 10 dni in začne teči z dnem obja-
ve v Uradnem listu RS. Ponudbe, ki bodo
prispele po navedenem roku komisija ne bo
obravnavala in jih bo nepregledane vrnila.

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. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo 15. dan po objavi.

14. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje.

15. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 8 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Veterinarski zavod Slovenije

Ob-1893

Na podlagi določil 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. SRS, št.
27/88) Občina Gornji Petrovci kot soinve-
stitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova in modernizacija

krajevnih cest na območju Občine
Gornji Petrovci

1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, Gornji Petrovci.

2. Predmet razpisa: modernizacija kra-
jevnih cest na območju Občine Gornji Pe-
trovci na naslednjih odsekih:

– krajevne ceste v KS Križevci (cesta v
Kukeču in Košarovcih);

– krajevne ceste v KS Gornji Petrovci
(cesta v Peskovcih);

– krajevne ceste v KS Šulinci (cesta v
Ženavlju, Neradnovcih in Stanjevcih).

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 50,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del je 30. 9. 1996.
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5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne dokumentacije.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena za razpisna dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditira-
nja, fiksnost cene;

– možnost sklenitve dvoletne pogodbe;
– celovitost vsebine pogodbe;
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del;
– rok izvedbe;
– garancijski rok.
7. K ponudbi morajo ponudniki predlo-

žiti dokaz o registraciji firme.
8. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago na sedežu Občine Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/d v roku 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

9. Investitor si pridržuje oddati posamez-
ne odseke različnim izvajalcem in pravico,
da bo oddal dela v izvedbo fazno z ozirom
na razpoložljiva sredstva.

10. Ponudbe za javni razpis predložite v
10 dneh po objavi razpisa v pisarno Občine
Gornji Petrovci ali na naslov: Občina Gor-
nji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gor-
nji Petrovci v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca za
modernizacijo krajevnih cest“.

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

Občina Gornji Petrovci

Št. 347/004/96 Ob-1899

Na podlagi 20 člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. št. 48/90 in 7/93) ter
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Črno-
melj

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

lokalnih cest in izgradnjo vodovodov v
Občini Črnomelj

1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.

2. Predmet javnega razpisa je:
a) modernizacija  LC  2522  Nova  lipa-

Drežnik,
b) preplastitev  LC  2517  proti  Starem

trgu,
c) izgradnja vodovoda Veliki Nerajec-

Mala Lahinja,
d) izgradnja vodovoda Mali Nerajec-

Dolnji in Gornji Suhor.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo za vsako delo posebej proti
plačilu 3000 SIT na Občini Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj, soba št. 24, vsak de-
lovni po objavi razpisa do dneva za oddajo
ponudb v času od 7.30 do 14. ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je pod:

a) 16,000.000 SIT,
b)   6,000.000 SIT,
c) 16,000.000 SIT,
d) 18,000.000 SIT.
5. Pričetek razpisanih del je predviden v

juniju 1996, konec del pa v septembru 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be bodo:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– roki za izvedbo del.
7. Ponudbena dokumentacija za vsako

investicijo pod posamezno točko mora vse-
bovati:

– ime in naslov ponudnika, predmet po-
nudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,

– dokazila, da je ponudnik registriran za
opravljanje razpisanih del,

– navedbo referenc za razpisana podob-
na dela,

– ponudbeno ceno v SIT (rekapitulaci-
ja),

– rekapitulacijo stroškov v SIT,
– ponudbeni predračun,
– plačilne pogoje in ugodnosti, če jih nu-

di,
– rok izvedbe posamezne investicije,
– način zavarovanja ponudnikovih ob-

veznosti,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe

iz uvoda tega razpisa.
8. Ponudba mora biti sestavljena v slo-

venskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “ Ne odpiraj! - ponudba
na razpis:

a) Cesta Nova Lipa-Drežnik ali
b) Cesta proti Starem trgu ali
c) Vodovod Veliki Nerajec-Mala Lahi-

nja ali
d) Vodovod Mali Nerajec-Dolnji, Gornji

Suhor“.
Pravočasno prispele ponudbe bodo tiste,

ki jih ponudniki pošljejo priporočeno vsaj
20. dan po objavi razpisa ali osebno vročijo
vsaj 22. dan do 9. ure na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 22. dan po objavi razpisa oziro-
ma prvi naslednji dan ob 9.30 v mali sejni
sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Čr-
nomelj.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni po zaključenem roku
za oddajo ponudb.

Občina Črnomelj

Ob-1865

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 Občina Jesenice

javni razpis
za izbiro izvajalca del na adaptaciji

samskega doma na Ulici heroja
Verdnika 40 in 40a na Jesenicah – II.

faza.
1. Predmet razpisa je izvajanje gradbe-

nih, obrtniških in instalacijskih del ter izde-
lava glavnega projekta adaptacije (PGD) v
šestih izvodih pri Adaptaciji samskega do-

ma na Ulici heroja Verdnika 40 in 40a – II.
faza na Jesenicah.

2. Orientacijska vrednost del znaša
95,000.000 SIT vključno z glavnim projek-
tom adaptacije (PGD).

3. Predviden rok pričetka del:
– glavni projekti od 1. 6 1996 do 31. 8.

1996,
– gradbena, obrtniška in instalacijska de-

la od 30. 9. 1996 do 30. 5. 1997.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– kadri,
– cene,
– bonitete.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – po-

nudba za dela na Adaptaciji samskega doma
na Ulici heroja Verdnika 40 in 40a Jesenice
– II. faza” je treba poslati v zapečatenih
kuvertah v roku 30 dni od dneva objave na
naslov Dominvest Jesenice, p.o., Jesenice,
Cesta maršala Tita št. 18.

6. Za pravočasno poslane ponudbe se šte-
jejo ponudbe, ki bodo prispele na naslov iz
5. točke tega javnega razpisa 30. dan od
dneva objave v Uradnem listu RS do 12.
ure. V primeru, da je 30. dan sobota, nedelja
ali dela prost dan, se šteje prvi naslednji
delovni dan do 12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno v 6. točki tega javnega razpisa ob
12.15 v prostorih Dominvesta Jesenice, Pod
gozdom št. 2.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležencem razpisa razpisna komisija pos-
redovala obvestilo v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in drugimi podatki lahko dobijo inte-
resenti od dneva objave tega razpisa do de-
setega dne poteka razpisa, vsak delovni dan
od 10. do 13. ure na Dominvestu Jesenice,
Pod gozdom št. 2 pri kontaktni osebi Ne-
venki Grozina, gr. tehnik (telefon št.
064/81-355 ali 064/81-142) ob dokazilu o
plačani razpisni dokumentaciji v višini
50.000 SIT na žiro račun št.
51530-601-13474.

10. Ponudbi morajo poleg elementov in
dokazil 12. člena odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) priložiti
tudi dokazilo o registraciji podjetja – družbe
za dejavnost, katera je predmet tega razpisa
ne starejše od 30 dni ter dokazilo o likvidni
sposobnosti podjetja – družbe, ali ustrezno
garancijo banke do višine ponudbe.

11. Nepravočasno prispele ponudbe ko-
misija ne bo obravnavala.

12. Predstavniki ponudnikov, ki želijo
biti navzoči pri odpiranju ponudb, morajo
predložiti ustrezno pisno pooblastilo, če jih
ne zastopa oseba, ki je pooblaščena v regi-
straciji podjetja – družbe.

Ob-1904

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 Občina Jesenice

javni razpis
za izbiro izvajalca del obnovo gledališča

Toneta Čufarja na Jesenicah
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1. Predmet javnega razpisa je izvajanje
elektroinstalacijskih del – jaki tok z vzpo-
redno potrebnimi gradbenimi deli.

2. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

3. Pričetek del je 24. 6. 1996, zaključek
del pa 25. 8. 1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– kadri,
– cene,
– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – po-

nudba za obnovo gledališča Toneta Čufarja
na Jesenicah, je treba oddati v zapečatenih
kuvertah v roku 10 dni od dneva objave na
naslov Dominvest Jesenice, p.o., Jesenice,
Titova 18.

6. Za pravočasno poslane ponudbe se šte-
jejo ponudbe, ki so prispele na naslov iz 5.
točke tega razpisa 10. dan od dneva objave v
Uradnem listu RS do 12. ure. V primeru, da
je 10. dan sobota, nedelja ali dela prost dan,
se šteje prvi naslednji delovni dan do 12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno v 5. točki tega javnega razpisa ob
12.15 v prostorih Dominvesta Jesenice, Pod
gozdom št. 2.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležencem razpisa razpisna komisija pos-
redovala obvestilo v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in drugimi podatki lahko dobijo intere-
senti od dneva objave tega razpisa vsak delov-
ni dan od 10. do 12. ure na Dominvestu Jese-
nice, Pod gozdom št. 2 pri kontaktni osebi
Anici König, gr. tehnik (telefon št. 064/81-355
ali 064/81-142) ob dokazilu o plačani razpisni
dokumentaciji v višini 10.000 SIT na žiro ra-
čun št. 51530-601-13474.

10. Ponudbi morajo poleg elementov in
dokazil 12. člena pravilnika o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) priložiti tudi
dokazilo o registraciji podjetja – družbe za
dejavnost, katera je predmet tega razpisa ne
starejše od 30 dni ter dokazilo o likvidni
sposobnosti podjetja – družbe, ali ustrezno
garancijo banke do višine ponudbe.

11. Nepravočasno prispele ponudbe ko-
misija ne bo obravnavala.

12. Predstavniki ponudnikov, ki želijo
biti navzoči pri odpiranju ponudb, morajo
predložiti ustrezno pisno pooblastilo, če jih
ne zastopa oseba, ki je pooblaščena v regi-
straciji podjetja – družbe.

Občina Jesenice
– po pooblastilu -

Dominvest Jesenice

Ob-1887

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna Obči-
ne Jesenice (Ur. l. RS, št. 44/93) objavlja
Občina Jesenice, Sklad stavbnih zemljišč

javni razpis
za izbiro izvajalca vodovodno

instalacijskih montažnih del pri
prestavitvi vodovoda Peričnik na

Plavškem travniku II – Vrbje
na Jesenicah

1. Predmet razpisa je izvajanje vodovod-
no instalacijskih montažnih del pri presta-
vitvi vodovoda Peričnik na Plavškem trav-
niku II – Vrbje na Jesenicah.

2. Orientacijska vrednost del znaša
9,200.000 SIT.

3. Predviden rok pričetka del je julij
1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– kadri,
– cene,
– boniteta.
5. Ponudba z oznako “Ne odpiraj – po-

nudba za montažna dela prestavitve vodo-
voda Peričnik” je treba oddati v zapečatenih
kuvertah v roku 8 dni od dneva objave na
naslov Dominvest Jesenice, p.o., Jesenice,
Titova cesta 18.

6. Za pravočasno poslane ponudbe se šte-
jejo ponudbe, ki so prispele na naslov iz 5.
točke tega razpisa 8. dan od dneva objave v
Uradnem listu RS do 12. ure. V primeru, da
je 8. dan sobota, nedelja ali dela prost dan,
se šteje prvi naslednji delovni dan do 12.
ure.

7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno v 5. točki tega javnega razpisa ob
12.15 v prostorih Dominvesta Jesenice, Pod
gozdom št. 2.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležencem razpisa razpisna komisija pos-
redovala obvestilo v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in drugimi podatki lahko dobijo inte-
resenti od dneva objave tega razpisa vsak
delovni dan od 10. do 12. ure na Dominve-
stu Jesenice, Pod gozdom št. 2 pri kontaktni
osebi Anici König, gr. tehnik (telefon št.
064/81-355 ali 064/81-142) ob dokazilu o
plačani razpisni dokumentaciji v višini
15.000 SIT na žiro račun št.
51530-601-13474.

10. Ponudbi morajo poleg elementov in
dokazil 12. člena pravilnika o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 44/93) priložiti tudi
dokazilo o registraciji podjetja – družbe za
dejavnost, katera je predmet tega razpisa ne
starejše od 30 dni ter dokazilo o likvidni
sposobnosti podjetja – družbe, ali ustrezno
garancijo banke do višine ponudbe.

11. Nepravočasno prispele ponudbe ko-
misija ne bo obravnavala.

12. Predstavniki ponudnikov, ki želijo
biti navzoči pri odpiranju ponudb, morajo
predložiti ustrezno pisno pooblastilo, če jih
ne zastopa oseba, ki je pooblaščena v regi-
straciji podjetja – družbe.

Občina Jesenice
Sklad stavbnih zemljišč

– po pooblastilu -
Dominvest Jesenice

Št. 2.0.-1783/96 Ob-1866A

V skaldu 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.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izdelava PGD-PZI za
sanacijo galerije Avče od km 64+779 do km
64+909 proge Jesenice – Sežana.

3. Čas del: julij – avgust 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 10,000.000

SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in dodatne in-

formacije dobite v prostorih Slovenskih že-
leznic Kolodvorska 11, Ljubljana, pri Dole-
nec (tel. 061/13-13-144 int. 21-63 soba
213/II nadstropje) od 3. 6. 1996 do 28. 6.
1996 ob delovnikih med 8. in 14. uro.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic, št.
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta: v četrtek 13. 6. 1996 v
skladu s poprejšnjim dogovorom s SVP No-
va Gorica Miranom Abramom.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

ku,
– krajše ovire v železniškem prometu.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je sreda 2. 7.

1996, do 9. ure na naslov Slovenske želez-
nice, Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tajništvo – soba 205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo 2. 7.

1996, do 10. ure v prostorih Slovenskih že-
leznic, Kolodvorska 11, Ljubljana (Stekle-
na dvorana).

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 10 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Št. 2.0.-1783/96 Ob-1866B

V skaldu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.

javni razpis

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: sanacija zidu v km
546+550/650 železniške proge Zidani
Most–Ljubljana

3. Rok izvedbe: 3 mesece.
4. Orientacijska vrednost razpisnih del:

15,000.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki prevzamejo, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine, v prostorih Slovenskih želez-
nic d.d. (soba 210), Ljubljana, Kolodvorska
11,  pri  Ireni  Zore  (tel.  13-13-144,  int.
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24-71), od 4. 6. 1996 do 28. 6. 1996 med 9.
in 11. uro. Kupnina za razpisno dokumenta-
cijo v vrednosti 10.000 SIT mora biti na-
kazna na račun št. 50100-601-7014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference (izdelava večjega šte-
vila istovrstnih ali podobnih objektov),

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

ku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 2. 7. 1996 do

9.30 v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana, Kolodvorska 11,
soba 205.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 2. 7.

1996 ob 10. uri v prostorih Slovenskih že-
leznic, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11 (ste-
klena dvorana).

9. Obvestio o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Št. 2.0.-1783/96 Ob-1866C

Javni razpis
za izbiro dobavitelja in monterja

montažnih železniških cestnih prehodov
po sistemu “Strail”

A) Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

montažnih železniških cestnih prehodov po
sistemu “Strail”.

3. Čas del: julij, avgust, september 1996.
4. Orientacijska vrednost: 9,900.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete

na Slovenskih železnicah, d.d., SVP Celje,
Ul. XIV. divizije 2, Celje pri Sopčič Mirko-
tu, tel. 063/481-353 int. 279 od 3. 6. 1996
do 7. 6. 1996 od 7. do 10. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejše pondu-
be:

– boljši finančni pogoji,
– krajši rok dobave in izvedbe,
– boljše reference.
7. Rok za oddajo ponudb: 13. 6. 1996 do

9.30 v tajništvu SVP Celje, Ul. XIV. divizi-
je 2, Celje.

8. Javno odpiranje ponudb bo 13. 6. 1996
ob 10. uri v prostorih SVP Celje.

9. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Št. 2.0.-1783/96 Ob-1866D

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 22/93), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbi o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93), Slovenske železnice, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za generalno

popravilo TMD

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in o pro-
računu RS za leto 1996.

2. Predmet razpisa: TMD 911-204 (to-
vorna z dvigalom).

3. Lokacija: delavnica izvajalca.
4. Čas izvedbe del: 55 delovnih dni od

vstopa TMD v delavnico izvajalca.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 5,400.000 SIT.
6. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite po predhodnem telefon-
skem razgovoru na  Slovenskih železnicah,
d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Postojna,
Kolodvorska 25a, Postojna, pri Slanič Jože-
tu, tel. 25-043 (ali ŽAT 332), med 8. in 11.
uro od 5. 6. 1996 do 6. 6. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:

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

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 13. 6. 1996

do 11. ure v tajništvu SŽ, Sekcija za vzdrže-
vanje prog Postojna, Kolodvorska 25a, Po-
stojna.

9. Javno odpiranje ponudb bo 13. 6. 1996
ob 11. uri v prostorih Slovenske železnice,
d.d., Sekcija za vzdrževanje prog Postojna,
Kolodvorska 25a, Postojna.

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

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Infrastruktura

Ob-1867

Center za socialno delo Postojna objav-
lja na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup službenega osebnega

avtomobila
1. Predmet razpisa je nakup novega oseb-

nega avtomobila Renault 5 – nabavna vred-
nost je do 1,400.000 SIT.

2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

3. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka:

– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancije in bonitete ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in rezervnih delov, ter druge ugodnosti.
4. Pri izbiri bodo upoštevane tiste po-

nudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogo-
je, naročnik pa se ne obvezuje, da bo najce-
nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.

5. Pisne ponudbe oddajte najkasneje 8
dni po objavi v Uradnem listu RS, na nas-
lov: Center za socialno delo Postojna, Tr-
žaška 36, v zaprti kuverti z oznako “Javni
razpis – Ne odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo komisija iz-
vedla na Centru za socialno delo Postojna,
Tržaška 36, drugi delovni dan po preteku

roka za oddajo ponudb, ob 13. uri v sobi
št. 8.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni od odpiranja ponudb.

Center za socialno delo Postojna

Št. 352-30/3-96 Ob-1868

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 Rogaška Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo fasade na

občinski zgradbi v Rogaški Slatini
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

obnovo fasade na občinski zgradbi v Ro-
gaški Slatini, Izletniška ulica 2.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
50730-630-10-217 Občina Rogaška Slatina
s pripisom “Javni razpis za obnovo fasade”.

3. Predvideni rok pričetka del je 20. 6.
1996.

4. Rok za dokončanje del je 20. 7. 1996.
5. Orientacijska vrednost del znaša

9,400.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika so: fiksna cena za izvedena dela po nači-
nu “funkcionalni ključ v roke” in pod pogo-
jem, da se izvajalec odpove zahtevi po 637.
členu ZOR, zahtevani avans, možnost kredi-
tiranja ali zamik plačil, reference izvajalca in
način plačila izvedenih del po situacijah.

7. Rok za oddajo ponudb je 11. 6. 1996,
na naslov: “Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška 2, Rogaška Slatina”.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za obnovo fa-
sade”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996
ob 8. uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastio za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Rogaška Slatina

Št. 603-1179/96 Ob-1869

Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek objavlja na podlagi določil odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za nakup vozila

1. Predmet razpisa: nakup kombi vozila
za potrebe OŠ Duplek.

2. Ponujeno vozilo mora biti primerno
za prevoz 8+1 oseb, novo oziroma rabljeno,
a ne starejše od treh let, znamk Mercedes,
Ford, Renault , Citroen oziroma WV.

3. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce, podatke o
znamki, tipu, starosti ter moči motorja avto-
mobila, ponujeno ceno in plačilne pogoje.
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4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cene;

– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis;
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika;
– garancije za brezhibnost.
Naročnik ima pravico svoje ocene naj-

ugodnejšega ponudnika. Najcenejši ponud-
nik ni nujno najugodnejši.

5. Naročnik si pridržuje pravico do od-
stopa od podpisa pogodbe v primeru izpada
investicijskih sredstev. Ponudniki zaradi
morebitnega zmanjšanja obsega razpisane-
ga nakupa ali odstopa od podpisa pogodbe
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “ne odpiraj – nakup vozila” v roku
15 dni od objave tega razpisa na naslov:
Občina Duplek – tajništvo občine, Cesta 4.
julija 106, Spodnji Duplek.

7. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po izteku roka za oddajo po-
nudb ob 12. uri.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 20 dni od odpiranja
ponudb.

Občina Duplek

Št. 01/96 Ob-1870

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 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme

za daljinsko vodenje
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-

ske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo opreme za daljinsko vo-
denje za:

a) prečrpališče Pirešica,
b) prečrpališče Grmovje,
c) rezervoarja Plevno.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila

dobijo ponudniki na Občini Žalec, Oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave doku-
mentacije v višini 3.000 SIT na ŽR proraču-
na Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

4. Predvideni rok pričetka del je julij
1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente v

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

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

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,

– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,
ne glede na razloge.

V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va.

Ponudniki morajo dostaviti ustrezno oz-
načene ponudbe v zaprtih kuvertah na nas-
lov investitorja do 12. 6. 1996 do 11. ure.
Istega dne se ob 11.30 v prostorih investi-
torja prične javno odpiranje ponudb.

Rok, v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Št. 60101-0001/95-7 Ob-1871

Mestna občina Kranj – Oddelek za
družbene dejavnosti, razpisuje na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za izdelavo energetskega pregleda stavb
osnovnih šol Mestne občine Kranj

z ogrevanjem prek lastnega kurišča
v letu 1996

1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Od-
delek za družbene dejavnosti, Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa je izdelava energet-
skega pregleda osnovnih šol na območju
Mestne občine Kranj (enajst stavb: DE Ko-
krica, DE Center, DE Primskovo, DE Gori-
če, c.š. OŠ Stane Žagar, DE Orehek, DE
Mavčiče, DE Besnica, DE Žabnica, DE
Podblica, OŠ Predoslje), kar je eden od raz-
pisnih pogojev, da se Mestna občina Kranj
lahko prijavi na javni republiški razpis.

3. Ponudniki morajo pri izdelavi ener-
getskega pregleda stavb osnovnih šol Mest-
ne občine z ogrevanjem prek lastnega ku-
rišča, izpolnjevati pogoje, ki jih za izdelavo
takšnega energetskega pregleda zahteva jav-
ni razpis za področje energetike, Ministrstva
za gospodarske dejavnosti, Kozinova 5,
Ljubljana, objavljen v Ur. l. RS, št. 19 s 5. 4.
1996 – str. 1194 – poddel razpisa – inter-
vencije v učinkovito rabo energije; Subven-
cije za energetske preglede, energetske za-
snove lokalnih skupnosti in študije izvedlji-
vosti.

4. Z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena pogodba o izvajanju projekta po toč-
kah 5, 6 in 7 javnega republiškega razpisa.

5. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne ob-
čine Kranj, tel 064/373-165 – Jasna Zlobec
Dolinar.

6. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu naj svoje vloge, v katerih bodo
podani odgovori na zgoraj navedene zahte-
ve, s priloženimi dokumenti o imenu in na-
zivu ponudnika, podatki iz registracijskega
sodišča o registraciji podjetja in dejavnosti
ter ustrezne reference, pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene
dejavnosti, Slovenski trg 1,  v roku 10 dni
po objavi razpisa.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis za izdelavo energetskega
pregleda osnovnih šol Mestne občine
Kranj”.

8. Odpiranje ponudb bo 12. dan po izte-
ku roka za oddajo ob 12. uri v sobi 162
Mestne občine Kranj.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljne
obravnave.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izzidu
javnega razpisa najkasneje v 30 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.

Št. 60101-0001/95-7 Ob-1872

Mestna občina Kranj – Oddelek za
družbene dejavnosti, razpisuje na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo letovanja šolskih in predšolskih

otrok Mestne občine Kranj v času
poletnih počitnic šolskega leta 1995/96

1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Od-
delek za družbene dejavnosti, Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa je izvedba letovanja
osnovnošolskih otrok s socialno in zdrav-
stveno indikacijo v trajanju 14 dni in v skup-
nem številu 126 otrok.

Prijave otrok potekajo preko Centra za
socialno delo Kranj, ki pri zbiranju prijav
sodeluje s šolskim dispanzerjem Zdravstve-
nega doma Kranj. Otroci, ki bodo poslani
na letovanje, bodo izbrani na podlagi krite-
rijev, ki jih upravlja Center pri ugotavljanju
socialnega stanja družin za dodelitev so-
cialnovarstvenih pravic.

3. Ponudniki morajo nuditi otrokom na-
slednje pogoje:

– 5 obrokov primerne hrane,
– ustrezne bivalne kapacitete,

– vzgojno varstvo z ustreznimi progra-
mi,

– zdravstveno varstvo,
– urejena igrišča s športnimi rekviziti in

napravami.
Ponudniki so dolžni vse pogoje, ki jih

ponujajo otrokom posebej razdelati, še po-
sebej podrobno pa morajo razdelati pogoja
zdravstvenega varstva in vzgojnega varstva
z ustreznimi programi.

4. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne ob-
čine Kranj, tel 373-165 – Jasna Zlobec Do-
linar.

5. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu naj svoje vloge, v katerih bodo
podani odgovori na zgoraj navedene zahte-
ve, s priloženimi dokumenti o imenu in na-
zivu ponudnika, podatki iz registracijskega
sodišča o registraciji podjetja in dejavnosti
ter ustrezne reference, pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene
dejavnosti, Slovenski trg 1, v roku 8 dni po
objavi razpisa.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis za letovanje osnovnošol-
skih otrok”.
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7. Odpiranje ponudb bo 12. dan po izte-
ku roka za oddajo ob 12. uri v sobi 162
Mestne občine Kranj.

8. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljne
obravnave.

9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 14 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.

11. Z zbranimi ponudniki za izvedbo le-
tovanje socialno in zdravstveno ogroženih
osnovnošolskih otrok Mestne občine Kranj
bodo sklenjene pogodbe.

Št. 60101-0001/95-7 Ob-1873

Mestna občina Kranj – Oddelek za
družbene dejavnosti, razpisuje na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo energetskega pregleda stavb
osnovnih šol Mestne občine Kranj z

ogrevanjem prek toplarne v letu 1996
1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Od-

delek za družbene dejavnosti, Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa je izdelava energet-
skega pregleda osnovnih šol na območju
Mestne občine Kranj (osem stavb: c.š. OŠ
France Prešeren, c.š. OŠ Simon Jenko, c.š.
OŠ Lucijan Seljak – 3 stavbe, OŠ Helena
Puhar, OŠ Jakob Aljaž, OŠ Matija Čop), kar
je eden od razpisnih pogojev, da se Mestna
občina Kranj lahko prijavi na javni repub-
liški razpis.

3. Ponudniki morajo pri izdelavi ener-
getskega pregleda stavb osnovnih šol Mest-
ne občine z ogrevanjem prek toplarne, iz-
polnjevati pogoje, ki jih za izdelavo takšne-
ga energetskega pregleda zahteva javni raz-
pis za področje energetike, Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Kozinova 5, Ljub-
ljana, objavljen v Ur. l. RS, št. 19 s 5. 4.
1996 – str. 1194 – poddel razpisa – inter-
vencije v učinkovito rabo energije: Subven-
cije za energetske preglede, energetske za-
snove lokalnih skupnosti in študije izvedlji-
vosti.

4. Z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena pogodba o izvajanju projekta po toč-
kah 5, 6 in 7 javnega republiškega razpisa.

5. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne ob-
čine Kranj, tel 064/373-165 – Jasna Zlobec
Dolinar.

6. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu naj svoje vloge, v katerih bodo
podani odgovori na zgoraj navedene zahte-
ve, s priloženimi dokumenti o imenu in na-
zivu ponudnika, podatki iz registracijskega
sodišča o registraciji podjetja in dejavnosti
ter ustrezne reference, pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene
dejavnosti, Slovenski trg 1,  v roku 10 dni
po objavi razpisa.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponud-

ba za javni razpis za izdelavo energetskega
pregleda osnovnih šol Mestne občine
Kranj”.

8. Odpiranje ponudb bo 12. dan po izte-
ku roka za oddajo ob 12. uri v sobi 162
Mestne občine Kranj.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljne
obravnave.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 30 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 13/96 Ob-1874

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina
Koper, Urad za okolje in prostor razpisuje v
okviru projekta Koper 2020

izbor izvajalcev raziskave
za področje Družbene dejavnosti

Preučevalno in raziskovalno delo naj te-
ži k splošnim ciljem:

– preučiti sorazmerje med gospodarskim
in družbenim razvojem v MOK,

– postaviti okvir in določiti sestavine
strategije sonaravnega razvoja občine in re-
gije ter izobraževanja, znanosti in kulture,

– opisati programsko strukturo družbe-
nih dejavnosti, ki bodo prispevale k pozitiv-
ni razvojni klimi MOK.

Okvir podprojekta: raziskave stičnih po-
dročij, sorodni že izdelani projekti (demo-
grafski, gospodarski, družbeni) usmeritve
MOK: ruralni in mestni razvoj v sonarav-
nem razmerju z nacionalnim razvojem, zu-
nanji vplivi in težnje v širšem prostoru, raz-
merja MOK mesto – podeželje – Slovenija
– sosednje države – srednja Evropa – Sre-
dozemlje.

Trajanje projektnega dela 1 leto.
Posamezna področja raziskave:
– izobraževanje: od predšolske vzgoje do

visokega šolstva in podiplomskih progra-
mov,

– znanost: vse ravni preučevanja in razi-
skovanja (inštituti in javni zavodi, visoko
šolstvo in fakultete, civilna družba),

– kultura - splošni parametri: raznoliko-
sti in posebnosti kultur in tradicij, identiteta
človeka, kulture, misli in ravnanja, življenj-
ski kulturni slog; posebni parametri: obmor-
ska in celinska kultura, jezikovni in kulturni
stiki, interkulturalizem, kulturna identiteta
ljudi v Istri, varovanje in razvijanje kultur-
nih vrednot.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe registrirane za opravljanje ra-
ziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Prijave s konceptom projekta sprejema Mest-
na občina Koper, Urad za okolje in prostor,
Verdijeva 6, Koper, v roku 15 dni od objave
tega razpisa. Prijave morajo ponudniki odda-
ti v zapečatenih kuvertah z oznako “Ne odpi-
raj – Ponudba za izdelavo raziskave Koper
2020 – družbene dejavnosti”.

Projektno dokumentacijo si lahko ogle-
date v službi MOK.

Prijava in koncept naj vsebujejo: osnov-
ne podatke o prijavitelju, vsebino podpro-
jekta, terminski plan izvedbe in vsebino po-
sameznih faz projektnega dela, imena in re-
ference izvajalcev ali projektne skupine, ime
in reference nosilca podprojekta, ekonom-
ski kazalci podprojekta in morebitne sofi-
nancerje.

Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi razpisa ob 12. uri v sejni sobi Urada
za okolje in prostor Mestne občine Koper,
Verdijeva 6, Koper. Če bo to dela prost dan,
bo odpiranje ponudb naslednji prvi delovni
dan.

Ponudniki bodo o izidu razpisa sezna-
njeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper

Št. 06-96/02 Ob-1965

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
Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec objavlja

javni razpis
za nakup vozila

1. Predmet razpisa: nabava vozila WV
kombibus 1,9 diesel, medosna razdalja 3,32,
ki ustreza potrebam prevoza šoloobveznih
otrok na terenu (sedeži: 8 + 1).

2. Orientacijska vrednost vozila znaša
2,800.000 SIT.

3. Rok dobave: do 31. julija 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji in fiksnost cene,
– rok dobave, garancija in servis,
– oprema, ki povečuje varnost in je

vključena v osnovni ceni,
– druge ugodnosti ponudnika (npr. po-

pusti, brezplačni tehnični pregled in drugo).
5. Pojasnila in podatki za izdelavo po-

nudbe se dobijo pri Slavku Ambrušu, Zavod
za izvajanje spremljevalnih dejavnosti, Ža-
lec, tel. 063/715-690 ali 711-257.

6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup šolskega vo-
zila” do 12. junija 1996 na naslov: Občina
Žalec, Oddelek za gospodarske in negospo-
darske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Ža-
lec.

8. Javno odpiranje ponudb bo 17. junija
1996 ob 11. uri v sejni sobi Občine Žalec.

Št. 06-96/02 Ob-1966

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
Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec objavlja

javni razpis
za izdelavo prijektne dokumentacije za

sanacijo strehe na Kulturnem domu
II. slovenskega tabora v Žalcu

1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne

dokumentacije za sanacijo strehe na Kultur-
nem domu II. slovenskega tabora v Žalcu,
ki obsega:

– projekt za izvedbo – PZI,
– projekt za pridobitev gradbenega do-

voljenja – PGD.
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Projektna dokumentacija mora omogo-
čati fazno sanacijo strehe.

3. Merila za izbiro ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– kompletnost ponujenih del,
– reference ponudnika,
– registracija firme.
4. Obstoječo dokumentacijo zgradbe in

objekt si lahko ponudniki ogledajo po obja-
vi v Uradnem listu RS na Zavodu za kulturo
v Žalcu vsak delovni dan od 9. do 11. ure
pri Anki Krčmar.

5. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo predložite v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za sanacijo strehe na
Kulturnem domu II. slovenskega tabora v
Žalcu” do vključno 10. junija 1996 do 10.
ure na naslov: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec.

6. Javno odpiranje ponudb bo 10. junija
1996 ob 12. uri v sejni sobi Občine Žalec.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo
ponudb.

Št. 06-96/02 Ob-1967

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
Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec objavlja

javni razpis
za oddajo del in izbor izvajalca za

rekonstrukcijo strehe na Osnovni šoli
Žalec

1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija stre-

he na Osnovni šoli Žalec.
3. Orientacijska vrednost del je:

30,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del je 10. julij 1996,

rok za dokončanje del je 20. avgust 1996.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– kompletnost ponujenih del,
– navesti seznam kooperantov,
– reference ponudnika,
– registracija firme.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki in drugi dan po objavi v
Uradnem listu RS na Osnovni šoli Žalec
vsak delovni dan šole od 9. do 11. ure ob
dokazilu plačila 20.000 SIT za ŽR:
50750-603-36056.

Ponudniki lahko dobijo dodatne razlage
in informacije pri Biro Arhitekt Ernst, d.o.o.,
Celje, Ul. IV. divizije 14, tel. 063/44-24-30.

7. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo predložite v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – streha na Osnovni šoli Žalec“
do vključno 24. junija 1996 do 10. ure na
naslov: Občina Žalec, Oddelek za gospo-
darske in negospodarske dejavnosti, Ul. Sa-
vinjske čete 5, Žalec.

8. Javno odpiranje ponudb bo 24. junija
1996 ob 12. uri v sejni sobi Občine Žalec.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v 14 dneh po roku za oddajo ponudb.
Izbrani ponudnik se obvezuje skleniti po-
godbo v roku 5 dni od obvestila o izboru.

10. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti faznost rekonstrukcije strehe glede na
zagotovljena sredstva v proračunu občine
za leto 1996.

Občina Žalec

Št. 56/96 Ob-1968

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Zreče objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

lokalne ceste L-7106
1. Naročnik: Občina Zreče, Cesta na

Roglo 13/b, Zreče.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

modernizacijo lokalne ceste št. L-7106.
3. Lokacija:
a) Resnik v dolžini 1320 m in širine 3,5 m,
Orientacijska vrednost del je 14,000.000

SIT.
b) Planina na Pohorju v dolžini 2280 m

in širine 4 m.
Orientacijska vrednost del je 23,000.000

SIT.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno: izdelava spodnjega ustroja, ureditev
odvodnjavanja in asfaltiranje lokalne ceste
L-7106.

Investitor si pridržuje pravico odločiti se
za manjši obseg del od razpisanega oziroma
za fazno izgradnjo, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev.

5. Predvideni rok pričetka del je 15 dni
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim po-
nudnikom, dokončanje pa skladno z dogo-
vorom v pogodbi.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: strokovna usposobljenost,
ponudena cena, plačilni pogoji, reference
na podobnih delih. Posebej naj ponudnik
navede možnost kreditiranja celotne inve-
sticije.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od objave v
Uradnem listu RS med 8. in 12. uro, na
občinskem uradu, Zreče, Cesta na Roglo
13/b, Zreče, proti plačilu 7.000 SIT na žiro
račun št. 50720-630-10173 Občina Zreče s
pripisom: Javni razpis za izbiro izvajalca za
modernizacijo lokalne ceste L-7106.

Informacije po telefonu 063/762-971 ali
762-968.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za modernizacijo lokalne ceste L
7106,... (navedite za katero lokacijo) je po-
trebno oddati ločeno po posamezni lokaciji
cesti v zapečateni ovojnici Občini Zreče,
Cesta na Roglo 13/b, Zreče. Rok za oddajo
ponudbe je dvajseti dan od dneva objave
razpisa.

10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po prispetju ponudb ob 12. uri v
prostorih Občine Zreče.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa
najkasneje v tridesetih dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Zreče

Ob-1969

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. RS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa  za  oddajo  javnih  naročil  (Ur.  l.
RS, št.  28/93  in  19/94)  Občina  Luče
objavlja

javni razpis
za II. fazo izgradnje odvajanja

komunalnih odpadnih voda Luče
1. Investitor: Občina Luče, Luče, Luče

106.
2. Predmet razpisa: II. faza izgradnje od-

vajanja komunalnih odpadnih voda Luče.
3. Orientacijska vrednost del: 8,000.000

SIT.
Investitor si pridržuje pravico do spre-

minjanja vrednosti del v odvisnosti od vred-
nosti sofinanciranja.

4. Rok izvedbe del: september-oktober
1996.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Občini Luče, Luče, Luče
106, tel. 063/844-481.

6. Za dvig dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu stroškov pri-
prave dokumentacije v višini 10.000 SIT na
ŽR proračuna Občine Luče št.:
52810-630-10131.

7. Pojasnila o razpisu in vsebini projekt-
ne dokumentacije dobijo ponudniki na tel.
063/841-212, Bolko Aleš.

8. Ponudniki,  ki  želijo  sodelovati  na
javnem  razpisu,  pripravijo  ponudbe  na
osnovi  razpisne  in  projektne  dokumenta-
cije ter v skladu z 12. členom odredbe o
poteku izvajanja javnega razpisa za oddaja-
nje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost vsebine ponudbe,
– najugodnejša cena za razpisana dela,
– možnost kreditiranja,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del in da je
sposoben opraviti dela v navedenem roku,

– reference za izvajanje podobnih del,
– garancijski rok.
10. K ponudbi morajo ponudniki priloži-

ti dokaz o registraciji firme.
11. Oddaja ponudb
Ponudbe je potrebno dostaviti najkasne-

je do 11. 6. 1996 do 11. ure, v zaprti kuverti
z oznako “Ponudba II. faza izgradnje odva-
janja komunalnih odpadnih voda Luče – ne
odpiraj” na naslov: Občina Luče, 3334 Lu-
če, Luče 106.

12. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi

Občine Luče, Luče, Luče 106, 11. 6. 1996
ob 12. uri.

13. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

14. Pred odpiranjem ponudb imajo po-
nudniki možnost ponuditi dodatni popust in
druge ugodnosti v pisni obliki.

15. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v najkasneje 10
dneh po odpiranju ponudb.
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Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. RS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Luče objavlja

javni razpis
za sanacijo vodovoda Solčava

1. Investitor: Občina Luče, Luče, Luče
106.

2. Predmet razpisa: sanacija vodovoda
Solčava v Solčavi.

3. Orientacijska vrednost del: 60,000.000
SIT.

Investitor si pridržuje pravico do spre-
minjanja vrednosti del v odvisnosti od vred-
nosti sofinanciranja.

4. Rok izvedbe del: julij-avgust 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na KS Solčava, Solčava, Sol-
čava 16, tel. 063/846-047 ali na tel.
063/846-029. Ponudniki morajo svoj prihod
predhodno najaviti.

6. Za dvig dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu stroškov pri-
prave dokumentacije v višini 10.000 SIT na
ŽR proračuna Občine Luče št.:
52810-630-10131.

7. Pojasnila o razpisu in vsebini projekt-
ne dokumentacije dobijo ponudniki pri
Hidrogea Maribor d.o.o. - Rožič, Maribor,
Glavni trg 5, tel. 062/20-845.

8. Ponudniki,  ki  želijo  sodelovati  na
javnem  razpisu,  pripravijo  ponudbe  na
osnovi  razpisne  in  projektne  dokumenta-
cije ter v skladu z 12. členom odredbe o
poteku izvajanja javnega razpisa za oddaja-
nje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost vsebine ponudbe,
– najugodnejša cena za razpisana dela,
– možnost kreditiranja,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del in da je
sposoben opraviti dela v navedenem roku,

– reference za izvajanje podobnih del,
– garancijski rok.
10. K ponudbi morajo ponudniki priloži-

ti dokaz o registraciji firme.
11. Oddaja ponudb
Ponudbe je potrebno dostaviti najkasne-

je do 11. 6. 1996 do 13. ure, v zaprti kuverti
z oznako “Ponudba Sanacija vodovod Sol-
čava – ne odpiraj” na naslov: Občina Luče,
3334 Luče, Luče 106.

12. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi

Občine Luče, Luče, Luče 106, 11. 6. 1996
ob 14. uri.

13. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

14. Pred odpiranjem ponudb imajo po-
nudniki možnost ponuditi dodatni popust in
druge ugodnosti v pisni obliki.

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

Občina Luče

Št. 110-1/95 Ob-1908A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Gradnja avtobusnih
postajališč na cesti št. R 327 Dvor -

Soteska v km 1.850
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 5. do 7. 6. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miran Marussig,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
9,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 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 “Gradnja avt.
postajališč Dvor-Soteska.” – M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 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-1908B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Gradbena dela za

osvetljeni prehod za pešce v Hajdini
M 11, odsek 352

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 5. do 7. 6. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
5,500.000 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 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 “Gradbena

dela za osvetljeni prehod za pešce v Hajdini
M 11 v Hajdini.” – Z.P.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 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-1908C

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 M 1/368

Jesenice
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 5. do 7. 6. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Janez Gorenc, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
94,200.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 7. 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 M 1/368 Jesenice.” – J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-1908Č

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: Modernizacija ceste
R 346/1284 Rogatec-Majšperk od

km 3.090 do km 4,110 in dokončanje
modernizacije ceste R 346/1284 Rogatec

Majšperk do km 1.092 do km 3.090
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 5. do 7. 6. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Boris Fakin, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
41,000.000 SIT.
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 7. 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 “Moderniza-
cija ceste Rogatec-Majšperk.” – B.F.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-1908D

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: Izgradnja zahodne

obvoznice v Mariboru odsek:
Dravograjska cesta na levem bregu reke

Drave in odsek: začasni priključek na
desnem bregu reke Drave

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 4. do 7. 6. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Anton Brodnjak,
inž. (tel. 062/224-559).

Orientacijska vrednost del znaša
300,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 7. 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 “Zahodna ob-
voznica Maribor.” – A.B.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 7
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 352-2/96 Ob-1901

Na podlagi odredbe o postopku na izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
občina Škofja Loka, Mestni trg 15, nasled-
nji

javni razpis
za izdelavo prostorske dokumentacije

1. Investitor: Občina Škofja Loka, Mest-
ni trg 15, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa:

a) izdelava zazidalnega načrta za obrtno
podjetniško cono Trata v ureditvenem ob-
močju P1/2 EGP, Gorenjska predilnica.

3. Obseg in vsebina naloge
Naloga mora vsebovati vse elemente in

sestavine kot jih predpisuje zakon o ureja-
nju 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) ter navodi-
lo o vsebini posebnih strokovnih podlag in
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur. l.
SRS, št. 14/85).

4. Orientacijska vrednost del: 2,200.000
SIT.

5. Rok za izvedbo: 3 mesece od podpisa
pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– rok za izvedbo del,
– način obračunavanja del,
– navedbo pooblaščene osebe.
8. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Škofja Lo-
ka, Mestni trg 15, Oddelek za okolje in pro-
stor, v sobi št. 20/III.

9. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj - javni
razpis za prostorsko dokumentacijo” je po-
trebno dostaviti do 17. 6. 1996 do 12. ure.
Ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti,
priporočeno po pošti ali oddati osebno v
pisarni št. 5 - vložišče, Občina Škofja Loka,
Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.

10. Odpiranje ponudb bo 20. 6. 1996 ob
12. uri v prostorih Občine Škofja Loka,
Mestni trg 15, v seji sobi št. 31/V.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

12. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Škofja
Loka, pri Marjeti Mohorič-Peternelj, tel.
064/624-190.

Občina Škofja Loka

Št. 39-230/96 Ob-1891

Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-
sta 1, obljavlja na podlagi odredbe o po-
stopkih za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za vodenje investicij
Mestne občine Novo mesto na področju

družbenih dejavnosti v letu 1996
1. Naročnik je Mestna občina Novo me-

sto, Novo mesto, Seidlova cesta 1.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

vodenje investicij na področju družbenih de-
javnosti za Mestno občino Novo mesto v
skladu s 16. členom zakona o graditvi ob-
jektov, to je:

– vodenje predhodnih del pri gradnji ob-
jektov,

– strokovno vodstvo pri,

a) izdelavi investicijskih programov,
b) izdelavi projektnih nalog,
c) kontroli nad izdelavo tehnične doku-

mentacije,
d) nadzoru nad gradnjo objektov,
e) koordinaciji dela vseh udeležencev pri

graditvi objektov,
f) pravočasnem izpolnjevanju medseboj-

nih obvez,
g) kontroli realizacije sprejetih investi-

cijskih programov v vseh fazah graditve in
v poskusnem obratovanju,

– izdelava programov in kontrola del pri
investicijskem vzdrževanju objektov.

3. Obseg predvidenih investicijskih vla-
ganj znaša:

a) Neposredna investicijska vlaganja v
letu 1996 v znesku 440,500.000 SIT,

b) Priprava programov in tehnične doku-
mentcije za investicijska vlaganja za 4 letno
obdobje v investicijski vrednosti
2.990,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost,
– reference,
– ponudbena cena.
5. Ponudba mora vsebovati elemente v

skladu z 12. členom odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Dokazilo o registraciji za opravlja-
nje dejavnosti, ki ne sme biti starejši od 90
dni.

6. Nepravočasno prispelih ponudb, ne-
pravilno opremljenih oziroma oddanih po-
nudb komisija ne bo odpirala in jih bo vrni-
la ponudniku neodprte.

7. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure, če
je zadnji dan praznik ali dela prosti dan je
rok za oddajo ponudb naslednji delovni dan,
na naslov Uprava Mestne občine Novo me-
sto, Seidlova cesta 1.

Ponudba mora biti v ovojnici zapečatena
in označana: “Ne odpiraj - vodenje investi-
cij za področje družbenih dejavnosti.”

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb, ob 12. uri v sejni sobi št. 67/II Mestne
občine Novo mesto, v Novem mestu, Seid-
lova cesta 1.

9. Razpisne pogoje in ostale informacije
v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri
tajnici občine Martini Vrhovnik.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
pisanih del ne odda ali da odda le del razpi-
sanih del.

Mestna občina Novo mesto

Št. 119-4 Ob-1910

Na podlagi določil zakona o proračunu Re-
publike Slovenije in določil odredbe o pogo-
jih in načinu javnega razpisa za oddajo dolo-
čenih del, ki se financirajo iz proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94
in 40/95) objavlja UL Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, Ljubljana objavljamo

ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup

raziskovalne opreme
Predmet razpisa: raziskovalna oprema.
1. CNC - frezalni stroj za visokohitrost-

ne obdelave za natačno frezanje in fino
končno obdelavo na majhno hrapavost.
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Stroj mora dosegati minimalno 8000 vrt-
ljajev  vretena  in  omogočati  možnost
prigradnje multiplikatorja za doseganje
še večjega  števila  vrtljajev.  Ponovljivost
0,001 mm.  Moč  na  glavnem  vretenu
6-10 KW.

2. Podrobnejše informacije dobite na Fa-
kulteti za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva
6, pri dr. Janezu Kopaču, tel. +386 61 1771
438 ali inž. Vinku Rotarju, tel. 1771 711.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Predvideni rok za začetek in dokonča-
nje del : začetek takoj po izbiri ponudbe,
dokončanje del julij 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: doseganje visoke natančnosti, dosega-
nje visokih vrtljajev, kakovost obdelave -
zanesljivost, cena, dobavni rok, servis, upo-
rabniku prijazna strega stroja vključno s pro-
gramiranjem.

6. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in naslovnika z oznako “CNC
- Frezalni stroj”.

7. Posebni pogoj: brezcarinski uvoz.
8. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji podjetja,
– bonitetno poročilo (BON 1, 2, 3),
– način plačila s ceno fco FS Ljubljana

(brez carine, a s 5% p.d.),
– vzorec pogodbe z roki dobave in iz-

vedbe ter klavzulo o obliki zavarovanja
eventualnega avansnega plačila,
– izjavo o garancijski dobi in pogaran-

cijskem vzdrževanju,
– referenčno listo z dokumentirano iz-

vedbo ponujene opreme,
– prospektni material.
9. Komisija bo upoštevala vse ponudbe,

ki bodo vročene vključno do 11. 6. 1996 in
sicer z redno dnevno pošto ali osebno do
10. ure v sprejemno pisarno Fakultete za
strojništvo. Ponudbe, ki bodo prispele po
navedenem roku, komisija ne bo obravna-
vala in jih bo nepregledane vrnila.

10. Javno odpiranje ponudb bo 12. 6.
1996 ob 13. uri v sejni sobi št. 115 na Fakul-
teti za strojništvo.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ponudbe se ponudnikom ne vračajo.
UL Fakulteta za strojništvo

Ob-1890

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju v gozdove iz sredstev
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 58/94), uredbe
o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
(Ur. l. RS, št. 38/94 in 19/95) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Občina Šoštanj v sodelovanju z Javnim za-
vodom za gozdove Slovenije, OE Nazarje
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del

na gozdnih cestah na področju Občine
Šoštanj v letu 1996

1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu Občine Šoštanj, Trg
svobode 12, in na Zavodu za gozdove Slo-

venije OE Nazarje, Savinjska c. 4, Nazarje,
odsek za tehnologiojo dela in gozdne pro-
metnice (Jože Jeraj, dipl. ing. gozd.).

3. Predmet razpisa
Redna vzdrževalna dela gozdnih cest v

Občini Šoštanj po katastru ZGS OE Nazar-
je, PE Šoštanj, (ročno in strojno čiščenje
cevnih propustov in cestnega telesa, sanaci-
ja cevnih propustov, izgradnja in sanacija
podpornih sten v lesu in betonu, obnova
gramoznega sloja, grediranje, zemeljska de-
la, valjanje,...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
2,500.000 SIT.

 Investitor si pridržuje pravico spreme-
niti obseg del, glede na pridobitev sredstev.
Izvajalec v tem primeru ni opravičen do
odškodninskega zahtevka.

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

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996. Dela se izvajajo po
kvartalnih operativnih planih, ki jih pripravi
ZGS OE Nazarje, PE Šoštanj.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto (gredira-
nje SIT/km, nakladanje prevoz in razgrinja-
nje gramoza na razdaljah prevoza 1, 5,
10 km SIT/m3, polaganje prepustov prem.
40, 60, 80, 100 cm SIT/tm, izkop odvodnih
jarkov SIT/m3, izgradnja betonskega in le-
senega podpornega zidu SIT/m2), način pla-
čila in fiksnost cen, garancijski roki, kakor
tudi druge morebitne ugodnosti. Prednost
bodo imeli izvajalci s sedežem v Občini
Šoštanj.

7. Ponudbe na javni razpis predložite do
20. dne po objavi razpisa do 15. ure v spre-
jemno pisarno Občine Šoštanj v zapečateni
kuverti z oznako Ne odpiraj - javni razpis za
izvajalca vzdrževanja gozdnih cest. Odpira-
nje kuvert bo naslednj delovni dan ob 9. uri.

Odpiranje ponudb in izbiro izvajalca bo
opravila strokovna komisija, ki jo bo ime-
noval svet Občine Šoštanj.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Šoštanj
Zavod za gozdove Slovenije, OE

Nazarje, PE Šoštanj

Št. 311-1/96 Ob-2030

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
Škofja Loka objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del energetske zasnove Občine

Škofja Loka
1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Po-

ljanska c. 2.
2. Predmet razpisa je izdelava projekta

celovite energetske zasnove Občine Škofja
Loka v skladu z metodologijo Ministrstva
za gospodarske dejavnosti ter dispozicijo
naloge, ki jo je pripravila Občina Škofja
Loka.

3. Okvirna vrednost del je 4 mio SIT.
4. Razpisano dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo ob plačilu materialnih
stroškov na oddelku za občinsko premože-

nje in javne službe, Mestni trg 15, soba št.
19/II pri Štalec Janezu.

5. Predvideni rok za dokončanje del je
december 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta programske naloge z defini-

cijo ciljev ter predlogov realizacije,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– rok izvedbe,
– dodatne ugodnosti, zlasti glede sode-

lovanja lokalnih strokovnih služb pri izbira-
nju dokumentacije, pripravi gradiv ter zbi-
ranju podatkov.

7. Občina Škofja Loka na podlagi razpi-
sa ni dolžna skleniti pogodbe z nobenim od
ponudnikov v primeru previsokih cen ali
izpada sofinanciranja s strani Ministrstva za
gospodarske dejavnosti.

8. Ponudniki, ki želijo sodelovati v raz-
pisu morajo v razpisnem roku predložiti pi-
sno ponudbo z naslednjo vsebino:

– firmo oziroma imenom ponudnika,
– potrdilom  o  registraciji  podjetja  za

dejavnost,  ki  je  predmet  javnega  razpisa
(potrdilo ne sme biti starejše od treh mese-
cev),

– bonitetna priporočila BON-1, BON-2
in BON-3, ki ne smejo biti starejša kot 30
dni,

– strukturo cene, posebej na možno so-
delovanje lokalnih strokovnjakov in plačil-
ni pogoji (popusti, fiksnost cen),

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– seznam izvedenih projektov z naslovi
naročnikov,

– seznam morebitnih podizvajalcev in
delež njihovih stroškov,

– seznam strokovnih delavcev z referen-
cami, ki bodo sodelovali pri izdelavi doku-
mentacije,

– izjavo, da je ponudnik proučil dejan-
sko stanje in da so v ceno vkalkulirani vsi
stroški, ki so potrebni za normalno izvedbo
programa,

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

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

9. Rok za oddajo ponudbe na javni raz-
pis je 10 dni po objavi le-tega v Uradnem
listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
11. 6. 1996 v mali sejni sobi Občine Škofja
Loka.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki pisna pooblastila podjet-
ja za zastopanje. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo ponudniki obveščeni pisno
v osmih dneh po izteku roka za oddajo po-
nudbe.

11. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj – ponudba energetske
zasnove za Občino Škofja Loka”.

Na ovojnici mora biti označeno ime po-
nudnika.

Ponudba mora biti poslana ali vročena
na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska c.
2, Škofja Loka.

12. Upoštevane bodo le ponudbe, pravil-
no in pravočasno prispele na naslov naroč-
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nika, to je do vključno ponedeljka 10. 6.
1996 do 12. ure.

13. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
obvestila o izboru skleniti pogodbo o izva-
janju del.

Občina Škofja Loka

Št. 77/96 Ob-1897

Glasbena šola Idrija na podlagi odredbe
o postopku javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup opreme
1. Predmet razpisa je oprema za obnov-

ljene prostore glasbene šole in sicer:
– šolska klop – dvosed – 12 kom,
– šolski kateder – 11 kom,
– oblazinjen stol – 30 kom,
– šolski stol – 48 kom,
– pisarniški stol-liftomat z naslovom –

1 kom,
– omara-dvokrilna polna vrata – 10 kom,
– omara-dvokrilna stekl. vrata – 2 kom,
– mobilna omara za AVS – 1 kom.
2. Približna vrednost opreme je

1,500.000 SIT.
3. Dodatne informacije dobite na upravi

GŠ po tel. 065/71-024.
4. V ponudbi priložite prospektno doku-

mentacijo in navedite nabavno ceno, garan-
cijske roke, kvaliteto materialov, dobavni
rok in plačilne pogoje.

5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti oddana v zapečateni ovojnici z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis GŠ
Idrija”. Glasbena šola Idrija, Prelovčeva 2,
Idrija.

6. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek 19. junija 1996, v sejni sobi Občine
Idrija.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Glasbena šola Idrija

Št. 659/96 Ob-1898

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
Cankova - Tišina, Občinska uprava, objav-
lja

javni razpis
za izdelavo lokacijske dokumentacije in
projektne dokumentacije PGD in PZI za

kanalizacije in čistilne naprave za
naselja

– Krajna–Gederovci–Sodišinci–Murski
Petrovci,

– Petanjci,
– Tišina–Tropovci–Gradišče–Murski

Črnci,
– Vanča vas–Rankovci–Borejci (Romi).
1. Naročnik: Občina Cankova - Tišina.
2. Orientacijska vrednost del znaša po

vrstah dokumentacije ca.:
– lokacijske dokumentacije za kanalsko

mrežo in ČN s pridobivanjem soglasij –
2,400.000 SIT,

– PGD in PZI projekti za kanalizacije in
čistilne naprave skupaj z geodetskimi meri-
tvami – 11,000.000 SIT.

3. Predvideni rok izdelave je: 200 dni od
podpisa pogodbe.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– strokovnost,
– reference firme in projektanta,
– rok izvedbe,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– opcija ponudbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
5. Ponudba mora biti zneskovno ločeno

specifirana po posameznih fazah in delih, in
sicer:

– lokacijska dokumentacija s pridobiva-
njem soglasij za kanalsko mrežo in čistilne
naprave,

– geodetske meritve,
– projekti PGD in PZI kanalske mreže,
– projekti PGD in PZI za čistilne napra-

ve,
– skupna vrednost vseh del po ponudbi,
– prometni davek za vsa dela,
– skupna vrednost vseh del s prometnim

davkom.
6. Ponudniki si lahko ogledajo obstoječo

študijo za razpisane projekte v roku 20 dni
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Občini Cankova - Tiši-
na, po predhodni najavi po telefonu
069/46-650.

7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
30 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Občina Can-
kova - Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. Ponud-
ba mora biti sestavljena v skladu z razpisno
dokumentacijo in predpisanim postopkom.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika in navedbo
predmeta razpisa ter oznako “Ne odpiraj –
ponudba”.

9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po preteku roka za oddajo in sicer ob 12. uri
v prostorih Občine Cankova - Tišina, Tiši-
na 4.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 14
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Cankova - Tišina
Občinska uprava

Št. 01-353-15-96 Ob-1889

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 Ribnica

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno -

asfalterskih del na krajevnih cestah v
Občini Ribnica na Dolenjskem

1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno - asfalterskih del na kra-
jevnih cestah:

A - modernizacija nekategorizirane ce-
ste Rakitnica - Kot.

B - modernizacija krajevne ceste Mlake
- Perovo.

C - modernizacija dveh odcepov v Gori-
či vasi.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Ribnica, Oddelek za
komunalne zadeve, Gorenjska c. 3, Ribnica

vsak delovni dan v času razpisa (inf. na tel.
861-075). Pri dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 20.000 SIT na žiro račun št.
51300-630-12019 Občine Ribnica, z name-
nom nakazila Pristojbina za razpis - gradbe-
no - asfalterska dela na krajevnih cestah v
Občini Ribnica.

4. Orientacijska vrednost del znaša
pod točko A - 3,600.000 SIT
pod točko B -  12,000.000 SIT
pod točko C -  1,900.000 SIT
Skupaj:  17,500.000 SIT
Pod točko B si investitor pridržuje pravi-

co zmanjšanja obsega del kolikor ne bodo
pridobljena sredstva iz naslova za razvoj
demografsko ogroženih območij.

5. Začetek del je takoj po sklenitvi po-
godbe z izvajalcem del. Dokončanje del v
roku 50 delovnih dni.

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca del:

– cena (ponudbena cena s plačilnimi po-
goji in fiksnost cene),

– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje

ipd.).
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe s ponudbe-

nim predračunom, ločeno za vsako investi-
cijo posebej (A, B, C),

– način obračunavanja del,
– garancijske roke,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

nikom,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer po pošti
ali osebno na naslov: Občina Ribnica, Go-
renjska cesta 3, 1310 Ribnica.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “ Ne odpiraj” - asfaltiranje
krajevnih cest v Občini Ribnica in navedbo
imena ponudnika ter naslovnika.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

9. Odpiranje  ponudb  bo  izvedla  komi-
sija investitorja Občine Ribnica. O datumu
odpiranja  bodo  ponudniki  obveščeni  po
pošti.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ribnica

Ob-1962

Na podlagi pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 27/95) in odredbe 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

Šentvid - Zagorje
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Predmet razpisa je obnova ceste Šen-

tvid - Zagorje.
Dela so opredeljena v razpisni dokumen-

taciji ter tehnični dokumentaciji.
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3. Lokacija gradnje je na odseku ceste
Šentvid - Zagorje od že izvedene rekon-
strukcije proti zaselku Zagorje.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisanimi 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, II. nadstropje,
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
Upravnega 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 razpisanimi pogoji.

6. Kontaktni osebi za podatke, ki jih po-
nudniki želijo dobiti ob prevzemu doku-
mentacije za izdelavo ponudbe, sta Rataj
Marija, gr. inž. na Občini Šentjur, tel.
063/743-546 ter Vengust Jože, gr. inž. -
Constructa Inženiring d.o.o. Celje, tel.
063/26-322.

7. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 15 mio SIT.

8. Rok pričetka del je 22. 7. 1996, rok
dokončanja del pa 1. 10. 1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta dodelanosti in natančnosti 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) s 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 nalog
hkrati z obvestilom o izboru izvajalca, vrne.

11. Ponudbeno dokumentacijo je potreb-
no dostaviti do 1. 7. 1996, do 12. ure, na
naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10 - Šent-
jur, v zapečateni kuverti z oznako: “Ponud-
ba - Obnova ceste Šentvid - Zagorje - Ne
odpiraj“!

12. Odpiranje ponudb bo v mali sejni
sobi Občine Šentjur, II. nadstropje, soba št.
48, dne 1. 7. 1996, ob 13. uri. Javnega odpi-
ranja ponudb se lahko ponudniki udeležijo
le ob predložitvi pooblastila.

13. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in o izboru najugodnejše-
ga ponudnika v roku 10 dni po datumu od-
piranja ponudb.

Ob-1963

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in
7/93) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Šentjur

javni razpis
za izbiro izdelovalca projektov za

kanalizacijske kolektorje v Šentjurju -
lokacijsko osnovo, PGD in PZI

1. Naročnik je Občina Šentjur, Mestni
trg 10, Šentjur.

2. Predmet javnega razpisa: I. etapa iz-
vajanja kanalizacijskega omrežja v Šentjur-
ju po vodnogospodarski dokumentaciji, od-
vajanje in čiščenje odplak Šentjurja - kana-
lizacijski sistem, (projektant NIVO Celje),
ki obsega;

– povezovanje zgornjega odseka RZ - 6
s spodnjim,

– razbremenilni objekt in zadrževalni ba-
zeni na zbirnem kanalu Hruševec, RZ -1,
RZ-5 in RZ-6,

– sifoni in transportni kanali na RZ -2,
– RZ -2 v dolžini 250 m, sifon pod Ko-

zarico in skupen iztok odplak v dolžini
100 m pod dolvodnim sifonskim jaškom v
Voglajno.

3. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo proti plačilu na žiro račun:
50770-637-56047 - Občinska uprava Obči-
ne Šentjur, pri Mariji Rataj, vsak delovni
dan, po objavi razpisa do dneva za oddajo
ponudb v času od 7. do 9. ure na Občini
Šentjur.

4. Orientacijska vrednost del je
3,000.000 SIT

5. Rok razpisanih del:
– lokacijske osnove: julij 1996,
– PGD, PZI: december 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika bodo:
– reference ponudnika in usposobljenost

za tovrstna dela,
– ponudbena cena, plačilni pogoji in

ugodnosti,
– predlagana tehnično in tehnološka ra-

cionalnost, glede na izdelani idejni projekt,
– rok za izvedbo del.
7. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,

– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih del (registracija pod-
jetja, vodja del......),

– stroški naj bodo prikazani ločeno za
vsak kanal in objekt posebej,

– plačilne pogoje in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih ob-

veznosti,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe

iz uvoda tega razpisa.
8. Ponudba mora biti v zapečateni ovoj-

nici z napisom “Ne odpiraj - ponudba na
razpis Izdelava projektov za kanalizacijske
kolektorje v Šentjurju”.

Pravočasno prispele ponudbe bodo tiste,
ki jih ponudniki pošljejo vključno do 18. 6.
1996 po pošti ali osebno oddane v tajništvu
tajnika Občine Šentjur, Mestni trg 10, pisar-
na št. 39/II.

9. Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 1996
ob 12. uri v sejni sobi Občine Šentjur, Mest-
ni trg 10, soba 48/II.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorje-
no fazo del, glede na finančno sposobnost.

Ob-1964

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ter 9.
člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Šentjur pri Celju (Ur. l. RS, št.
34/95) in na osnovi sklepa občinskega sveta
z dne 22. 4. 1996 občina Šentjur objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za upravljanje

javnega dela tržnice v Šentjurju
1. Koncedent: Občina Šentjur pri Celju,

Mestni trg 10, Šentjur.
2. Predmet koncesije: oddaja javnega de-

la tržnice v Šentjurju v upravljanje. Skrbel
bo za organizacijo prodaje artiklov za kate-
re je prodaja na tržnici dovoljena, za red in
izpolnjeval obveznosti in določbe iz odloka
o tržnem redu ter medsebojne pravice in
dolžnosti med vsemi prodajalci na tržnici in
upošteval veljavni hišni red večnamenske-
ga objekta Tržnica Šentjur.

3. Lokacija objekta: Drofenikova 16,
Šentjur.

4. Trajanje koncesije: koncesija se pode-
ljuje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja
in prične veljati z dnem podpisa koncesij-
ske pogodbe.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– registracijo za izvajanje tovrstnih de-

javnosti,
– reference o dosedanjem delu,
– cenik za izvajanje del,
– osnutek pogodbe,
– ugodnosti, ki jih daje koncedentu.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovna usposobljenost ponudnika za

prevzem razpisane koncesije,
– ponujena cena,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– zasnova programa načina dela.
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7. Pismene ponudbe z dokazili je potreb-
no oddati priporočeno v roku 15 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na na-
slov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako “ Ne odpiraj - javni razpis
Tržnica“.

8. Koncedent si pridržuje pravico, da tu-
di ne odda koncesije, če ponudniki ne bodo
posredovali ustrezne ponudbe ali bodo le-te
pomanjkljive.

9. Dodatne informacije lahko dobijo po
objavi razpisa na Oddelku za okolje in pro-
stor Občine Šentjur po tel. 063/743-546 in
sicer vsak dan od objave razpisa do oddaje
ponudb, med 7. in 8. uro.

Občina Šentjur

Ob-1971

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi odredbe o finan-
ciranju 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), 1. člena 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

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Ivančna Gorica v letu 1996

1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, Ivančna Gorica.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah
na območju celotne Občine Ivančna Gorica
v letu 1996. Občino Ivančna Gorica pokri-
vata iz Zavoda za gozdove dve Krajevni
enoti in sicer Škofljica in Žužemberk. Pod
vzdrževalna dela se šteje; gradanje cest, gra-
moženje, čiščenje propustov in cestnega te-
lesa, obnova propustov, polaganje dranaž,
zemeljska dela, sanacija podpornih sten,
ozelenjevanje, ročna in strojna cestarska de-
la, obnova in novogradnja cestnih odsekov,
objektov itd.)

3. Razpisno dokumentacijo dobite na
Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica vsak uradni dan v času trajanja
razpisa. Dodatna pojasnila dobite na občini
Ivančna Gorica, ali na Zavodu za gozdove
Slovenije OE Novo Mesto (Zagradec) in OE
Ljubljana (Škofljica).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,800.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje pravico zavr-
niti ponudnike v primeru, da presegajo
predvidene normative cene oziroma spre-
meniti količinski in finančni obseg del, gle-
de na pridobitev in terminski pritok finanč-
nih sredstev. Ponudnik si pridržuje tudi pra-
vico, da odstopi od podpisa pogodbe. Po-
nudniki v tem primeru nimajo pravice do
uveljavljanja kakršnekoli odškodnine iz te-
ga naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je po do-
govoru in v skladu z razpoložljivimi sred-
stvi. Zaključek del je najkasneje do oktobra
1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– ponudbena cena na posamezni gozdni

cesti,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– strojne, delovne in druge kapacitete po-

nudnika,
– druge ugodnosti.
8. Rok za dostavo ponudb je 13. 6. 1996

do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in za-
pečateni kuverti z oznako “Gozdne ceste v
letu 1996 - Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane
po pošti morajo prispeti na navedeni naslov
najkasneje do 12. 6. 1996.

9. Odpiranje ponudb bo 13. 6. 1996 ob
9. uri v prostorih Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Ob-1972

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)
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 projektov kanalizacij za

kraje Šentvid pri Stični, Škrjanče, Malo
Hudo in Stranska vas, ter Vir pri Stični

1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, Ivančna Gorica.

2. Predmet razpisa je izdelava lokacij-
skih osnov, kataster prizadetih lastnikov
zemljišč in projektne dokumentacije
PGD-PZI kanalizacij za kraje Šentvid pri
Stični, Škrjanče, Malo Hudo in Stranska vas,
Vir pri Stični. Za kraj Vir pri Stični je po-
trebno narediti tudi idejni projekt.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
uradni dan od 8. do 10. ure na Občini Ivanč-
na Gorici Sokolska 8, Ivančna Gorica. Če
bo potrebno dodatno tolmačenje v zvezi z
razpisanimi deli, se obrnite na Jereb Toneta,
tel. 777-697.

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

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. Zaradi mo-
rebitnega zmanjšanega obsega del ponudni-
ki nimajo pravice do uveljavljanja kakršne-
koli odškodnine iz tega naslova.

6. Projektno dokumentacijo bo potrebno
izdelati do avgusta 1996, prve projekte pa
bo potrebno oddati najkasneje do 15. julija
1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.

9. Rok za dostavo ponudb je 12. 6. 1996
do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in za-
pečateni kuverti z oznako “Projekti kanal-
izacij 1996 - Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane
po pošti morajo prispeti na navedeni naslov
najkasneje do 11. 6. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996 ob
9. uri v prostorih Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Ob-1973

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)
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 pridobitev izvajalca za izgradnjo
100 m3 rezervoarja na vodovodnem

sistemu Temenica
1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa je pridobitev izvajal-

ca za izgradnjo 100 m3 rezervoarja na vodo-
vodnem sistemu Temenica, brez zemeljskih
del.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
uradni dan od 8. do 10. ure na Občini Ivanč-
na Gorici Sokolska 8, Ivančna Gorica. Če
bo potrebno dodatno tolmačenje v zvezi z
razpisanimi deli, se obrnite na Jereb Toneta,
tel. 777-697.

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

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. Zaradi mo-
rebitnega zmanjšanega obsega del ponudni-
ki nimajo pravice do uveljavljanja kakršne-
koli odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok začetka del je julij
1996, rok dokončnja del pa je avgust 1996.

7. Lokacija rezervoarja je na Slivniko-
vem vrhu, zemeljska dela so že opravljena.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 14. 6. 1996

do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in za-
pečateni kuverti z oznako “Rezervoar De-
bei hrib - Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po
pošti morajo prispeti na navedeni naslov
najkasneje do 13. 6. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 14. 6. 1996 ob
9. uri v prostorih Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Ivančna Gorica
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Št. 677/96/96 Ob-1896

Na  podlagi  odredbe  o  postopku  za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavlja Občina Velike
Lašče

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektov
PGD in PZI za nadzidavo prizidka pri

Osnovni šoli Primož Trubar Velike
Lašče in za spremembo namembnosti
podstrešne etaže pri podružnični šoli

Turjak
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu občine (Velike Lašče
15, tel. 789 238).

3. Predmet razpisa
Izdelava projektov za pridobitev gradbe-

nega dovoljenja (PZD) za nadzidavo prizid-
ka pri Osnovni šoli Velike Lašče in spre-
membo namembnosti podstrešne etaže
Podružnične šole Turjak ter projektov za
izvedbo (PZI) v skladu z veljavnimi predpi-
si s področja graditve objektov.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,000.000 SIT.

Naročnik  si  pridržuje  pravico  spreme-
niti  obseg  del,  kot  je  razpisan  glede  na
razpoložljiva sredstva. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izdelavo projektov je 30 dni
od podpisa pogodbe.

6. Merila za izbiro ponudnika.
Reference ponudnika, ponudbena cena,

način plačila, fiksnost cen, rok izdelave
PGD in PZI, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v
15 dneh po objavi razpisa v sprejemno pi-
sarno Občine Velike Lašče, Velike Lašče
15, v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj -
javni razpis za izbiro izvajalca projektov
PGD in PZI pri osnovni šoli” in imenom ter
naslovom ponudnika.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

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

Občina Velike Lašče

Ob-1938

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) župan Občine Železniki ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Železniki

1. Župan Občine Železniki objavlja raz-
pis za zbiranje ponudb za pridobitev naju-
godnejših ponudnikov za opravljanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu
1996/97.

2. Seznam razpisanih relacij:

št. RELACIJA št. otrok št. km prihod* odhod**

1. Zabrekve–Selca 10 12 7.45 /
2.  Zabrekve–Železniki

–Zabrekve 8 44 do 7.00 13.10
3.  Kališe–Selca

–Železniki–Kališe 4 34 do 7.00 13.10
4.  Lajše–Selca

–Železniki–Lajše 16 34 do 7.00 13.10
5.  Golica–Selca

–Železniki–Golica 7 36 do 7.00 13.10
6.  Dolenja vas–Selca

–Železniki–
Dolenja vas 74 48 do 7.00 13.10

7.  Ojstri Vrh, Smoleva
–Železniki–Ojstri Vrh 16 26 do 7.00 12.25

8.  Martinj Vrh–Železniki
–Martinj Vrh 37 44 do 7.00 12.25

9.  Potok–Železniki
–Potok 15 58 do 7.00 12.25

10.  Davča–Železniki
–Davča 22 72 do 7.00 12.25

11.  Danje–Železniki
–Danje 29 76 do 7.00 12.25

12.  Zali Log
–Železniki 16 14 do 7.45 /

13.  Dražgoše–Železniki
–Dražgoše 50 28 do 7.00 13.10

14.  Prtovč, Podlonk
–Železniki–Prtovč 20 36 do 7.00 12.25

15.  Javorjev rob–Grapar
–OŠ Davča–Javor. rob 9 40 do 7.55 12.10

16.  OŠ Davča–Podgrivar
–OŠ Davča 4 20 do 7.55 12.10

17.  Dražgoše–Železniki
–Šk. Loka–Dražgoše*** 12 92 7.10 12.10

    * prihod na končno postajo
  ** odhod iz končne postaje
*** prevoz učencev na OŠ Jela Janežiča Šk. Loška - šola s

prilagojenim programom

3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu
s cestnoprometno zakonodajo.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponud-

nika,
– naslov ponudnika,
– relacijo,
– podatke o prevoznem sredstvu,
– bruto ceno polnega prevoženega km

glede na konfiguracijo terena, oziroma iz-
hodiščno bruto ceno šolske vozovnice v ok-
viru javnega prevoza oseb v prostem in li-
nijskem cestnem prometu,

– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-

lacijo posebej.
5. Ponudniki,  ki  bodo  sodelovali,  naj

svojo vlogo, v kateri bodo podani odgovor-
ni na zgoraj navedene zahteve, pošljejo v
zaprtih ovojnicah. Ponudba mora biti ob-
vezno opremljena z označbo na ovojnici:
“Ne odpiraj, ponudba za prevoze otrok
1996/97”.

6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: “Ob-
čina Železniki, Trnje 20, 4228 Železniki”.
Ponudbe je potrebno oddati osebno ali po-
slati priporočeno po pošti.

7. Izbiro najugodnejših ponudnikov bo
opravila razpisna komisija za prevoze os-
novnošolskih otrok Občine Železniki.

Pridržujemo si pravico spremembe rela-
cij in voznega reda.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 17.
6. 1996, ob 12. uri v veliki sejni sobi Kul-
turnega doma v Železnikih, Trnje 39.

Ponudniki bodo o izboru pismeno ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odločitve na
občinskem svetu. Vse informacije v zvezi z
razpisom lahko dobite na Osnovni šoli Že-
lezniki in Občini Železniki.

Župan Občine Železniki

Št. 141/96 Ob-1939

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

javno-mnenjske raziskave s področja
lokalne samouprave v Mestni občini

Ljubljana
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izdelavo javnomnenjske raziskave s pod-
ročja lokalne samouprave v Mestni občini
Ljubljana.
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3. Predviden začetek dela: 15. junij 1996.
4. Predvidena vrednost projekta: ca.

5,000.000 SIT.
5. Rok dokončanja projekta: avgust

1996.
6. Osnovna merila za izbiro:
– kakovost (in izvirnost) ponudbe,
– vzorec anketiranih, število in vrsto

vprašanj, način izbiranja in obdelave podat-
kov,

– reference pri podobnih javno-mnenj-
skih raziskavah,

– cena,
– plačilni pogoji,
– popusti.
7. Specifikacija projekta: javno-mnenj-

ska raziskava zajema dva sklopa:
– sedanjo organiziranost občine,
– bodočo organiziranost občine.
Rrezultati raziskave morajo biti prikaza-

ni:
– v tekstualni obliki,
– v grafikonskih in podobnih pripomoč-

kih, ki olajšajo preglednost in razumljivost.
8. Ponudbe morajo biti sestavljene sklad-

no s pogoji v citirani odredbi in vsebovati
vso potrebno dokumentacijo.

9. Pisne ponudbe je treba poslati pripo-
ročeno v zapečatenih ovojnicah na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Mestni trg 19, Ljubljana, z oznako: “Ne od-
piraj – razpis”.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo pris-
pele v desetih dneh po objavi v Uradnem
listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo: 13. 6.
1996 ob 10. uri v sobi 143/I, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
sedmih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ljubljana

Št. 355-01-59/96 Ob-1940

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

javni razpis
za izdelavo strokovnih podlag in

študijskih nalog s področja
gospodarjenja z vodami in vodnim

prostorom
1. Uporabnik: Uprava RS za varstvo na-

rave, Ljubljana, Vojkova 1b.
II. Predmet razpisa je izdelava strokovnih

podlag in študijskih nalog s področja gospo-
darjenja z vodami in vodnim prostorom:

1. hidrološka študija povodja Rižane,
2. določitev ekološko sprejemljivega

pretoka Qes za Rižano,
3. kategorizacija voda po naravovarstve-

nem pomenu – Zasavje,
4. ugotovitev stanja erozijskega zaledja

in predlog nujnih ukrepov v zaledju hudour-
nikov na območju Hočkega vodnega zem-
ljišča,

5. vodnogospodarski ureditveni načrt po-
vodja Bače,

6. proučevanje ukrepov optimalnega va-
rovanja in izkoriščanja vodnih virov v po-
vodju Kokre,

7. izdelava kart zaščitenih območij vod-
nih virov ter priprava predlogov sprememb
in dopolnitev varstvenih pasov, kot podlaga
za novelacijo sprejetih odlokov za:

– vodno območje Gorenjske,
– vodno območje Primorske,
– vodno območje Ljubljanice–Save.
III. Predvidena vrednost razpisanih del

je 22,000.000 SIT.
IV. Predvideni rok izvajanja nalog: rok

za začetek izvajanja del na nalogah bo 1. 8.
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 razpisne naloge, ki ne smejo biti
starejše 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 in njeno opremlje-
nost:

– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobraz-

beni strukturi in strokovne reference projekt-
ne skupine ponudnika in potencialnih zuna-
njih sodelavcev s področja svoje ponudbe,

– oprema projektne skupine.
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 razpisne teme, vendar mora
za vsako razpisano temo podati ločeno po-
nudbo.

XI. Naročnik si pridržuje pravico mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb s ciljem racionalnej-
šega gospodarjenja s proračunskimi sreds-
tvi.

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 3. 6. 1996 do 10. 6. 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 “Strokovne podlage
in študijske naloge s področja gospodarje-
nja z vodami in vodnim prostorom – z na-
vedbo številke in naslova posamezne razpi-
sane teme” – “Ne odpiraj – Javni razpis” –
“Ime in naslov ponudnika”, je treba predlo-
žiti 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 1. 7. 1996 do 12. ure.

XIV. Odpiranje prispelih ponudb bo jav-
no, 2. 7. 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.

Št. 225-00-07/96 Ob-1948

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 zakona o
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
neurja s poplavo, točo in burjo v letu 1995
(Ur. l. RS, št. 74/95) Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave (v nadaljevanju: Uprava) ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del druge faze sanacije

posledic neurja s poplavo in točo, ki je v
mesecu maju, juniju, juliju, avgustu in

septembru 1995 prizadelo širše območje
Republike Slovenije

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvajanje druge faze

sanacijskih ukrepov in del na vodotokih (v
nadaljevanju: objektov) po programu sana-
cijskih del št. II/96, april 1996, vključno s
projektnimi rešitvami, in sicer na:

– vodnem območju Gorenjske,
– vodnem območju Soče,
– vodnem območju Ljubljanice–Save,
– vodnem območju Savinje–Sotle,
– vodnem območju Drave.
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2. Rok za izvajanje del
Rok za začetek del je takoj po sklenitvi

pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Skrajni rok za dokončanje del je 30. 11.

1996.
3. Vrednost vseh razpisanih del je

624,555.129 SIT.
Orientacijske vrednosti posameznih raz-

pisanih objektov so razvidne iz programa.
4. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be s sedežem v Republiki Sloveniji, regi-
strirane za opravljanje vodnogospodarske
dejavnosti.

5. Merila za izbiro ponudnika so:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– trajanje izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,
– sposobnost urejanja in pridobivanja so-

glasij in odškodnin za zemljišča, potrebna
za gradnjo,

– tehnična opremljenost,
– fiksnost cen,
– garancijska doba,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku,
– celovitost ponudbe.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– registracijo ponudnika,
– reference ponudnika,
– originalno razpisno dokumentacijo

opremljeno s podpisom pooblaščene osebe
in žigom ponudnika,

– predmet razpisa iz točke 1. na katerega
se ponudba nanaša (delno ali v celoti),

– projektno rešitev,
– kompletno ponudbeno ceno za izved-

bo posameznega objekta iz programa s po-
pisom del in količin ter ceno za enoto, ve-
ljavno nad dan poteka roka za oddajo po-
nudbe; cena mora vsebovati tudi stroške pro-
jektne rešitve in stroške pridobitve potrebnih
zemljišč ter plačila odškodnin,

– rok za izvedbo del,
– datum do katerega velja ponudba, pri

čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa,

– podatke o kadrih,
– izjavo ponudnika, da bo prizadetim

lastnikom izplačal odškodnino za škodo,
povzročeno z gradnjo,

– morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku.

7. Obseg ponudbe
Ponudnik se lahko prijavi za objekte po

celotnem programu iz 1. točke ali za objek-
te na posameznem vodnem območju ali za
posamezne objekte na funkcionalno zaklju-
čenem odseku vodotoka.

8. Razpisna dokumentacija
Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe

dvigne razpisno dokumentacijo (projektno
nalogo za posamezen objekt s točnim opi-
som lokacije, orientacijsko vrednostjo za po-
samezni objekt in vzorec pogodbe) na:

– izpostavi Kranj, Mirka Vadnova 5,
Kranj, pri Ješe Pavlu (tel. 064/241-641),

– izpostavi Nova Gorica, Cankarjeva 62,
Nova Gorica, pri Albinu Krapežu (tel.
065/123-140),

– izpostavi  Ljubljana,  Slovenčeva  95,
Ljubljana,   pri   Franciju   Šali   (tel.
061/344-080),

– izpostavi Celje, Skvarčeva 4, Celje, pri
Matiji Marinčku (tel. 063/451-830),

– izpostavi Maribor, Krekova 17/2, Ma-
ribor,  pri  Nevenki  Colnarič  (tel.
062/280-41),

vsak delovni dan od 31. 5. do 14. 6.  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.

Ob dvigu razpisne dokumentacije se pla-
čajo materialni stroški.

9. Oddaja ponudbe
Pisne ponudbe z vso potrebno dokumen-

tacijo in z oznako: “Sanacija po poplavah
1995  z navedbo objektov po programu iz
1. točke. – Ne odpiraj! – Javni razpis – ime
in naslov ponudnika” je potrebno predložiti
v zaprtih ovojnicah na Upravo RS za vars-
tvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana. Ovojni-
ca s ponudbo mora v vložišče na navedeni
naslov prispeti ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke do vključno 5. 7. 1996 do 15. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1996
ob 10. uri, v prostorih Uprave RS za varstvo
narave, Vojkova 1a/ sejna soba IV. nad-
stropje. Pri odpiranju ponudb smejo biti pri-
sotni predstavniki ponudnikov, ki se izka-
žejo s pisnim pooblastilom.

10. Obveščanje ponudnikov
O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-

čeni v roku 20 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe programa glede obsega posamezne-
ga objekta v skladu z zahtevo državne ko-
misije.

Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki iz-
polnjujejo vse zahteve tega razpisa.

12. Veljavnost razpisa
Razpis bo uspešen tudi če prispejo manj

kot tri veljavne ponudbe.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 151/96 Ob-1941

Mestna občina Ljubljana v skladu z za-
konom o spremembah in dopolnitvah zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS,
št. 7/93) objavlja

javni razpis
za izdelavo idejnega projekta

za povezavo med Zaloško cesto
in Toplarniško ulico

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na Mestni občini Ljubljana, Mest-
na uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Odsek za investicije, Trg
MDB 7/IV, soba 404, med 8. in 10. uro dva
dni po predložitvi petega izvoda virmana ozi-
roma drugega dokazila o vplačilu, najkasne-
je v sedmih delovnih dneh po objavi v Urad-
nem listu RS. Stroške za izdelavo razpisne
dokumentacije mora ponudnik plačati na ži-
ro račun št. 50100-637-5813019 – MOL,
Sredstva za komunalno gospodarstvo – ce-
ste, sklic na št. 00 02-418 980-5813019, in
sicer v višini 5.000 SIT.

Ponudba mora biti oddana v roku, ki je
določen z razpisno dokumentacijo in v skla-
du z njo tudi pripravljena in opremljena.

Odpiranje ponudb bo javno. Investitor
bo dela oddal najugodnejšemu ponudniku v

skladu s pravilnikom o načinu in postopku
graditve objektov.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarske javne
službe in promet

Št. 4825 Ob-1942

Na podlagi odredbe 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 odredbe o
spremembi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

prodajo mesnih in ribjih konzerv
1. Prodajalec: Zavod Republike Slove-

nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: prodaja mesnih in
ribjih konzerv.

3. Razpisana količina:
a) mesne konzerve:
– 50 ton jetrna pašteta,
– 58 ton mesni narezek,
– 7 ton golaž,
b) ribje konzerve:
– 82 ton.
4. Okvirna vrednost: 62 mio SIT.
5. Rok prevzema: sukcesivno do 30. 11.

1996.
6. Lokacija prevzema; skladišča Zavoda

RS za blagovne rezerve.
7. V javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

8. Ponudniki lahko ponudijo tudi delno
količino in vrsto blaga od razpisane.

9. Ponudnik mora v svoji ponudbi nave-
sti sledeče podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika:
– dokazilo o registraciji; izpis iz sodne-

ga registra, ki ne sme biti starejši od 45 dni;
– ponujeno ceno mesnih in ribjih kon-

zerv v SIT/kom, exw skladišče prodajalca;
– količino in vrsto blaga, ki jo je kupec

pripravljen kupiti;
– plačilne pogoje;
– rok prevzema sukcesivno do 30. 11.

1996;
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di prodajalcu;
– veljavnost ponudbe do vključno 10. 7.

1996 do 16. ure.
10. Razpisno dokumentacijo ponudniki

dobijo po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS, v času od 3. 6. 1996 od 8. ure do
28. 6. 1996 do 13. ure, na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, v tajništvu.

11. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisanih pogojev bodo kot nepopol-
ne izločene.

12. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, telefon 061/16-81-519
ali Silvi Pust, telefon 061/16-83-555.

13. Merila za izbiro  najugodnejšega po-
nudnika: cena s plačilnimi pogoji, rok prev-
zema in posebne ugodnosti.

14. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
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pis – mesne konzerve – Ne odpiraj”, na
Zavod Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, v taj-
ništvu, 2. 7. 1996 do 10. ure.

15. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 2. 7. 1996 ob 11. uri.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

16. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 100.000 SIT, na
žiro račun 50101-603-402300 pri Agenciji
Republike Slovenije Ljubljana, in priložiti
k ponudbi dokazilo o plačilu varščine.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave ponudbe.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

17. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisanih pogojev, bo razpisna
komisija izločila kot neveljavne.

18. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 10. 7. 1996 do 16. ure.

19. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 10. 7. 1996
do 16. ure.

20. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v treh dneh po obja-
vi najugodnejšega ponudnika, nima pravice
do vračila varščine.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-1943

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme

1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme:

– mikrotom:
– rotacijski, avtomatiziran nosilec za

klasične nože in nože za enkratno uporabo,
– komplet nožev za enkratno upora-

bo,
– nož za rezanje kosti,
– možnost nadgradnje delov za reza-

nje trdih materialov (smola),
– držalo za različno velike količke in

standardne plastične nosilce,
– svetlobni mikroskop:

– laboratorijski, binokularni,
– široko vidno polje (min. 450 nm),
– okularji 4×, 20×, 40× (NA 0.70),

100×,
– pomična mizica,
– trinokularni tubus (nastavek za ka-

mero).
2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Ger-

bičeva 60, Ljubljana.
3. Ponudba mora vsebovati znesek in

plačilne pogoje, predvideni rok dobave, po-
datke o garanciji in servisu opreme, dokazi-
lo o registraciji in obrazce BON.

4. Rok za sprejem ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, p.p., 3425 ali osebno v vložišču
fakultete na istem naslovu.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponud-
ba za javni razpis – mikrotom”.

6. Odpiranje ponudb bo osmi delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v prostorih Veterinarske fakultete, Ger-
bičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti prisotni predstavniki pisna pooblastila za
zastopanje.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kvali-
teta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, ser-
vis, poslovne reference.

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

9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tele-
fonu 1258-292 Polona Juntes.

Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani

Št. 601-6/96-876 Ob-1944

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in 2. člena
odloka o proračunu Občine Ljutomer za le-
to 1996 (Ur. l. RS, št. 17/96) Občina Ljuto-
mer objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo planiranih del v Osnovni šoli
Ivana Cankarja Ljutomer in Osnovni

šoli Križevci pri Ljutomeru
1. Investitor je Občina Ljutomer.
2. Predmet razpisa:
a) predmet razpisa za Osnovno šolo Iva-

na Cankarja Ljutomer je:
– sanacija strehe na telovadnici s proti-

kondenčnim obrizgom; orientacijska vred-
nost je 2,600.000 SIT,

– pleskanje šole v starem delu zgradbe;
orientacijska vrednost del je 1,500.000 SIT,

– oprema učilnic; orientacijska vrednost
je 1,500.000 SIT,

b) predmet razpisa za Osnovno šolo Kri-
ževci pri Ljutomeru:

– preureditev centralne kurjave iz trdega
na tekoče gorivo; orientacijska vrednost je
3,500.000 SIT,

– dobava pomivalnega stroja; orientacij-
ska vrednost 700.000 SIT,

– pleskanje v starem delu zgradbe: orien-
tacijska vrednost del je 500.000 SIT.

3. Predviden čas za izvedbo del je mesec
julij 1996.

4. Vse podrobnejše informacije o izved-
bi del zainteresirani dobijo:

a) za Osnovno šolo Ivana Cankarja Lju-
tomer na sedežu šole Cankarjeva 10 ali po
telefonu 069/81-807 odgovorna oseba Ivan-
ka Korošec, ravnateljica,

b) za Osnovno šolo Križevci pri Ljuto-
meru na sedežu šole Križevci pri Ljutome-
ru, št. 16b ali telefon 069/87-455, odgovor-
na oseba Marijan Topolnik, ravnatelj;

5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje

razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji,
– plačilni pogoji,
– čas izvedbe.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z navedenim naslovom oziroma
firmo ponudnika s pripisom “Ne odpiraj –
javni razpis” do 15. 6. 1996. Komisija bo
upoštevala samo ponudbe, ki bodo prispele
do navedenega roka.

7. Javno odpiranje ponudb bo za Osnov-
no šolo Ivana Cankarja Ljutomer v ponede-
ljek 17. 6. 1996 ob 13. uri na sedežu šole v
Ljutomeru. Za Osnovno šolo Križevci pri
Ljutomeru pa v torek 18. 6. 1996 ob 13. uri
na sedežu šole v Križevcih pri Ljutomeru.

Na odpiranje ponudb so vabljeni pred-
stavniki ponudnikov, kateri morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. O izbiri bodo ponudniki pisno obveš-
čeni v roku 10 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Ljutomer

Št. 47/96 Ob-1985

Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za nabavo opreme
za oddajo investicijskih in vzdrževalnih del,
raziskovalnih nalog ter storitev, ki se finan-
cirajo iz proračuna Občine Radlje ob Dravi
(MUV, št. 8/94) in odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94),
Občina Radlje ob Dravi kot investitor ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo:

1. Idejne zasnove reševanja kanalizaci-
je:

a) v Radljah ob Dravi,
b) v Zgornji Vižingi,
c) v Vuhredu,
d) na Dobravi.
2. Dokumentacijo o razpisanih delih in

dodatne informacije lahko dobite pri uprav-
ljalcu kanalizacije Javnem komunalnem
podjetju Radlje ob Dravi, Mariborska 5 vsak
dan od 13. do 15. ure in na telefon 71-105.

3. Investitor želi s tem razpisom dobiti
optimalno in celovito rešitev kanalizacij-
skega omrežja s prečiščevanjem. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nobene
ponudbe ali pa samo del ponudbe, v tem
primeru ponudniki niso upravičeni do
odškodninskega zahtevka.

4. Predviden rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– strokovna usposobljenost ponudnika za
razpisana dela,

– predlagani koncepti za izdelavo razpi-
sanih del – variantne rešitve posameznih
sistemov,

– reference,
– roki,
– cena, ki mora biti fiksna z obračuna-

nim prometnim davkom.
Ponudniki morajo k ponudbi predložiti

še:
– izjavo, da se z razpisnimi pogoji stri-

nja,
– dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– zasedenost kapacitet,
– spisek zaposlenih strokovnjakov ozi-

roma zunanjih sodelavcev,
– terminski plan napredovanja del.
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6. Ponudbe je treba oddati najkasneje 21
dni po objavi na naslov Občina Radlje ob
Dravi, Mariborska c. 7. Ponudbe morajo bi-
ti v zaprtih kuvertah z oznako “Ponudba
kanalizacija Radlje, Ne odpiraj.”

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Radlje ob Dravi, soba 313/III., tretji
delovni dan po zaključnem roku javnega
razpisa s pričetkom ob 12. uri.

8. Ponudniki  bodo  o  izidu  razpisa  ob-
veščeni  v  14 dneh  od  odpiranja  ponudb.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 021-1/96 Ob-1986

Javni razpis
za izbiro izvajalca rekonstrukcije
Robindvor – Mariborska cesta v

Dravogradu
1. Naročnik del je Občina Dravograd.
2. Predmet razpisa je rekonstrukcija veje

kanalizacije v dolžini ca. 500 m.
3. Okvirna vrednost del je 9 mio SIT.
4. Rok izvedbe je 31. avgust 1996.
5. Razpisno dokumentacijo dobite na Re-

feratu za gospodarske dejavnosti in urejanje
prostora Občine Dravograd.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: registracija z dokazilom o stro-
kovni usposobljenosti, ponudbena cena, pla-
čilni pogoji, rok izvedbe, garancija, refe-
rence in druge ugodnosti ponudnika.

7. Rok za dostavo ponudbe je 8 dni po
objavi tega razpisa na Občino Dravograd,
Trg 4. julija 7, Urad župana.

8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako “Ponudba kanalizacija Robindvor –
Ne odpiraj!”

9. Odpiranje ponudb bo 3 dni po preteku
roka za oddajo ponudb ob 12. uri v sejni
sobi Občine Dravograd.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni 8
dni po odpiranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico do iz-
bire izvajalca tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih, prav tako si pridržuje pravico
zmanjšati predvideni obseg del ali odložiti
sklenitev izvajalske pogodbe, zaradi po-
manjkanja finančnih sredstev brez plačila
odškodnine izbranemu izvajalcu.

Občina Dravograd

Št. 60/96-2 Ob-1987

Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova ul. 10, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

investicijsko-vzdrževalna dela na stavbi
Ustavnega sodišča Republike Slovenije
na Beethovnovi ulici 10 in Cankarjevi

cesti 5 v Ljubljani
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so investicijslo-vzdrže-

valna dela, ki obsegajo gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za delno obnovo objek-
tov na Beethovnovi ulici 10 in Cankarjevi
cesti 5 v Ljubljani:

I. Beethovnova ulica 10:
a) kompletna obnova I. nadstropja,
b) obnova elektroinstalacij šibkega in ja-

kega toka,
c) obnova strojnih instalacij,

d) klimatizacija prostorov,
II. Cankarjeva cesta 5:
e) kompletna obnova I. nadstropja

(vključno s povezavo med objektoma),
f) obnova elektroinstalacij šibkega in ja-

kega toka,
g) obnova strojnih instalacij,
h) klimatizacija prostorov,
i) kompletna obnova strehe.
2. Dvig razpisne dokumentacije
Interesenti lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od ponedeljka 10. 6. 1996 do
vključno petka 14. 6. 1996 med 9. in 10. uro
pri Metki Štimec-Janeš ob predložitvi potr-
dila o vplačilu 40.000 SIT za materialne
stroške razpisnega gradiva na žiro račun
Ustavnega sodišča Republike Slovenije št.
50100-637-55167.

3. Vsebina javnega naročila
Javno naročilo obsega izvedbo gradbe-

nih, obrtniških in instalacijskih del za inve-
sticijsko vzdrževalna dela po sistemu “ključ
v roke”.

4. Vrednost del
Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša:
I. Beethovnova ulica 10 – 60,000.000 SIT,
II. Cankarjeva cesta 5 – 39,000.000 SIT.
5. Roki
Predvideni rok pričetka del je 19. 7.

1996, rok dokončanja del pa 22. 9. 1996.
Ponudbe je potrebno oddati osebno do 1. 7.

1996 do 10. ure v glavni pisarni Ustavnega
sodišča na Beethovnovi ul. 10 v Ljubljani.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih ovojnicah z nazivom ponudnika in pri-
pisom “Investicijsko-vzdrževalna dela – po-
nudba – ne odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996 ob
11. uri v razpravni dvorani Ustavnega so-
dišča.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
8. 7. 1996.

6. Podrobnejši obseg del, projekti, popi-
si del, pogoji in merila za izbiro najugod-
nejšega ponudnika so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

7. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo na Ustavnem sodišču na Beethov-
novi ulici 10 v Ljubljani pri Metki Štimec
Janeš osebno ali po tel. 210-400, 210-396.

Št. 60/96-2 Ob-1988

Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova ul. 10, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo, dobavo, montažo oziroma

postavitev in obnovo opreme v stavbi
Ustavnega sodišča Republike Slovenije
na Beethovnovi ulici 10 in Cankarjevi

cesti 5 v Ljubljani
1. Predmet razpisa:
I. serijska oprema,
II. oprema po naročilu,
III. obnova obstoječe opreme.
2. Dvig razpisne dokumentacije
Interesenti lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od ponedeljka 10. 6. 1996 do
vključno petka 14. 6. 1996 med 9. in 10. uro
pri Metki Štimec-Janeš ob predložitvi potr-

dila o vplačilu 20.000 SIT za materialne
stroške razpisnega gradiva na žiro račun
Ustavnega sodišča Republike Slovenije št.
50100-637-55167.

3. Vsebina javnega naročila
Javno naročilo obsega izdelavo, dobavo

in montažo oziroma postavitev in obnovo
opreme po sistemu “ključ v roke” za kom-
pletno I. nadstropje objekta na Beethovnovi
ul. 10, I. nadstropje na Cankarjevi c. 5 in
posameznih prostorov v pritličju.

4. Vrednost del
Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 80,000.000 SIT.
5. Roki
Predvideni rok pričetka del je 19. 7.

1996, rok dokončanja del pa 30. 9. 1996.
Ponudbe je potrebno oddati osebno do

2. 7. 1996 do 9. ure v glavni pisarni Ustavne-
ga sodišča na Beethovnovi ul. 10 v Ljubljani.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih ovojnicah z nazivom ponudnika in pri-
pisom “Oprema – ponudba – ne odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1996 ob
10. uri v razpravni dvorani Ustavnega sodišča.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
8. 7. 1996.

6. Podrobnejši obseg del, projekti, popi-
si del, pogoji in merila za izbiro najugod-
nejšega ponudnika so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

7. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo na Ustavnem sodišču na Beethov-
novi ulici 10 v Ljubljani pri Metki Štimec
Janeš osebno ali po tel. 210-400, 210-396.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 0044/5-308/17/96 Ob-1989

Republika Slovenija, Ministrstvo za not-
ranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objav-
lja na podlagi zakona o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

1. Predmet javnega razpisa je nabava pi-
sarniškega materiala v letu 1996 in v začet-
ku leta 1997.

2. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala znaša 48,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be količine materiala glede na dejanske spre-
membe potreb med letom.

3. Lokacija dostave: skladišče na Vodo-
vodni 93/a, Ljubljana in ostale lokacije MNZ.

4. Rok dobave: sukcesivno.
5. Specifikacijo ter dodatne informacije v

zvezi z izdelavo ponudbe dobijo interesenti,
proti predložitvi pooblastila, na MNZ Ljub-
ljana, Vodovodna 93/a, na tel. št. 1325-125
(int.  5656),  pri  Zdenki  Vipavec.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani

sodišča, za samostojne podjetnike pa overje-
no potrdilo pristojnega organa za dejavnost,
katere predmet je javni razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan odpi-
ranja ponudbe,

– podatke o organizaciji podjetja, pokri-
tosti slovenskega trga z lastno prodajno mre-
žo in številu zaposlenih,
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– BON 1 in 2 ali 3 pri podjetjih; pri samo-
stojnih podjetnikih pa davčno napoved za
preteklo leto ter potrdilo banke o povpreč-
nem mesečnem stanju na žiro računu za zad-
nje tri mesece,

– seznam referenčnih naročnikov.
Cene za pisarniški material morajo biti

izražene v SIT, fco naročnikovo skladišče in
ostale lokacije MNZ, s posebej prikazanim
prometnim davkom, oblikovane za plačilo v
najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi raču-
na. Cene morajo biti fiksne za obdobje naj-
manj šestih mesecev, po tem obdobju pa priz-
navamo rast prodajnih cen za največ 80%
indeksa rasti drobnoprodajnih cen v RS za
pretekli mesec.

Ponudniki naj ponudbi priložijo tudi ce-
nik pisarniškega materiala, ki ni zajet v spe-
cifikaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– cena,
– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– razširjenost prodajne mreže po Sloveni-

ji,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– možnost dobav izvez specifikacije,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih po-

nudnik nudi.
Naročnik  si  pridržuje  pravico  skleniti

pogodbo za posamezne artikle iz specifikaci-
je pisarniškega materiala z različnimi ponud-
niki, ki so za konkreten artikel najugodnejši.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neiz-
polnjevanju pogodbenih obveznosti razvelja-
vi pogodbo in sklene novo z naslednjim naj-
bolj ugodnim ponudnikom.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2,
Ljubljana, najpozneje do 20. 6. 1996 do 12.
ure.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh zapr-
tih ovojnicah. Na ovojnici z dokumentacijo
(registracija, podatki o boniteti) napišite: “Ne
odpiraj – dokumentacija št. 308/17-96”, na
ovojnici s ponudbo pa napišite: “Ne odpiraj –
ponudba št. 308/17-96”.

Na ovojnici mora biti napisan točen nas-
lov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 21. 6. 1996 ob 9.
uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3, Ljub-
ljana.

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

10. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravna-
vala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v ovoj-
nici z dokumentacijo ne bodo vsebovale do-
kumentov iz 6. točke, bodo izločene iz na-
daljne obravnave.

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

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 351-8/96 Ob-1990

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

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija lokalnih in

krajevnih cest v Občini Hrastnik
A) Splošni podatki
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja in obseg del: rekon-

strukcija lokalnih in krajevnih cest v občini
Hrastnik.

3. Predvidena vrednost: orientacijska vred-
nost razpisanih del znaša ca. 7,000.000 SIT.

4. Roki: predviden začetek del je 20. 6.
1996.

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

nega razpisa morajo ponudbi priložiti nasled-
nje dokumente:

a) registracijo za dejavnost v katero spada-
jo razpisna dela ter obrazce BON1 in BON2,

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

sobljeni za izvajanje in vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pristoj-

nega upravnega organa ali upravne enote, o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti.

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za rekonstrukcijo lokalnih in
krajevnih cest v Občini Hrastnik,” je potreb-
no dostaviti v vložišče Uprave Občine Hrast-
nik 10. dan po objavi v Uradnem listu RS do
12. ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih Upra-
ve Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, isti
dan ob 13. uri. O izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo vse udeležence javnega razpisa
komisija obvestila najkasneje v 15. dneh po
odpiranju ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 tega
razpisa,

– ponudbena cena po enoti,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, odlog

plačila, gradnja po sistemu “ključ v roke”,...),
– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale informacije v zvezi z razpisom so kan-
didatom na voljo na Direkciji za prostor, oko-
lje in javne komunalne službe Občine Hrast-
nik, telefon 0601/43-600, ob predložitvi do-
kazila o vplačilu 20.000 SIT na ŽR:
52710-840-034-6121 – prihodki občinskih
organov in uprave.

Direkcija za prostor, okolje in javne
komunalne službe Občine Hrastnik

Ob-1882

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo telefonske centrale

1. Predmet razpisa je nabava in montaža
telefonske centrale: nabava telefonske cent-
rale ALCATEL 4400.

2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, Ljubljana.

3. Ponudba mora vsebovati ceno in pla-
čilne pogoje, predvideni rok dobave, podat-
ke o garanciji in servisu opreme ter dokazi-
lo o registraciji, obrazce BON.

4. Rok za sprejem ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporoče-
no na naslov Veterinarska fakulteta Univerze
v Ljubljani, Gerbičeva 60, p. p. 25, ali osebno
v vložišču fakultete na istem naslovu.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponud-
ba za javni razpis – centrala”.

6. Odpiranje ponudb bo 8. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri, v prostorih Veterinarske fakultete, Ger-
bičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti prisotni predstavniki pisna pooblastila za
zastopanje.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kvali-
teta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, ser-
vis, poslovne reference, dodatne ugodnosti.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
1258-292 – dr. Vinko Pipan, dr. vet. med.

Veterinarska fakulteta v Ljubljani

Ob-1802

Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Gorica v Novi Gorici, Delpinova
16, razpisuje na podlagi 13. člena zakona o
proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 16/92) in po odredbi o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter 53. člena zakona
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)

javni razpis
za izvedbo del na dvorcu Vogrsko
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine Gorica iz Nove Gori-
ce, Delpinova 16 in Mestna občina Nova
Gorica.

2. Predmet razpisa: dokončanje obnove
severnega trakta in dvorišča dvorca Vogr-
sko.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na upravi Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Gorica v No-
vi Gorici, Delpinova 16, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure. Potrebne podatke in razla-
ge zainteresiranim nudi arhitekt Mitja Mo-
zetič. Obvezen bo tudi ogled.

4. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 20. 6.
1996, dokončanje del pa 30. 7. 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– najnižja ponudbena cena, naročnik pa
ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika,

– plačilni pogoji (plačilo po opravljenem
delu),

– strokovna usposobljenost obnove sta-
rih objektov,

– druge ponudbene ugodnosti.
7. Ponudbe se oddajo na gornji naslov

do 14. 6. 1996, in sicer do 14. ure, v zaprtih
ovojnicah z naslovom ter oznako “Ponudba
– ne odpiraj”. Upoštevali bomo le popolne
ponudbe, oddane v roku.

8. Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1996
ob 8. uri, v prostorih Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Gorica v No-
vi Gorici, Delpinova 16. O izidu bodo po-
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nudniki obveščeni v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Gorica

Ob-1884

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Bled objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo idejnega

projekta za športno rekreacijski park na
Bledu

1. Naročnik: Občina Bled.
2. Predmet razpisa: izdelava idejnega pro-

jekta za športno rekreacijski park na Bledu.
3. Dvig razpisne dokumentacije: vsak de-

lovnik med 8. in 14. uro na sedežu Občine
Bled, ali po pošti na naslov: Občina Bled,
Cesta svobode 13, Bled.

4. Orientacijska vrednost naročila znaša
1,500.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del: po podpisu
pogodbe, predvidoma v mesecu juliju.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja urejanja prostora,
– sestava in strokovna usposobljenost

projektne ekipe,
– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-

mer najnižja cena ni merilo za izbor,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik,
– računalniška obdelava projekta.
8. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-

cijo je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – izdelava idejnega pro-
jekta” in nazivom ponudnika na naslov: Ob-
čina Bled, Cesta svobode 13, Bled.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
20. dne od objave v Uradnem listu RS.

10. Odpiranje ponudb bo 25. dan po ob-
javi v Uradnem listu RS, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Bled.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
10 dneh po odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite osebno na Občini Bled ali po tel.
064/741-142, kontaktna oseba Irena Černi-
goj Rus.

Občina Bled

Št. 2310/96 Ob-1885

Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod Tur-
jakom 1, Mislinja, objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev

kotlovnice na Podružnični šoli Dolič
1. Investitor: Osnovna šola Mislinja,

Šentilj pod Turjakom 1, Mislinja.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbe-

no-obrtniških in instalacijskih del pri preu-
reditvi kotlovnice na Podružnični šoli Do-
lič, Srednji Dolič 4, Mislinja.

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo – predizmere in popis del, lahko prev-
zamete v tajništvu Osnovne šole Mislinja, v
roku 5 dni po objavi razpisa.

Ogled objekta je možen. Dodatne infor-
macije posreduje ravnatelj Osnovne šole Mi-
slinja Tone Gašper.

4. Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: od 1. 7. 1996 do
15. 8. 1996.

6. Ponudbe na javni razpis pošljite ali
predložite v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvajanje” do 10. 6.
1996 do 12. ure, na naslov Osnovna šola
Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, Mislinja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 10. junija
1996 ob 13. uri, v prostorih Osnovne šole
Mislinja.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri do
17. junija 1996.

Osnovna šola Mislinja

Št. 3167/96 Ob-1886

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
razpisuje

javni natečaj
o primernosti izvajalcev za izvedbo del
iz programa raziskav za nadomestitev

vodarne Hrastje
1. Naročnik in uporabnik nalog
Naročnik in uporabnik nalog, za katere

se s tem razpisom iščejo primerni izvajalci,
bo JP Vodovod Kanalizacija, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
S tem razpisom se iščejo usposobljeni

izvajalci za izdelavo raziskav, študij, pro-
jektne dokumentacije ter za izvedbo drugih
del, določenih v “Programu raziskav za na-
domestitev vodarne Hrastje”, ki predstavlja
del programa “Zaščita ljubljanske podtalni-
ce pred onesnaženjem z območja vzhodne
avtoceste in podaljška severne obvoznice”.

3. Razpisna dokumentacija
Vsa potrebna dokumentacija za izdelavo

ponudbe je dosegljiva v investicijski službi
JP Vodovod Kanalizacija, Krekov trg 10,
Ljubljana, in jo ponudniki lahko dvignejo
vsak delovni dan med 8. in 9. uro pri Žnida-
rič Alenki, dipl. inž.

4. Lokacija razpisanih del
Razpisana dela se bodo vršila na območ-

ju Ljubljane s širšo okolico in na območju
Sorškega polja.

5. Časovna opredelitev razpisanih del
S  tem  razpisom  se  bo  priznala  izbra-

nim izvajalcem sposobnost izvajanja razpi-
sanih del do dokončanja nalog iz predmet-
nega programa, in sicer predvidoma za ob-
dobje dveh let od dneva priznanja sposob-
nosti.

6. Kriteriji za ugotavljanje primernosti
izvajalcev:

6.1. referenčni izdelki z navedbo nosil-
ca, ki se bodo priznali le, če je nosilec refe-
renčnega izdelka stalno zaposlen pri ponud-
niku,

6.2. strokovna usposobljenost in seznam
stalno zaposlenega kadra ter seznam even-
tualnih stalnih strokovnih zunanjih sodelav-
cev,

6.3. opremljenost ponudnika: informacij-
ska, merilna, laboratorijska, strojno-vrtalna
in druga oprema,

6.4. ostalo, kar lahko vpliva na odločitev
o primernosti: tuje reference, nagrade, priz-
nanja, mnenja naročnikov realiziranih na-

log, poznavanje ljubljanskega vodooskrb-
nega območja,

6.5. finančno stanje ponudnika,
6.6. zavarovanje poslov oziroma jamst-

va.
7. Vsebina ponudbe
Ponudniki morajo k prijavi na razpis ob-

vezno priložiti še naslednjo dokumentacijo:
7.1. vse listine, potrebne za dokazovanje

izpolnjevanja kriterijev iz 6. točke tega raz-
pisa,

7.2. izpisek iz vpisa v sodni register, iz
katerega je razvidna dejavnost ponudnika.
Izpisek ne more biti starejši od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe,

7.3. boniteto ponudnika (obrazca BON 1
in BON 2),

7.4. izjavo ponudnika (žig in podpis di-
rektorja), da so vsi podatki v ponudbi vero-
dostojni,

7.5. izjavo ponudnika (žig in podpis di-
rektorja), da bo v primeru spremembe po-
datkov, na osnovi katerih je bil izbran izva-
jalec, o nastali spremembi takoj obvestil JP
Vodovod Kanalizacija.

8. Preklic priznane sposobnosti
JP Vodovod Kanalizacija si pridržuje

pravico, da znova oceni priznano primer-
nost izvajalcem, pri katerih se po izbiri spre-
menijo podatki, navedeni v točkah 6. in 7.
tega razpisa. V primeru negativne ocene ima
JP Vodovod Kanalizacija pravico preklicati
priznano sposobnost za izvajanje razpisanih
del.

9. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 30 dni po obja-

vi tega razpisa v Uradnem listu RS, na na-
slov: JP Vodovod Kanalizacija, Krekov trg
10, Ljubljana, z oznako “Javni natečaj o
primernosti izvajalcev za izdelavo raziskav,
študij, projektne dokumentacije in za izva-
janje del, določenih v programu raziskav za
nadomestitev vodarne Hrastje”. Ponudba
mora biti pravilno opremljena in dostavlje-
na v zapečateni kuverti.

10. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o ugotovljeni

sposobnosti v roku 45 dni od dneva roka
oddaje ponudb.

Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.

Ljubljana

Št. 402-9/95-112 Ob-1888

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) objavljamo

javni razpis
za nabavo službenega vozila za potrebe

občinske uprave Občine Kočevje
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa je nakup:
a) osebnega vozila do 1600 ccm – 1 kom.
3. Orientacijska vrednost v razpisu na-

vedenega vozila je 1,700.000 SIT. Ponud-
nik je dolžan, kot del plačila, vzeti sedanje
službeno vozilo občinske uprave – Zastava
128, 1116 ccm – letnik 1990, prevoženih
30.000 km.

V ceni naj bodo zajeti vsi stroški do re-
gistracije – vključno s tehničnim pregledom.

4. Predvideni dobavni rok je takoj po za-
ključenem razpisu.
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5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, ki mora vsebovati ceno brez pro-
metnega davka in z vključenim prometnim
davkom, cena naj bo fiksna in oblikovana
za plačilo po dobavi,

– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– garancijske roke in seznam servisov,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elemen-
tov iz prve do vključno osme alinee prejš-
njega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.

6. Rok oddaje in odpiranja ponudb: ve-
ljavne so ponudbe, ki pridejo po pošti ali jih
ponudniki vročijo osebno na vložišču do
14. 6. 1996 do 11. ure.

Ponudbe se oddajo v zapečateni kuverti
z oznako: “Ponudba za nabavo službenih
vozil – ne odpiraj” na naslov: Občina Ko-
čevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1996
ob 12. uri, v prostorih Občine Kočevje.

7. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila za
zastopanje.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– priznana rednost sedanjih službenih

vozil,
– roki dobave,
– boljše reference,
– garancija, ugodnosti pri servisnih sto-

ritvah,
– dodatna oprema,
– druge ugodnosti (popusti ipd.).
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v

roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Dodatna pojasnila lahko zainteresi-

rani ponudniki dobijo vsak delovni dan med
7. in 9. uro, pri Majdi Lindič, tel. 851-130.

11. Ta razpis ni osnova za sklenitev po-
godbe.

Občina Kočevje

Ob-2027

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Krajevna skupnost Bi-
zeljsko objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacije Bizeljsko
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Krajevna skupnost Bizelj-

sko, Kumrovška cesta 5, Bizeljsko.
2. Projektantska organizacija: Vodno-

gospodarski inštitut Ljubljana, projekt št.
C-538.

3. Predmet razpisa: izgradnja fekalne ka-
nalizacije Bizeljsko.

4. Lokacija: kraj Bizeljsko – center.
5. Okvirna vrednost razpisanih del je

70,000.000 SIT.
6. Predvideni pričetek del je 1. 8. 1996.
B) Razpisni pogoji
Ponudniki morajo v svoji ponudbi pred-

ložiti sledečo dokumentacijo po vrstnem re-
du in označeno, kot je navedeno:

1. Kratek povzetek ponudbe z:
– ponudbenno ceno,
– opcijo ponudbe,
– rokov izvajanja del,
– plačilnimi pogoji,
– deležem kooperantov pri izvajanju del.
2. Original s strani investitorja potrjen

popis in predračun.
3. Predlog pogodbe z obvezno varianto

fiksnih cen.
4. Akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10%, ki ga investitor vnovči, če iz-
brani izvajalec ne prične z deli v dogovorje-
nem roku.

5. Izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rali stroške deponij in gradbišča, vključno s
potrebnimi zaporami ceste.

6. Izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
proti tretji osebi.

7. Registracija za dejavnost v katero spa-
dajo razpisna dela vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti.

8. Reference za tovrstna dela.
9. Podatki o kadrih.
10. Ostale priloge izvajalca del.
C) Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– izpolnitev razpisnih pogojev točke B

tega razpisa,
– ugodnejša cena, plačilni pogoji,
– reference izvajalca del,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji
1. Ponudbeno dokumentacijo original

popisi del, situacijami, prerezi in detajli, lah-
ko zainteresirani prevzamejo na sedežu Kra-
jevne skupnosti Bizeljsko, proti vplačilu
stroškov za pripravo dokumentacije v višini
15.000 SIT na blagajni ali na žiro račun št.
51620-645-50407.

2. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite na Krajevni skupnosti Bizeljsko, Ku-
mrovška cesta 5, telefon 0608/51-206.

3. Ponudbe  posredovati  v  zapečateni
ovojnici  z  oznako  “Ne  odpiraj,  Ponudba
za  izvedbo  Kanalizacije  Bizeljsko”  na
naslov  investitorja  v  roku  10 dni  po
objavi  tega  javnega  razpisa  v  Uradnem
listu RS.

4. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
12. 6. 1996 ob 9. uri v prostorih Krajevne
skupnosti Bizeljsko.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni s strani komisije v de-
setih dneh po odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Bizeljsko

Št. 663-05-003/96-002 Ob-2028

Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
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) objavlja
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje stikov z

javnostjo
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za izvajanje stikov z javnostjo.
Delo bo obsegalo: opravljanje dnevne ana-
lize medijskih sporočil, pripravo tiskovnih
konferenc, pripravo in svetovanje pri  na-
stopih na TV in RA, izdelavo analize oddaj
in nastopov, pripravo in oblikovanje infor-
mativnih gradiv za novinarje, pripravo po-
sebnih dogodkov, govorov, predavanj in na-
stopov v javnosti ter komuniciranje s sreds-
tvi javnega obveščanja. Izvajalec bo obve-
zen zagotoviti stalno prisotnost enega
delavca na sedežu naročnika za opravljanje
navedenih nalog najmanj 8 ur dnevno vsak
delovni dan.

3. Orientacijska vrednost ene svetovalne
ure znaša 3.000 SIT bruto.

4. Predvideni rok pričetka izvajanja del
je 15. 6. 1996.

5. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– dosedanje reference na področju sti-

kov z javnostjo,
– druge reference izvajalca,
– cena.
6. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-

ma ime in naslov ponudnika ter odgovorno
osebo, dokazilo o registraciji, seznam refe-
renc ponudnika, zasnovo projekta, struktu-
ro cene ter vzorec pogodbe.

7. Rok za oddajo ponudb: ponudniki lah-
ko oddajo ponudbo osebno v glavni pisarni
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve, Ljubljana, Kotnikova 5, do vključno
10. 6. 1996 do 12. ure ali priporočeno po
pošti na naslov ministrstva.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
stiki z javnostjo”.

8. Odpiranje ponudb bo 14. 6. 1996 ob 10.
uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 8
dneh po odpiranju ponudb.

9. Dodatne inforamcije lahko ponudniki
dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
178-33-32.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-1894

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 Šentjernej v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bre-
žice in objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Šentjernej v letu 1996
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1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Dokumentacija: dokumentacija razpi-

sanih del je na razpolago na Občini Šentjer-
nej, Trubarjeva c. 5, pri Pucelj Petru, na tel.
068/81-408.

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 in betonu, ozelenjevanje...)

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,325.000 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 razpoložlji-
vimi sredstvi. Zaključek del bo konec leta
1996. Dela se izvajajo po kvartalnih opera-
tivnih planih.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena na enoto, strojne in delovne ka-
pacitete,  način  plačila  in  fiksnost  cen,
garancijski  roki,  morebitne  druge  ugod-
nosti.

7. Ponudbe: ponudbe za javni razpis
predložite na razpisni dokumentaciji v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Šentjernej v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajal-
ca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Ob-
čine Šentjernej«.

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po roku za zbiranje ponudb.

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

Občina Šentjernej
Zavod za gozdove Slovenije

OE Brežice, KE Kostanjevica
OE Novo mesto, KE N. mesto

Št. 347-14/96 Ob-1900

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. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Logatec v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Logatec v letu 1996

1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Dokumentacija: dokumentacija razpi-

snih del je na razpolago na Zavodu za goz-
dove Slovenije, KE Logatec, Tržaška 19 a,
proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun
50106-603-54908 na Zavod za gozdove RS,
Večna pot 2, Ljubljana.

3. Predmet razpisa:

– redna vzdrževalna dela (ročno in stroj-
no čiščenje cevnih propustov in cestnega
telesa, sanacija cevnih in ploščatih propu-
stov, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, obsekovanje ...) ter in-
vesticijska dela na gozdnih cestah v zaseb-
nih gozdovih in gozdovih s prepovedjo seč-
nje na območju Občine Logatec.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
6,942.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti obseg del, kot je razpisan glede na prido-
bitev sredstev (Republiška sredstva, pristoj-
bina, sredstva lokalnih skupnosti ...). Izva-
jalec 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
letnem planu za tekoče leto 1996, z izdajo
sprotnih nalogov za izvedbo del po objek-
tih.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost

za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila, fiksnost cen in možno-
sti ter pogoji morebitnega odloga plačila,
garancijski roki, kakor tudi druge morebit-
ne ugodnosti. Najcenejši ponudnik ni nuj-
no, da je najugodnejši.

7. Ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posa-
mezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo.

Ponudba mora biti sestavljena v sladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).

Ponudbe za javni razpis predložite v 15
dneh od objave razpisa v sprejemno pisarno
Občine Logatec, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis - vzdrževalna de-
la na gozdnih cestah Občine Logatec”.

8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

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

Občina Logatec
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Ljubljana

Št. 43/96 Ob-1945

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Občina Mengeš objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za vzpostavitev
kartografske baze v merilu 1:6000
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa je izdelava kartograf-

ske osnove za naselja Mengeš, Topole, Lo-
ka in Dobeno v vektorski digitalni obliki, ki
vključuje:

– posamezne stavbe,
– ulični sistem s hišnimi številkami –

seznam ulic po abecedi,
– hidrografija,
– vegetacija,

– prometnice,
– relief.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 1,000.000 SIT.
4. Rok za dokončanje del je 2 meseca po

podpisu pogodbe.
5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

6. Rok za oddajo ponudb je 10. 6. 1996
najkasneje do 15. ure.

7. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na naslov Občina Mengeš, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš v zaprti kuverti z
oznako “ponudba, ne odpiraj”.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb oddanih bo
10. 6. 1996 ob 16.30 v sejni sobi Občine
Mengeš.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– transparentnost ponudbe in projektni

pristop.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,

ki  vsebuje  najnižjo  ceno,  temveč  prosto
presoja  o  izbiri  najugodnejšega  ponudni-
ka  v  skladu  z  merili  iz  prejšnjega
odstavka.

10. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

11. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Občina Mengeš

Št. 0044/5-308/26-96 Ob-1946

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za dodelavo vozil

1. Predmet javnega razpisa je dodelava
11. kosov vozil VW Transporter.

2. Orientacijska vrednost dodelav znaša
20,000.000 SIT.

3. Lokacija dostave: skladišče na Vodo-
vodni 93/a, Ljubljana.

4. Rok dobave: čimprej po podpisu po-
godbe.
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5. Tehnično dokumentacijo ter informa-
cije za izdelavo ponudbe dobijo interesenti
na podlagi predložitve pooblastila na MNZ,
Vodovodna 93/a v Ljubljani pri Zdenki Vi-
pavec, tel. 1325-125, int. 5656.

Tehnična pojasnila o dodelavi lahko do-
bijo interesenti pri Angelu Čibeju, tel.
1325-125, int 4425, 4451 ter Leonu Goru-
pu, tel. 1325-125, int. 4424.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetje,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je javni razpis. Doku-
ment ne sme biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja ponudbe,

– podatke o organizaciji podjetja in šte-
vilu zaposlenih,

– BON1 in 2 ali 3 pri podjetjih, pri sa-
mostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem mesečnem stanju na žiro računu za
zadnje tri mesece,

– seznam referenčnih naročnikov.
Cene v ponudbi morajo biti izražene v

SIT, fco naročnikovo skladišče, s posebej
prikazanim prometnim davkom, oblikovane
za plačilo v najmanj 30. dneh po dobavi in
izstavitvi računa. Cene morajo biti fiksne.

7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– ustreznost ponudbe glede na tehnično
dokumentacijo,

– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi.
Naročnik si pridržuje pravico spremem-

be količine predmeta razpisa.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, 1501 Ljubljana, najpozneje do 19. 6.
1996 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh za-
prtih ovojnicah. Na ovojnico z dokumenta-
cijo (registracija, podatki o boniteti) napiši-
te: “Ne odpiraj – dokumentacija št.
308/26-96, na ovojnico s ponudbo pa napi-
šite: “Ne odpiraj – ponudba št. 308/26-96”.

Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 6. 1996 ob
11. uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebo-
vale dokumentov iz 6. točke, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.

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

Št. 0048-308/28-96 Ob-1947

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje

javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del: za objekt Ministrstvo za

notranje zadeve – RS, Izobraževalni
center ONZ, vzdrževalna dela učilnic in

internatov
1. Predmet razpisa so: vzdrževalna dela:
– gradbena dela,
– slikopleskarska dela,
– tlakarska dela,
– mizarska dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del
Orientacijska vrednost del pod točko 1.

tega razpisa – 3,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana–Tacen.
4. Predviden pričetek del je: po podpisu

pogodbe – predvidoma 24. 6. 1996, zaklju-
ček del in montaže 15. 8. 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe.
Natančneje so merila za najugodnejšega

ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene: prva kuverta mora biti z ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/28-96
za Vzdrževalna dela – Izobraževalni center
ONZ – dokumentacija”, druga kuverta z oz-
nako “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/28-96
za Vzdrževalna dela – Izobraževalni center
ONZ – ponudba”.

Na vsaki kuverti mora biti navedeno na
katera dela tega razpisa se dela nanašajo, ter
ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ – RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
11. 6. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ – RS, Štefa-
nova 2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo: 13. 6. 1996 ob
10.30 v prostorih MNZ – RS, UUNZ, Beet-
hovnova 3, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti z dokumentacijo mora biti pri-
ložena veljavna registracija, overjena na so-
dišču z datumom, ki ne sme biti starejši od
tri mesece od dneva razpisa, podpisani in
žigosani razpisni pogoji, podatki o finanč-
nem stanju (BON1, BON2 oziroma BON3),
v nasprotnem primeru bo ponudba izločena
iz nadaljne obravnave. Obrtniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za de-

javnost, zaključni račun in izjavo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro raču-
nu za zadnje tri mesece.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicij-
sko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik 4., 5. in 6/6-96 (torek, sreda,
četrtek) od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu (točka 11) ali po telefonu
061/302-552 med 7. in 8. uro Janiju Topo-
lovec.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Ob-1949

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
ARNES, Jamova 39, Ljubljana

javni razpis
za izbiro najugodnejših dobaviteljev

opreme (Oznaka “ARNES-96/1”)
1. Predmet razpisa:
1.1. strežnik SUN Ultra 150 (Sun CD 4,

2*2.1 GB fast/wide 7200-rpm SCSI-2 inter-
ni disk, 12.6 GB disk pack (6 x 2.1 GB
fast/wide SCSI-2 7200-rpm disk), 3.25”
floppy,  10/100BaseT,  256  MB  RAM
(4 SIMMi po 64 MB), zunanja Digital li-
near tape enota 20/40 GB, dodaten fast/wi-
de SCSII-2 krmilnik, Solaris Server licenca,
Server media kit) – 1 kos,

1.2. razširitev Sparcstation 10: (2 x 64
MB RAM, 1.05 GB interni disk) – 1 kos,

1.3. razširitev Sparcstation 20: (64 MB
RAM, fast/wide SCSII-2 krmilnik, 8.4 GB
disk pack (2 x 4.2 GB fast/wide SCSI-2
disk) – 2 kosa,

1.4. razširitev Sparcstation 20: 12.6 GB
disk pack (6 x 2.1 GB fast/wide SCSI-2
7200-rpm disk) – 1 kos.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me je 9,500.000 SIT.

3. Ponudba lahko vsebuje vso opremo
ali samo posamezne postavke razpisa. Po-
nudniki morajo obvezno priložiti: dokazilo
o registraciji, podatke o boniteti, podatke o
povezavi s proizvajalcem opreme, podatke
o kadrih in reference s področja vsebine
razpisa.

4. Ponudniki lahko dobijo pojasnila v
ARNES, Jamova 39, Ljubljana, tel.
061/125-15-15 pri Jauk Avgustu.

5. Ponudba mora biti izražena v SIT z
vključenim prometnim davkom, obračuna-
nim po znižani stopnji za nabavo opreme.

6. Merila za najugodnejšo ponudbo so:
kvaliteta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok,
garancija in pogoji vzdrževanja, usposob-
ljenost ponudnika, popusti na račun izobra-
ževalne in raziskovalne dejavnosti ter druge
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.

7. Zapečatene ponudbe z navedbo toč-
nega naziva in naslova ponudnika ter ozna-
kama “Ne odpiraj – ponudba” in “Javni raz-
pis  ARNES-96/1”,  morajo  prispeti  na
naslov  ARNES,  Jamova  39,  1000  Ljub-
ljana,  najkasneje  do  začetka  odpiranja
ponudb.
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8. Javno odpiranje ponudb bo 11. junija
ob 9. uri v prostorih ARNESa, soba M103.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Ob-1950

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
ARNES, Jamova 39, Ljubljana

javni razpis
za izbiro najugodnejših dobaviteljev

opreme (Oznaka “ARNES-96/2”)
1. Predmet razpisa:
1.1. X-terminal (20” barvni monitor, 16

MB RAM, možnost boota s SUN/Solaris
delovne postaje) – 3 kosi,

1.2. enoprostorska kombi limuzina (mo-
tor - bencinski 2.0; zračna blazina za vozni-
ka in sovoznika; servo volan; elektronska
zapora zagona motorja; centralno zaklepa-
nje; po višini nastavljiv voznikov volanski
drog in sedež; ABS; halogenske meglenke;
radio; alarm; klima naprava) – 1 kos,

1.3. sobna klima naprava, split sistem –
5 kosov.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me je 8,000.000 SIT.

3. Ponudba lahko vsebuje vso opremo
ali samo posamezne postavke razpisa. Po-
nudniki morajo obvezno priložiti: dokazilo
o registraciji, podatke o boniteti, podatke o
povezavi s proizvajalcem opreme, podatke
o kadrih in reference s področja vsebine
razpisa.

4. Ponudniki lahko dobijo pojasnila v
ARNES, Jamova 39, Ljubljana, tel.
061/125-15-15 pri Jauk Avgustu.

5. Ponudba mora biti izražena v SIT z
vključenim prometnim davkom, obračuna-
nim po znižani stopnji za nabavo opreme.

6. Merila za najugodnejšo ponudbo so:
kvaliteta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok,
garancija in pogoji vzdrževanja, usposob-
ljenost ponudnika, popusti na račun izobra-
ževalne in raziskovalne dejavnosti ter druge
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.

7. Zapečatene ponudbe z navedbo toč-
nega naziva in naslova ponudnika ter ozna-
kama “Ne odpiraj – ponudba” in “Javni raz-
pis  ARNES-96/2”,  morajo  prispeti  na
naslov  ARNES,  Jamova  39,  1000  Ljub-
ljana,  najkasneje  do  začetka  odpiranja
ponudb.

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. junija
ob 11. uri v prostorih ARNESa, soba M103.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki  bodo  o  izidu  razpisa
obveščeni v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

ARNES

Ob-1951

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi določil 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 izdelavo tehnične dokumentacije

PGD, PZR, PZI za izgradnjo Srednje
trgovske šole v Celju

1. Predmet razpisa: izdelava tehnične do-
kumentacije PGD, PZR, PZI za izgradnjo
Srednje trgovske šole v Celju v obsegu:

– adaptacija ca. 4.300 m2

 
(šola + telo-

vadnica),
– nadzidava ca. 934 m2,
– dozidava ca. 341 m2,
– okolje.
2. Orientacijska vrednost GOI del: 120

mio SIT.
3. Rok izvedbe
– PGD, PZR: do 20. 7. 1996,
– PZI: do 20. 8. 1996.
4. 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 v prostorih Projekt
MR inženiring d.d., Maribor, Svetozarev-
ska 10.

Razpisno dokumentacijo lako ponudniki
dvignejo na osnovi predložitve dokazila o
vplačilu 20.000 SIT, ki jih ponudnik nakaže
na žiro račun: 51800-601-10612 – Projekt
MR inženiring d.d., Maribor.

5. Oddaja ponudbe: ponudbo pod ozna-
ko “Ponudba – Srednja trgovska šola – Ne
odpiraj”, dostavite v zapečateni kuverti na
naslov: Projekt MR inženiring d.d., Mari-
bor, Svetozarevska 10.

Rok za oddajo ponudb je 10. 6. 1996 do
12. ure (prispelost ponudbe).

6. Odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996 ob
12. uri v  prostorih Projekt MR inženiring
d.d., Maribor, Svetozarevska 10.

7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za projektiranje

šolskih objektov v zadnjih dveh letih (nave-
sti reference kadrov in seznam objektov),

– ponujena cena,
– opcija ponudbe,
– finančni podatki (BON1, BON2,

BON3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni).
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– rok,
– reference,
– kadri,
– opcija,
– plačila,
– ponujena cena,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite na Projekt MR inženiring,
Maribor, tel 227-161.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obvešče-
ni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št.11/96 Ob-1952

Občina Piran, Tartinijev trg 2, na podla-
gi 20. člena zakona o financiranju javne
porabe (Ur.l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in
7/93), na podlagi 2. člena odredbe o postop-
ku izvajanja javnega razpisa za oddajo jav-

nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ter
na podlagi letnega plana občine objavlja

ponovni javni razpis
za nabavo

1 kos mrežni IBM, OLIVETTI, HP,
COMPAC ali DELL naslednjih karakteri-
stik:

– procesor INTELL Pentium 133Mhz,
– možnost instalacije drugega procesor-

ja,
– 1 MB sekundarnega Cache-ja za vsak

procesor,
– ECC RAM 128 MB, z možnostjo raz-

širitve do vsaj 512 MB,
– gibki disk 1,44 MB,
– trdi disk 4 GB (2*2) z možnostjo vro-

čega vklapljanja (hot plugg) in razširitvijo
vsaj do 20 GB, ter odgovarjajoči trdi disk za
RAID,

– RAID 0, 1, 5 s 4 MB Cacheja,
– vgrajena 3,5”DAT enota,
– vgrajen CD 4x,
– PCI mrežni adapter za 10BaseT - UTP

Ethernet mrežno topologijo,
– SVGA grafična kartica z 1 MB DRAM,
– barvni 15” ali 17” monitor, LR/NI,
– SLO tipkovnica,
– kompatibilno z operacijskima sistemo-

ma Novell NetWare 3.12 in Windows NT
Server.

Opcija:
– ista konfiguracija za montažo v 19”

omaro (rack-mountable).
I. Ponudba mora vsebovati naslednje po-

stavke, urejene v naštetem vrstnem redu:
1. krovna izjava: vse gradivo v ponudbi,

razen tehnične dokumentacije, mora biti oš-
tevilčeno. Krovna izjava mora biti žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe po-
nudnika ter mora vsebovati:

– navedbo števila strani, ki sestavljajo
ponudbo,

– izjavo ponudnika, da vse fotokopije do-
kumentov, ki so priloženi v ponudbi, ustre-
zajo originalom,

– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo de-
janskemu stanju,

2. obrazec BON-3 izdan po 1. maju 1996,
3. osnovni podatki o ponudniku ter regi-

stracija podjetja,
4. izjavo o dolžini garancijskega roka

(zaželjeno 3 leta) in o ostalih garancijskih
pogojih (odzivni čas, čas popravila, stroški
v času garancije, vzdrževanje v pogarancij-
ski dobi itd.) ter življenski dobi ponujene
opreme,

5. vzorec pogodbe,
6. ceno in opis tehničnih karakteristik za

ponujeno opremo (instalirano in preizkuše-
no) z vključenim prometnim davkom fco.
lokacija končnega uporabnika v SIT, priz-
nane popuste in ostale komercialne pogoje.
Pri določitvi cene upoštevajte, da se bo pla-
čilo izvedlo v roku 15 dni po dobavi vse
opreme in po dostavitvi naročniku vse
spremljajoče dokumentacije. Veljavnost po-
nudbe, t.j. do podpisa pogodbe, mora biti
vsaj 30 dni po datumu odpiranja ponudb,

7. dobavni rok za ponujeno opremo,
8. za ponujeno opremo mora ponudnik

priložiti vse zahtevane dokumente v skladu
z določili v navodilu “Navodilo za izdajanje
in prenašanje atestov o ustreznosti, ki se
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nanašajo na proizvode in o priznanju poro-
čil o preizkusih, izdanih v tujini” (Ur. l. RS,
št. 21/94) in v odredbi odredba o obvezni
dobaviteljevi deklaraciji o ustreznosti na-
prav in opreme informacijske tehnologije in
električnih pisalnih strojev (Ur. l. RS, št.
50/94),

9. tehnično gradivo ponujene opreme in
druge podatke, ki jih ponudnik ocenjuje za
pomembne.

Za ponudbe, ki ne bodo urejene v skladu
s temi navodili, si naročnik pridržuje pravi-
co, da jih izloči iz nadaljnje obravnave.

II. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– popolna ustreznost tehničnim zahte-
vam,

– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
tem razpisu,

– status ponudnika, njegovo finančno
stanje, kadrovske zmogljivosti in poslovne
povezave s področja ponudbe,

– rezultati morebitnega testiranja ponu-
jene opreme,

– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– komercialni pogoji (garancijski pogo-

ji, dobavni roki, razmerje cena/kvaliteta, po-
pusti, združljivost z obstoječo opremo v
upravi občine),

– pokritost področja s servisiranjem.
III. Največja vrednost opreme je lahko

4,200.000 SIT.
IV. Komisija bo upoštevala vse ponud-

be, ki bodo sprejete najkasneje 12. junija
1996, do 11. ure, na naslovu: Občina Piran,
Tartinijev trg 2. Ponudb, ki bodo prispele
po navedenem roku, komisija ne bo obrav-
navala, ne glede na čas oddaje in jih nepre-
gledane vrnila pošiljatelju. Ponudba mora
biti v zapečateni ovojnici z oznako “Ne od-
piraj – ponudba” in “javni razpis za raču-
nalniško opremo”.

V. Odpiranje ponudb bo 12. junija 1996
ob 12.30 v mali sejni dvorani Občine Piran,
Tartinijev trg 2. Pri odpiranju ponudb mora-
jo imeti prisotni predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje. Če je pred-
stavnik ponudnika prisoten na javnem odpi-
ranju ponudb ter ne podpiše zapisnika o
odpiranju ponudb oziroma ne da pripomb
na ta zapisnik, bo naročnik smatral, da je ta
ponudnik odstopil od ponudbe.

VI. Vse potrebne podatke in razlage za
izdelavo ponudbe lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo osebno ali po telefonu pri
Saši Šramlu, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure, telefon 066-746-201 na naslovu naroč-
nika.

VII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 15 dni po dopiranju ponudb.

Občina Piran

Št. 353-11/95 Ob-1953

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Mestna občina Celje

javni razpis
za izvedbo gradbenih del

“Rekonstrukcija križišča Polule pri
Celju” na magistralni cesti Celje–Laško,

M 10-3

1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč
MO Celje, ki ga zastopa MO Celje, Služba
za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje.

2. Predmet razpisa: je rekonstrukcija kri-
žišča na magistralni cesti M 10-3 (Celje–
Laško) na Polulah pri Celju.

3. Razpisna dokumentacija: vsa izved-
bena dokumentacija, PZI št. 804/95 projek-
tivnega biroja Podjetja za vzdrževanje in
varstvo cest Celje, odgovorni projektant inž.
Kovačič, kot tudi dodatne informacije so na
razpolago interesentom osem dni od dneva
objave v Uradnem listu RS, vsak dan od 8.
do 11. ure na naslovu: MO Celje, Služba za
planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov
9, III. nadstropje pri Jožetu Založniku, gr.
inž., oziroma na tel. 063/28-822 int. 361.

4. Predvidena vrednost del: 7,500.000
SIT.

5. Pričetek dela: v juniju 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– tehnična opremljenost interesenta,
– kadrovska primernost interesenta,
– rok izvedbe del,
– garancija za opravljena dela.
7. Ponudba mora vsebovati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov: MO
Celje, Služba za planiranje in izgradnjo, Trg
celjskih kenzov, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ponudba za rekonstrukcijo križišča Polu-
le”. Ne odpiraj!

9. Odpiranje ponudb bo dva dni po izte-
ku roka za oddajo ponudb ob 10. uri v pro-
storih Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, v sejni sobi ZPI/III.

Odpiranje ponudb bo opravila tričlanska
komisija, ki jo imenuje investitor.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnika predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki obveščeni najkasneje
10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje
Služba za planiranje

in izgradnjo

Ob-1954

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

ponovni javni razpis
št. MORS-BO 9A/96

za izbiro izvajalca za certificiranje
sistema kakovosti v Ministrstvu za
obrambo Republike Slovenije po

zahtevah SIST EN 9001
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: certificiranje sistema kako-
vosti v Ministrstvu za obrambo Republike
Slovenije po zahtevah SIST EN 9001:

– predpresoja,
– presoja.
3. Orientacijska vrednost del: 3,600.000

SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del:
– predpresoja: od 1. 9. do 1. 10. 1996,
– presoja: od 1. 11. do 2. 12. 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 dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. V
kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravna-
ve.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 14. 6. 1996 po telefonu
061/171-28-16 pri Stanetu Praprotniku.

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 25 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 9A/96 – certificiranje sistema
kakovosti.

9. Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1996
ob 13. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-1955

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
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ponovni javni razpis
št. MORS-BO 1A/96

za izbiro izvajalca za dobavo
mikrofilmske linije za shranjevanje

poslovne dokumentacije
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: mikrofilmska linija za shra-
njevanje poslovne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost del: 22,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: julij 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 24. 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 dokumentaci-
je 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 24. 6. 1996 po telefonu
061/171-20-85 pri dr. Rihardu Piskarju.

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 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 1. 7. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 1A/96 – mikrofilmska linija.

9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Št. 518/96 Ob-1956

Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Za-
loška cesta 2 objavlja

javni razpis
za dobavo oxygenatorjev

I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.

II. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost okoli 55 mio SIT:

1. Zaprti sistem za odrasle – 250 kom:
1. Adult Membrane Blood Oxygena-

tor with heat exchanger,
2. Collapsibile venous Reservoir Bag,
3. Filtered Cardiotomy reservoir,
4. Extracorporeal Tubing pack with

arterial filter,
2. Odprti sistem za odrasle – 300 kom:

1. Adult Membrane Blood Oxygena-
tor with heat exchanger,

2. Hardshell filtered venous Reser-
voir,

3. Extracorporeal Tubing pack with
arterial filter,

3. Zaprti sistem za novorojence (telesna
teža do 10 kg) – 40 kom:

1. Infant Membrane Blood Oxygena-
tor with heat exchanger,

2. Collapsibile venous Reservoir Bag,
3. Filtered Cardiotomy Reservoir,
4. Extracorporeal Tubing pack with

arterial filter,
4. Odprti sistem za otroke (telesna teža

od 10 do 50 km) – 20 kom:
1. Pediatric Membrane Blood Oxyge-

nator with heat exchanger,
2. Hardshell filtered venous Reser-

voir,
3. Extracorporeal Tubing pach with

pediatrie arterial filter.
III. Kontaktna oseba: Majda Konda, dipl.

pharm., tel. 13-21-009.
IV. Merila za njugodnejšega ponudnika:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– obročnost plačil,
– rok plačila,
– dobavni rok (sukcesivne dobave).
V. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe

v zaprtih kuvertah na naslov: Klinični cen-
ter Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana, z oz-
nako “Ne odpiraj” – za razpisno komisijo –
za dobavo oxygenatorjev.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte mo-
rata biti razvidna firma in sedež ponudnika.
Nepravilno opremljene ponudbe bo komisija
zavrnila v postopku odpiranja ponudb.

VI. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

VII. Ponudba mora vsebovati:
– popis,
– ceno,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa-
nega roka,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON1, BON2 oziroma BON3, ki ne

smejo biti starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka.

VIII. O kraju in času odpiranja ponudb
bodo ponudniki pismeno obveščeni.

IX. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Klinični center Ljubljana

Št. 4.4.1.2. 2603/96 Ob-1957

Javni razpis
za izbor najboljšega ponudnika za

odkup starih tovornih vagonov
1. Prodajalec: Slovenske železnice d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11.
2. Predmet razpisa: stari tovorni vagoni.
3. Specifikacija in količina: 235 starih

tovornih vagonov ali odpadno železo pri-
dobljeno z razrezom navedenih vagonov.

4. Pariteta cene: fco Ljubljana.
5. Dobava v 20 dneh po podpisu pogod-

be.
6. Merila za izbiro najugonejšega ponud-

nika:
– cena,
– plačilo z avansom,
– dodatne ugodnosti,
– reference.
7. Ponudniki morajo poslati ponudbe v

zaprti ovojnici z navedbo: “Javni razpis sta-
ro železo – 235 vagonov – ne odpiraj” na
naslov: Slovenske železnice, d.d., Material-
no poslovanje, Trg OF 7/II, 1000 Ljubljana.

Na ovojnici mora biti točen naslov po-
nudnika. Nepravilno opremljene ovojnice
bomo vrnili ponudniku. Za pravočasno se
šteje tista ponudba, ki bo prispela na nave-
deni naslov sedmi dan do 14. ure, po objavi
v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan v prostorih Slovenskih želez-
nic, Služba za materialno poslovanje, Trg
OF 7, Ljubljana, ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov se na odpira-
nju izkažejo s pismenim pooblastilom.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 7
dneh po javnem odpiranju ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da izbire
ne izvrši.

9. Dodatne informacije dobijo zaintere-
sirani na te. 061/13-13-144 int. 46-80 Ber-
čič.

Slovenske železnice

Št. 257 Ob-1902

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5,
Celje objavlja

javni razpis
za oddajo storitev pranja bolniškega

perila in delovnih oblek
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,

Oblakova 5, Celj.
2. Predmet razpisa:
1. transport, pranje, likanje, zlaganje,

sortiranje perila po artiklih in krpanje ter
interno distribucijo čistega in umazanega
perila,

2. odvoz umazanega perila iz bolniških
oddelkov 6 krat dnevno (6., 8., 10., 14., 16.
in 20. uri) in iz ostalih služb 1 krat dnevno,

3. dostavo čistega perila na bolniške od-
delke  in  v  službe  1  krat  dnevno  (od  7.
do  8.  ure  za  enote,  ki  delajo  samo
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dopoldne  in  med  18.  in  19.  uro  za
bolniške  oddelke),

4. sistem pranja, ki bo ohranjal kakovost
tkanine in preprečeval mehanske poškodbe
izdelkov (raztrganje),

5. popolnoma osušeno, zlikano in v skla-
du z dogovorom pokrpano oziroma zašito
bolniško perilo in delovne obleke,

6. izdajo naročenih količin perila,
7. možnost dviga čistih delovnih oblek

vsak delovni dan od 6. do 10. ure,
8. tekoče izločanje perila in pripravo za

komisijski odpis,
9. logistično opremo, t.j. vreče za uma-

zano perilo in namenske zaprte transportne
vozičke,

10. zaposlitev vseh delavcev, ki so zapo-
sleni za nedoločen čas na dan prevzema del.

3. Pridržane pravice Splošne bolnišnice
Celje:

– da sama nabavlja bolniško perilo,
– da sklene pogodbo za izvajanje stori-

tev pranja le v primeru, da je ponudba ce-
novno ugodnejša od sedanjega stroška, v
nasprotnem primeru se šteje, da je ta razpis
informativen,

– zahtevati, da ponudnik prevzame os-
novna sredstva pralnice,

– skleniti dogovor tako, da ponudnik vsaj
dve leti izvaja pranje v obstoječi pralnici,
nato pa se dejavnost preseli izven bolnišni-
ce, vendar se vsebina dogovora ne spreme-
ni,

– na osnovi sporazuma dogovoriti pogo-
je in ceno za zagotovitev pare za delo v
dnevni izmeni in ev. transport perila z elek-
tričnim vlečnim vozilom.

4. Rok prevzemanja del: predvidoma v
letu 1996.

5. Lokacija izvajanja prevzetih del: Splo-
šna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.

6. Merila za izbor prevzemnika del:
– kvaliteta,
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi

prevzemnik.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika oziroma fir-

me,
– dokazilo, da je ponudnik usposobljen

za izvedbo razpisnih del (registracija pod-
jetje)

8. Morebitna vprašanja ali zahtevke za
pojasnila v zvezi z razpisom lahko intere-
senti dobijo pri pomočnici direktorja za
zdravstveno nego, telefon 441-133 int. 2103.

9. Rok za oddajo ponudb je 1. 7. 1996
osebno ali poštno priporočeno na naslov SB
Celje, tajništvo, Oblakova 5, Celje.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis – pralnica”, ter na zadnji strani
ovojnice navedena firma in naslov.

11. Odpiranje ponudb bo 2. 7. 1996 ob
12. uri v prostorih SB Celje, Gregorčičeva
3, Celje – I. nadstropje. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti predstavniki pisno poob-
lastilo za zastopanje.

12. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudni-
ku neodprte.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
20 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 039-3/96 Ob-1905

Upravna enota Ajdovščina 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 potrošne-

ga, računalniškega in pisarniškega materia-
la za potrebe Upravne enote Ajdovščina od
1. 1. 1996 do 31. 12. 1996.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 2,000.000 SIT letno.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo dobite od dneva objave javnega raz-
pisa na sedežu Upravne enote Ajdovščina,
Gregorčičeva 17.

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

dejavnosti,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– 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 prerečunano 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. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega, računalniške-
ga in pisarniškega materiala”, morajo po-
nudniki oddati v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS, v tajništvu Upravne enote
Ajdovščina, Gregorčičeva 17.

7. Javno odpiranje ponudb bo enajsti dan
ob 10. uri na sedežu Upravne enote Ajdovš-
čina, Gregorčičeva 17. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti predstavnikov pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

Upravna enota Ajdovščina

Št. 69/96 Ob-1906

Bolnišnica za ženske bolezni in porod-
ništvo Postojna, Prečna 4, objavlja skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za nabavo pomivalnega stroja –

dezinfektorja
1. Predmet razpisa: pomivalni stroj – de-

zinfektor za pranje laboratorijske steklovi-
ne, kirurških instrumentov ter dihalnih cevi.

2. Pomivalni stroj – dezinfektor mora
imeti bakterijski, fungicidni in virusni de-
zinfekcijski  učinek.

Opremeljen mora biti s priključkom za
hladno, toplo in demi vodo.

Vgrajen mora imeti mehčalec vode za
hladno in toplo vodo ter obtočno črpalko.

Vgrajen mora imeti sušilni agregat.
Stroj mora imeti možnost pranja na praš-

kasta in tekoča pralna stredstva.
Stroj mora biti opremljen z osnovnimi

košarami za pranje kirurških instrumentov
in injektorsko košaro za pranje dihalnih ce-
vi.

3. Dobavni rok: največ 2 meseca po skle-
nitvi pogodbe.

4. Lokacija: fco dobavljeno in montira-
no v prostorih Bolnišnice.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ustreznost tehničnim zahtevkom,
– reference,
– konsignacija in servis minimalno 5 let

(v Sloveniji),
– dobavni rok,
– garancija, servis (odzivni čas),
– zagotovitev rezervnih delov v Slove-

niji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po

objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Bol-
nišnica Postojna, tajništvo, Prečna 4, 6230
Postojna.

7. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni ovojnici z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba na javni razpis za nakup pomivalnega
stroja – dezinfekcija”. Na ovojnici naj bo
točen naslov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo javno ter bodo o
tem pismeno obveščeni vsi zainteresirani.
Odpiranje ponudb bo na upravi Bolnišnice
Postojna, Prečna 4.

Pri odpiranju ponudb morajo predložiti
morebitni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna

Št. 131 Ob-1907

Osnovna šola Boštanj objavlja na podla-
gi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
dobavo in montažo opreme prizidka

Osnovne šole Boštanj
1. Investitor razpisanih del je Občina

Sevnica in MŠŠ Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža

opreme:
a) učilnic,
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b) kabinetov,
c) zbornice,
d) garderobe,
e) kuhinje,
f) telovadnice.
3. Vrednost razpisanih del znaša

24,000.000 SIT.
4. Rok dobave in montaže je 26. avgust

1996.
5. Dobavitelj opreme  mora le to kreditira-

ti, odplačevanje pa bo v naslednjih terminih:
– 30. 3. 1997,
– 30. 9. 1997,
– 30. 3. 1998,
– 30. 9. 1998.
Avansa ni!
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
a) plačilno kreditni pogoji,
b) rok dobave in garancija,
c) reference,
d) dokazila o strokovnosti,
e) dokazilo o registraciji podjetja – de-

javnosti,
f) druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
g) opcija ponudbe 45 dni.
7. Ponudbe lahko vsebujejo kompletno

ponudbo opreme, možna pa je tudi ponudba
po posameznih delih razpisa, navedenih pod
drugo točko razpisa (od a) do f)).

8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure.

9. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejemjo ponudniki v OŠ
Boštanj (ravnatelj Karl Alič, telefon:
0608/81-262, vsak delovni dan med 8. in
12. uro).

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije predložiti dokazilo o vplačilu
20.000 SIT na žiro račun: OŠ Boštanj
51610-603-30986.

10. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis opreme OŠ Boštanj”
na naslov: Osnovna šola Boštanj, Boštanj
54a, 8294 Boštanj.

11. Ponudba mora biti sestavljena sklad-
no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

12. Ponudbe bo komisija odpirala tretji
dan (oziroma naslednji delovni dan) po po-
teku roka za oddajo ponudb s pričetkom ob
13. uri v OŠ Boštanj.

13. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

Osnovna šola Boštanj

Št. 110-1/96 Ob-1909A

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: Študija - razvojna naloga

o vsebinski zasnovi, organizaciji in
izgradnji informacijsko - promocijskega
centra avtocestnega sistema v Republiki

Sloveniji

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 5. 6. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Ferucio Hrvatin (tel. 061/13
24 222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 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: Študija
- razvojna naloga o vsebinski zasnovi, orga-
nizaciji in izgradnji informacijsko - promo-
cijskega centra avtocestnega sistema v Re-
publiki Sloveniji”.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-1909B

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: Protierozijska zaščita

skalnih ukopov A-1, ods. 22, km 2,300
levo, km 5,725 desno, km 5,800 desno,

km 6,450 desno
Orientacijska vrednost del znaša

13,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od dne 5. 6. 1996 dalje, strokovne informa-
cije vam posreduje Franc Šubic, dipl. inž.
(tel. 061/1324 222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 7. 1996 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Protiero-
zijska zaščita skalnih ukopov A-1, ods. 22,
km 2,300 levo, km 5,725 desno, km 5,800
desno, km 6,450 desno.”

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996 ob
9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-1909C

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

javni razpis
za oddajo del: AC Hoče - Arja vas;

sanacija viaduktov 60-24 in 60-25 ter
most 50-41

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od 3. 6. 1996 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Vladimir
Breščak, dipl. inž.  (tel. 062/224 559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 6. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “AC
Hoče - Arja vas - sanacija viaduktov 60-24
in 60-25 ter most 50-41.”

Javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996
ob 11. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-1909Č

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

javni razpis
za oddajo del: AC Fram - Slivnica in

hitra cesta Slivnica - BDC; prestavitve
VN elektrovodov

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od 3. 6. 1996 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Vladimir
Breščak, dipl. inž.  (tel. 062/224 559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 7. 1996 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “AC Fram -
Slivnica in hitra cesta Slivnica - BDC; pre-
stavitve VN elektrovodov.”

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996 ob
10. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-1909D

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

javni razpis
za oddajo del: AC Šentilj - Pesnica; Klic

v sili - tehnološki del
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Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od 3. 6. 1996 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Vladimir
Breščak, dipl. inž.  (tel. 062/224 559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 6. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “AC
Šentilj - Pesnica; Klic v sili - tehnološki
del”

Javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996
ob 10. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-2026

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: Sanacija vozišča in

dograditev zgornjega ustroja na mestni
ulici – Barjanska cesta na južno

ljubljansko obvoznico
Orientacijska vrednost del znaša

42,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
3. 6. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Dragutin Stankovski, dipl. inž.
(tel. 061/485-076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 7. 1996 do 8.30 ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Sana-
cija vozišča in dograditev zgornjega ustroja
na mestni ulici – Barjanska cesta na južno
ljubljansko obvoznico” – D.S.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1996 ob
9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

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

DARS, d.d.

Ob-2025

Na podlagi 15. člena pravilnika o razi-
skovalnih programih za uresničevanje na-
cionalnih ciljev (Ur. l. RS, št. 35/94) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo in Ministrstvo za okolje
in prostor objavljata

javni razpis
za izvajanje raziskovalno-razvojnih

tematik v okviru ciljnega raziskovalnega
programa Varsto okolja

1. Predmet razpisa je izbor izvajcev pro-
jekta z naslovom: Razvoj sistema za obvla-
dovanje ogroženosti podtalnice zaradi toč-
kovnih in razpršenih industrijskih in urba-
nih ter kmetijskih izvorov onesnaženja.

Cilji projekta
Razviti in na ustreznih modelih preveriti

metodologijo za oceno tveganja onesnaže-
nosti podtalnice zaradi točkovnih in razpr-
šenih industrijskih in urbanih ter kmetijskih
izvorov onesnaženja in predvideti aktivno-
sti za obvladovanje vpliva teh izvorov na
kakovost podtalnice.

Glavne usmeritve raziskav:
– razvoj metodologije za ugotavljanje

občutljivosti območij na onesnaževanje pod-
talnic iz različnih izvorov;

– razvoj in validacija modelov za predi-
kacijo usode polutantov od izvora do pod-
talnice;

– razvoj in zasnova informacijskega
sistema za obvladovanje ogroženosti pod-
talnice zaradi točkovnih in razpršenih in-
dustrijskih in urbanih ter kmetijskih izvorov
onesnaženja.

2. Prijavne obrazce z navodili dvignejo pri-
javitelji od objave do zaključka prijavnega ro-
ka razpisa na Ministrstvu za znanost in tehnolo-
gijo, Ljubljana, Slovenska 50/V, soba 501, tel:
13-11-107 (kontaktna oseba: Milka Kaplan).

3. Za realizacijo tega razpisa je iz prora-
čunskih virov Ministrstva za okolje in pro-
stor in Ministrstva za znanost in tehnologijo
za leto 1996 planiranih do 25 mio SIT.

4. Pogoji
4.1. Na razpis se lahko prijavijo zavodi

in organizacije, ki so v evidenci raziskoval-
nih organizacij na Ministrstvu za znanost in
tehnologijo ter zasebni raziskovalci, ki so v
registru zasebnih raziskovalcev na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo.

4.2. Odgovorni nosilec mora praviloma
imeti sklenjeno delovno razmerje v organi-
zaciji prijaviteljici projekta.

4.3. Če v projektu sodeluje več razisko-
valnih skupin iz različnih raziskovalnih or-
ganizacij, nastopi v vlogi prijavitelja le ena,
ki pa mora imeti z ostalimi 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.

4.4. Projekti ne smejo biti daljši od 2 let.
4.5. Projektna skupina mora razpolagati z

opremo, ki je potrebna za izvedbo projekta.
4.6. Planiran obseg sredstev in struktura

namenov uporabe mora biti v skladu s skle-
pom o noramivih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje raziskovalnega pro-
grama (Ur. l. RS, št. 16/94).

5. Merila

5.1. Pri izboru izvajalcev bodo imele
prednost tiste projektne skupine, ki bodo
izkazale:

– večje število znanstvenih in drugih ka-
zalcev, ki določajo kvalificiranost odgovor-
nega nosilca in drugih raziskovalcev v pro-
jektni skupini, za izvedbo raziskav v okviru
razpisane tematike;

– interdisciplinarno in medinstitucional-
no povezane raziskovalne skupine, ki bodo
v celoti obvladovale razpisano tematiko;

– izpolnjevanje  drugih  meril,  ki  jih
določa  pravilnik  o  pogojih  in  metodolo-
giji izbora in financiranja projektov temelj-
nega in aplikativnega raziskovanja ter raz-
voja.

6. Pisno ponudbo je potrebno oddati v
zaprti pisemski ovojnici do 28. 6. 1996 na
naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo, 1000 Ljubljana, Slovenska 50, s pripi-
som CRP Varstvo okolja.

7. Odpiranje prijav bo 2. 7. 1996 na se-
dežu Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Slovenska 50.

8. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 30. 9. 1996.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 03/4329/96 Ob-1875

Podjetje Telekom Slovenije p.o., PE
Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana, razpi-
suje na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in 7. člena
pravilnika o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izvedbo del: adaptacija objekta BTC,

Hala I., za potrebe RDLU Nove Jarše
1. Investitor: Telekom Slovenije p.o., PE

Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo adaptacije objekta BTC, Hala I., za
potrebe RDLU Nove Jarše.

3. Razpisna dokumentacija
Informacije in dvig razpisne dokumen-

tacije je možen od 10. 6. do 12. 6. 1996 od
7. do 10. ure v službi za investicijsko teh-
nične zadeve PE Ljubljana, Cigaletova 10,
Ljubljana, pri Čuk Nikolaju, inž., soba št.
62 (pritličje), tel. št. 304-363.

Investitor si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.

4. Vrednost del: ocenjena vrednost del
znaša 20,000.000 SIT.

5. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetka in dokončanja

del so naslednji:
– rok pričetka del: 1. 8. 1996,
– rok dokončanja del: 1. 10. 1996.
6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki imajo ustrezno registracijo. Po-
nudba mora vsebovati elemente, ki jih dolo-
ča 9. člen pravilnika o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in investitorjeva
interna Navodila o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem, ki so priložena
razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja. Investitor si pridržuje pravico,
da glede na ostale kriterije najcenejše po-
nudbe ne šteje za najugodnejšo.

8. Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-

me investitor na svoj sedež do 26. 6. 1996
do 12. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije p.o., PE Ljubljana, Cigaletova 10,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni vlo-
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žišča v II. nadst. poslovne stavbe Cigaleto-
va 10, Ljubljana.

9. Odpiranje ponudb bo dne 27. 6. 1996 v
sejni sobi št. 415/IV poslovne stavbe Cigale-
tova 10, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 20
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana

Ob-1876

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
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14,
Ljubljana

javni razpis
za oddajo del: obnova talnih in stenskih

površin in zamenjava oken
1. Naročnik: MGL.
2. Predmet razpisa:

1. obnova talnih površin v 1., 2. in 3.
nadstropju MGL, Čopova 14,

2. obnova stenskih površin v 1. in 2.
nadstropju MGL, Čopova 14,

3. zamenjava oken 1. in 2. nadstropja
fasade MGL, Čopova 14.

3. Predračunska vrednost pod:
1. ca. 3,800.000 SIT,
2. ca.    250.000 SIT,
3. ca. 1,300.000 SIT.

4. Predviden pričetek del 26. 6. 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– reference za usposobljenost za izved-

bo takšnih del,
– garancije za opravljena dela.
6. Razpisana dokumentacija obsega:
– tehnično poročilo,
– popis del,
– tloris obstoječe in predvidene prenove.
7. Pojasnila oziroma razpisno dokumen-

tacijo lahko ponudniki dobijo v MGL, Čo-
pova 14. Kontaktna oseba je inž. arh. Janez
Anderluh.

8. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, v zape-
čateni kuverti z oznako: “Javni natečaj –
MGL – ne odpiraj” na naslov MGL, Čopova
14, Ljubljana.

9. Investitor si pridržuje pravico do del-
ne oddaje del.

10. Odpiranje ponudb bo 12. dan po ob-
javi v Uradnem listu RS v prostorih uprave
MGL, Čopova 14.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Mestno gledališče ljubljansko

Št. 60-1032/96 Ob-1877

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične
dokumentacije – projektov PGD in PZI
za gradnjo pokopališča v Srebrničah I.

faza
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

2. Predmet razpisa in obseg del: izdelava
tehnične dokumentacije, projektov PGD in
PZI za gradnjo pokopališča Srebrniče I. faza v
skladu s pravilnikom o podrobnejši vsebini
tehnične dokumentacije (Ur. l. SRS, št. 40/89).

Podrobnejši obseg je naveden v razpisa-
nem gradivu.

3. Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

4. Rok za izdelavo 29. november 1996.
Podrobnejši terminski plan je sestavni

del razpisnega gradiva.
5. Vsebina ponudb in merila za izbiro

najugodnejšega ponudnika so predpisani
elementi iz 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), ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije, predvsem pa:

– ponudbena cena, ki mora biti speci-
ficirana po posameznih elementih dokumen-
tacije,

– plačilni pogoji,
– vključitev avtorja prvonagrajenega na-

tečajnega projekta in idejnega projekta v
izdelavo tehnične dokumentacije,

– reference ponudnika in eventuelnih po-
dizvajalcev,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost,

– izjava, da bodo navedeni projektanti
tudi projektanti predmetne dokumentacije,

– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-
no izkazujejo stanje ponudnika.

6. Projekti, ki so predmet tega razpisa,
morajo biti izdelani v skladu z idejnim pro-
jektom.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo v prostorih JP Komunala Novo
mesto d.o.o., Muzejska ulica 5 v roku pet
dni po objavi razpisa in ob predložitvi potr-
dila o plačilu akontacije za dvig dokumen-
tacije v višini 20.000 SIT. Navedeni znesek
plačajo na žiro račun št. 52100-601-11459
JP Komunala Novo mesto d.o.o., pri Agen-
ciji za plačilni promet Novo mesto s pripi-
som  Pokopališče  Srebrniče. Ponudniki do-
bijo razpisno dokumentacijo in druga poja-
snila ter razlage potrebne za izdelavo po-
nudbe pri inž. Žaretu Kovačeviču (tel. št.
068/321-514).

8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti zapečatene z napi-

som: “Ne odpiraj – javni razpis za izdelavo
tehnične dokumentacije – projektov PGD in
PZI za gradnjo Pokopališča Srebrniče” in
naslovljene na: JP Komunala Novo mesto
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.

Rok za oddajo ponudb je 14. 6. 1996.
9. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno dne 17. 6.

1996 ob 10. uri v sejni sobi JP Komunala
Novo mesto d.o.o., Rozmanova ulica 2. Pri-
sotni predstavniki ponudnikov morajo pred
odpiranjem ponudb predložiti pismena
pooblastila.

10. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe

– reference,
– pondbena cena in pogoji plačila izve-

denih del,
– rok izvedbe.

Št. 60-1033/96 Ob-1903

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

raziskovalne naloge Hidrogeološke
raziskave vodnih virov za vodooskrbo

porečja Krke v letu 1996
1. Investitor: JP Komunala Novo mesto

d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izvedbo raziskovalne naloge Hidrogeološke
raziskave vodnih virov za vodooskrbo po-
rečja Krke v letu 1996.

Naloga zajema raziskovalna in geoteh-
nična dela.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo me-
sto v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Na-
vedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo mes-
to d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto s pripisom Hidrogeološke razi-
skave. Ponudniki dobijo razpisno dokumen-
tacijo in druga pojasnila ter razlage potreb-
ne za izdelavo ponudbe pri Jožetu Bašelju
(tel. 068/324-201).

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 30,000.000 SIT.

5. Roki: pričetek del je predviden 1. 7.
1996, končanje del pa 30. 11. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– reference za izvedbo takšnih del,
– ponudbena cena in pogoji plačila izve-

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

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

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 10. 6. 1996, do 14.
ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba –
Hidrogeološke raziskave – ne odpiraj!”, na
naslov JP Komunala Novo mesto d.o.o., Mu-
zejska ulica 5, Novo mesto.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 11. 6. 1996 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto d.o.o., Rozmano-
va 2.

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

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

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

JP Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 469/1-96 Ob-1878

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
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čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Javno podjetje
Kraški vodovod Sežana d.o.o. objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

čiščenje surove vode za vodni vir Klariči
pri Brestovici pri Komnu – dobavo in
montažo avtomatske čistilne naprave
1. Naročnik: Kraški vodovod Sežana,

d.o.o., Bazoviška c. 6, Sežana.
2. Predmet razpisa: avtomatska obdela-

va surove vode v pitno vodo na lokaciji
črpališča Sela na Krasu za kapaciteto 250
l/s, vključno z:

– izgradnjo, dobavo in montažo I. faze
objekta – filtracija in preureditev obstoječe
dezinfekcije,

– izdelavo idejnega projekta za komplet-
ni proces čiščenja in izvedbene dokumenta-
cije PGD/PZI za I. fazo objekta.

3. Vse podatke ponudniki lahko dvigne-
jo na sedežu podjetja Kraški vodovod Seža-
na v roku 15 dni od objave razpisa v Urad-
nem listu RS, ob predhodnem vplačilu
10.000 SIT na žiro račun investitorja št.
51420-601-11688.

Ta rok je odločilen tudi za ponudnike, ki
bodo informacijo o razpisu pridobili preko
ostalih informacijskih medijev.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naziv ponudnika,
– reference ponudnika,
– podatke o servisni službi,
– finančne pogoje,
– končno ceno,
– ostale priloge v skladu z razpisnimi

določili investitorja – naročnika.
5. Merila za izbor ponudnika so: kvalite-

ta in referenčna oprema, garancijski rok,
servisna mreža in odzivni čas, plačilni po-
goji in končna cena objekta skupaj s stroški
obratovanja in zamenjavo obrabne opreme
v obdobju 12 let.

6. Ocena investicijske naložbe znaša
350,000.000 SIT.

7. Ponudnik lahko poleg zahtevane teh-
nologije poda v ločeni ponudbi tudi vari-
jantno - lastno rešitev.

8. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za ČN Sela”, morajo ponudniki od-
dati v 50 dneh od objave tega razpisa v
Uradnem listu RS.

9. Natančni datum in kraj odpiranja po-
nudb bo podan v razpisnih določilih investi-
torja v razpisni dokumentaciji.

Kraški vodovod Sežana

Št. 502/96 Ob-1879

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 Občina Moravče

javni razpis
za oddajo del: modernizacija lokalnih in

krajevnih cest na območju Občine
Moravče

1. Naročnik: Občina Moravče, Trg svo-
bode 4, Moravče.

2. Predmet razpisa: oddaja del na rekon-
strukciji in modernizaciji naslednjih maka-
damskih lokalnih in krajevnih cest:

a) cesta Limbarska gora,
Orientacijska vrednost del: 4,000.000

SIT.

b) cesta Grmače,
Orientacijska vrednost del: 4,000.000

SIT.
c) cesta Mošenik,
Orientacijska vrednost del: 9,000.000

SIT.
d) ceste v KS Vrhpolje–Zalog,
Orientacijska vrednost del: 4,500.000

SIT.
e) cesta Poljane–Log,
Orientacijska vrednost del: 3,400.000

SIT.
f) cesta Moravče–Podstran,
Orientacijska vrednost del: 3,000.000

SIT.
3. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago na sedežu naročnika vsak delovni dan
med 8. in 9. uro pri Brodarju ali Drobnič,
tel. 061/731-044.

4. Predivdeni rok pričetka del: po dogo-
voru.

5. Vsebina in oblika ponudb, ter merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opre-
deljena v razpisnih pogojih naročnika.

6. Interesenti morajo oddati ponudbo
osebno ali s priporočeno pošiljko do vključ-
no 11. 6. 1996 do 12. ure, na sedež naročni-
ka.

7. Ponudbe za posamezni objekt ali za
vse objekte po tem razpisu oddajte v zape-
čatenih ovojnicah z naslovom ponudnika in
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis moder-
nizacija cest v Moravčah”.

8. Odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996 ob
12.30 v prostorih Občine Moravče.

Št. 502/96 Ob-1880

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 Moravče

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo električne
napeljave v kulturnem domu Moravče

1. Naročnik: Občina Moravče, Trg svo-
bode 4, Moravče.

2. Predmet razpisa: obnova električne na-
peljave.

3. Orientacijska vrednost investicije:
1,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del: en mesec od podpi-
sa pogodbe.

5. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika, vsak delovni dan
med 8. in 9. uro pri Kokalj, tel. 061/731-044.

6. Vsebina in oblika ponudb, ter merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

7. Ponudbe morajo prispeti na naslov na-
ročnika do vključno 11. 6. 1996 do 9. ure, v
zapečateni ovojnici z naslovom ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
obnovo električne napeljave v kulturnem do-
mu”.

8. Odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996 ob 9.
uri v prostorih Občine Moravče, Trg svobo-
de 4, Moravče.

9. Ponudbeniki bodo o izboru pismeno
obveščeni v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

Št. 502/96 Ob-1881

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 Moravče

javni razpis
za nabavo opreme za kulturni dom

Moravče
1. Naročnik: Občina Moravče, Trg svo-

bode 4, Moravče.
2. Predmet razpisa: nabava 250 kom sto-

lov, ki izpolnjujejo naslednje zahteve: mo-
rajo biti nakladalni, nefiksni, funkcionalni,
ustrezajo potrebam kulturnega doma.

3. Orientacijska vrednost investicije:
2,200.000 SIT.

4. Rok dobave: en mesec od podpisa po-
godbe.

5. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti,
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o boniteti (BON1, BON2, ali

BON3),
– vzorec kupoprodajne pogodbe s ponud-

benim predračunom,
– plačilni pogoji,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja v zvezi s ponudbo,
– opcija ponudbe min. 60 dni,
– reference.
6. Merila  za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– najkrajši dobavni rok,
– ostale ugodnosti.
7. Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo

dobite pri Kokalju na tel. 061/731-044 vsak
delovni dan med 8. in 9. uro.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov na-
ročnika do vključno 11. 6. 1996 do 9. ure, v
zapečateni ovojnici z naslovom ponudnika
in napisom “Ne odpiraj – javni razpis za
nabavo opreme za kulturni dom.

9. Odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996 ob
10. uri v prostorih Občine Moravče, Trg
svobode 4, Moravče.

10. Ponudbeniki bodo o izboru pismeno
obveščeni v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

Občina Moravče

Ob-1851

Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
razpisuje na podlagi zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 43/84 in 29/86), zako-
na o izvrševanju proračuna RS za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca pri gradnji naslednjih

objektov:
1. sanacija in preplastitev LC 7720 Gr-

mada–Dobrnič (KS Dobrnič),
2. modernizacija LC 7716 v območju

Dol. in Gor. Zabukovja (KS Trebelno),
3. sanacija in preplastitev LC 7710

Hom – občinska meja (KS Šentrupert).
Investitor: Občina Trebnje, Goliev trg 5,

Trebnje.
Predmet razpisa:
ad 1) prestavitev trase v dolžini ca. 300 m

in polaganje AB-3 v površini ca. 7800 m2,
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Okvirna vrednost del: 10,7 mio SIT.
ad 2) rekonstrukcija ceste in polaganje

BNOS-6 v površini ca. 8500 m2,
Okvirna vrednost del: 23 mio SIT.
ad 3) izvedba manjših sanacij obstoječe-

ga vozišča in polaganje AB-3 v površini ca.
9100 m2,

Okvirna vrednost del: 9,6 mio SIT.
Razpisno dokumentacijo in dodatna po-

jasnila dobite pri Igorju Perpar, Goliev trg
5, Trebnje (tel. 068/44-040), vsak delovni
dan med 7.30 in 11. uro. Kotizacija znaša
5.000 SIT in se nakaže na ŽR
52120-630-40206 (za javni razpis – ceste),
pred dvigom dokumentacije.

Realizacija razpisanih del je odvisna od
rezultata natečaja za dodelitev sredstev za
spodbujanje razvoja demografsko ogrože-
nih območij v RS za leto 1996.

Merila za izbiro izvajalcev: usposoblje-
nost ponudnika, reference, cena, roki in
ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Ponudbe sprejemamo ločeno za vsak ob-
jekt, v zaprti kuverti na naslov Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, z oznako “Po-
nudba – ceste, ne odpiraj”, 30 dni po objavi
razpisa (zadnji dan do 14. ure).

O datumu in mestu odpiranja ponudb bo-
do ponudniki obveščeni naknadno, po pošti.

Odločitev o izbiri izvajalca(ev) bo po-
nudnikom posredovana v zakonitem roku
po opravljenem odpiranju ponudb.

Občina Trebnje

Ob-1852

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, št.
80/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
19/94), zakona o cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88),
Občina Rogatec kot uporabnik proračunskih
sredstev in investitor (v nadaljnjem besedi-
lu: naročnik) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava parkirnih

prostorov ob regionalni cesti R 346 v
Rogatcu

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.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok izvedbe in strokovna us-
posobljenost 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 ponudniki
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 izdelavo
parkirnih prostorov ob regionalni cesti R
346 v Rogatcu”.

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 18.
6. 1996 ob 14. uri, v prostorih Občine Roga-
tec.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v treh
dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Rogatec

Ob-1853

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

javni razpis
za oddajo del: dobava mehanizacije in

opreme za vzdrževanje avtocest v
Republiki Sloveniji

Orientacijska vrednost: 94,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec), v sobi 303, in sicer 3. 6.
1996 do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 7. 1996 do 11.30, v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za dobavo mehanizacije in opreme za
vzdrževanje avtocest v RS”.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1996 ob
12. uri, v prostorih Podjetja za vzdrževanje
avtocest, Ljubljana, Grič 54.

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

Avtocesta, Ljubljana

Št. 96-5/1 Ob-1854

Občina Kamnik v sodelovanju s krajev-
nimi skupnostmi in Skladom stavbnih zem-
ljišč razpisuje na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela na gozdnih cestah,
rekonstrukcijo in obnovo lokalnih in

nekategoriziranih cest, izgradnjo
kanalizacij in oddajo investicijskih

inženirskih del pri izgradnji komunalne
infrastrukture na območju Občine

Kamnik
Splošni podatki: investitorji: Občina

Kamnik, krajevne skupnosti Občine Kam-
nik in Sklad stavbnih zemljišč Občine Kam-
nik, Glavni trg 24.

a) Predmet razpisa:
1. Redna vzdrževalna dela na gozdnih

cestah v zasebnih gozdovih, grederiranje,
obnova gramoznega sloja, ročno in strojno
čiščenje cestnih propustov in cestnega tele-

sa, sanacija in izgradnja cevnih propustov,
vgrajevanje dražnikov.

Orientacijska vrednost del je 9,000.000
SIT.

2. Sanacija usada na n. c. Gabrovica–
Zalokar.

Orientacijska vrednost del je 3,500.000
SIT.

3. Sanacija vodnega zajetja Kališče.
Orientacijska vrednost del je 2,000.000

SIT.
4. Sanacija hudournikov v Motniku, iz-

delava tehnične dokumentacije s PGD in
PZI.

Orientacijska vrednost del je 1,500.000
SIT.

5. Izdelava tehnične dokumentacije PGD
in PZI za fekalno in meteorno kanalizacijo
v Komendi, Mostah in Križu.

Orientacijska vrednost del je 12,000.000
SIT.

6. Izgradnja kanalizacije Podgorje III. fa-
za.

Orientacijska vrednost del je 20,000.000
SIT.

7. Izgradnja kanalizacije Šmarca I. faza.
Orientacijska vrednost del je 30,000.000

SIT.
8. Izgradnja kanalizacije Laze–Tuhinj

brez ČN.
Orientacijska vrednost del je 6,000.000

SIT.
9. Izgradnja kanalizacije Volčji potok.
Orientacijska vrednost del je 4,000.000

SIT.
10. Asfaltiranje l. c. Brezovica.
Orientacijska vrednost del je 2,000.000

SIT.
11. Asfaltiranje l. c. Markovo–Studen-

ca.
Orientacijska vrednost del je 1,500.000

SIT.
12. Asfaltiranje l. c. Hruševka–Ravne.
Orientacijska vrednost del je 1,500.000

SIT.
13. Rekonstrukcija ceste Mali Hrib z ob-

novo mostu preko Šumščice.
Orientacijska vrednost del je 2,500.000

SIT.
14. Asfaltiranje n. c. R 366 Gobovše.
Orientacijska vrednost del je 2,000.000

SIT.
15. Obnova mostu preko Tunjice na l. c.

Tunjice–Sidraž.
Orientacijska vrednost del je 2,000.000

SIT.
16. Asfaltiranje l. c. Vaseno–Velika La-

šna.
Orientacijska vrednost del je 4,000.000

SIT.
17. Izvajanje investitorskega inženirin-

ga za izgradnjo komunalnih objektov v Ob-
čini Kamnik za leto 1996 in leto 1997 za
naslednje objekte:

– vodovod Tunjice I. in II. faza (samo
nadzor);

– vodovod Vrhpolje–Soteska I. in II. fa-
za (samo nadzor);

– kanalizacija Tuhinj s ČN Laze;
– kanalizacija Komenda, Moste, Križ;
– kanalizacija Podgorje III. faza (nad-

zor);
– kanalizacija Šmarca;
– kanalizacija Duplica;
– kanalizacija Volčji potok;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 29 – 31. V. 1996 Stran 2071

– kanalizacija Vrhpolje;

– rekonstrukcija Palovške ceste.

b) Ponudniki lahko ponudijo izvedbo za
posamezna dela od točke 1 do 17, razen za
točko 17, kjer lahko ponudijo dela za posa-
mezno investicijo.

c) Investitor si pridržuje 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 odškodninske-
ga zahtevka.

d) Rok za pričetek in obseg del je po
dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sred-
stvi, predvidoma do konca leta 1996. Priče-
tek in dokončanje del bosta specificirana v
dokumentaciji razpisanih del.

e) Ponudnik mora k ponudbi priložiti tu-
di reference pri izvajanju takih ali podobnih
del.

f) Ponudba naj upošteva absolutne fik-
sne cene do konca gradnje, vsa dela se obra-
čunajo po situacijah s tem, da se situacija
plača v 15 dneh po potrditvi.

g) Eventualna dodatna dela se obračuna-
vajo nad 10% prekoračitve del po cenah iz
osnovne ponudbe.

h) Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine 12. člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za izdajo javnih naro-
čil.

i) Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– najugodnejše ponudbene cene za posa-
mezne objekte oziroma dela,

– zagotovitev  kredita  z  najugodnejšo
obrestno  mero  in  daljšim  rokom  odpla-
čila,

– reference ponudnikov,
– druge pogodbene ugodnosti.

j) Popisi del za točko 1. so na razpolago
pri Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna
enota Kamnik, Kamnik, Tunjiška cesta 21,
pri Škoficu.

k) Popise del za od 2. do 17. točke dobi-
te na Občini Kamnik, Oddelek za okolje in
prostor, Glavni trg 24, Kamnik, soba 11/I.
nadstropje, ali na tel. 817-087.

Odkupnina za posamezne popise del
2.000 SIT je plačljiva z virmanom na žiro
račun Občine Kamnik, Upravni organ,
50140-637-813087.

l) Rok  za  oddajo  ponudb  je  10  dni  po
objavi  v  Uradnem  listu  RS,  razen  za
točko  5.,  6.  in  7.,  30  dni  po  objavi  na
naslov  Občina  Kamnik,  Glavni  trg  24,
Kamnik.

m) Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Kamnik, sejna soba 9/pritličje, Glavni
trg 24, Kamnik, na prvi delovni dan po po-
teku razpisa ob 11. uri.

n) Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni 10 dni po odpiranju ponudb.

o) Ponudba mora biti v posebnem ovit-
ku, zapečatena in označena “Ponudba za
izvajanje komunalne infrastrukture v Obči-
ni Kamnik – Ne odpiraj!”.

p) Dodatne podatke v zvezi s ponudbo
od 2. do 17. točke lahko ponudniki dobijo
na Občini Kamnik, na tel. 817-087, Trebu-
šak.

Občina Kamnik

Ob-1855

Javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
in instalacijskih del za izgradnjo dvigala

(štiri etaže) ter ureditev depojev in
delovnih prostorov na delu podstrešja

gradu Brežice
1. Naročnik: Posavski muzej Brežice,

Cesta prvih borcev 1, Brežice.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izgradnjo dvigala (štiri etaže) ter ureditev
depojev in delovnih prostorov na delu pod-
strešja gradu Brežice.

Orientacijska vrednost del je 35,000.000
SIT.

3. Lokacija objekta: Posavski muzej Bre-
žice, Cesta prvih borcev 1, Brežice.

4. Dokumentacija: razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki dvignejo po predhodnem
dogovoru v roku 7 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, na naslovu Posavski mu-
zej Brežice, Cesta prvih borcev 1, Brežice.

Na istem naslovu bo v tem času na vpo-
gled tudi projektna dokumentacija.

Za dvig dokumentacije je potrebno pla-
čilo nepovratnih sredstev v višini 15.000
SIT na žiro račun Posavskega muzeja Bre-
žice, št. 51620-603-30393.

Eventualno kopiranje tehnične dokumen-
tacije se zaračunava po dejanskih stroških.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som dobijo ponudniki na ELITE, d.o.o., Kr-
ško, projektiranje, urbanizem, inženiring,
Cesta krških žrtev 53, Krško, tel.
0608/33-135, 32-687, kjer so izdelali teh-
nično dokumentacijo.

Razpisna dela se bodo izvajala izključno
po projektni dokumentaciji.

5. Rok: predviden rok začetka gradnje:
avgust 1996, rok dokončanja: oktober 1996.

6. Investitor si pridrži pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga, glede na razpoložljiva sredstva. Ponud-
nik nima pravice do uveljavljanja odškodni-
ne iz tega naslova.

7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in točen naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vo-

dili gradnjo z navedbo izobrazbe in drugih
podatkov,

– poimenski spisek izvajalcev in pod-
izvajalcev,

– seznam referenc na podobnih delih,
– operativni terminski plan izvajanja del,
– opredelitev načina obračuna ponujenih

del,
– overjena izjava ponudnika, da v zad-

njih treh mesecih ni imel blokiranega žiro
računa,

– prejeti tekst razpisnih pogojev, podpi-
san in overjen s strani ponudnika z žigom,

– prejeti tekst popisa iz projektov z vne-
šenimi enotnimi cenami in rekapitulacija,
podpisana in overjena s strani ponudnika z
žigom,

– osnutek pogodbe.
8. Pogoji:
– da so cene fiksne za čas izvedbe 6

mesecev od pričetka del,
– da je ponudnik seznanjen s tehnično

dokumentacijo in da z njo soglaša,
– da je ponudnik seznanjen s terminski-

mi, geološkimi razmerami in z obsegom del,

ter da je dela sposoben izvesti v navedenih
terminih.

9. Cena po strukturi del in popisov:
– rekapitulacija cen za vsako vrsto del

ločeno po vrstah del,
– cenik režijskih del,
– kalkulacijske osnove oziroma elemen-

ti cen,
– ceniki za predvidena ali dodatna dela,

ki niso zajeta v popisu,
– opcija ponudbe 30 dni po odpiranju

ponudbe.
10. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena, način plačila, fiksnost

cen,
– kompletnost ponudbe in reference na

podobnih delih,
– garancija za opravljena dela,
– roki izvedbe,
– opcija ponudbe,
– prepozno prispele ponudbe bodo vr-

njene neodprte. Naročnik si pridrži pravico,
da ne izbere najcenejšega ponudnika, ter da
z najugodnejšim ponudnikom ne sklene po-
godbe, ne glede na razloge.

11. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Po-
nudba za izgradnjo dvigala (štiri etaže), ter
ureditev depojev in delovnih prostorov na
delu podstrešja v gradu Brežice”, na naslov:
Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev
1, Brežice.

12. Rok za oddajo ponudb je torek, 2.
julija 1996.

13. Komisijsko odpiranje ponudb bo jav-
no, in sicer 5. julija 1996 ob 10. uri, v pro-
storih malega avditorija Posavskega muzeja
Brežice.

Ponudniki oziroma pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov morajo pri odpiranju
ponudb izkazati:

– če so pravne osebe, z izpisom iz sod-
nega registra in pooblastilom o zastopanju,

– če so fizične osebe, s potrdilom o dr-
žavljanstvu in reg. številko obrtnega dovo-
ljenja.

14. O izbiri bodo ponudniki pisno sezna-
njeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Javni zavod
Posavski muzej Brežice

Št. 602-1/96 Ob-1856

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 Občina Lenart

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo II. faze

(dozidavo) vzgojnovarstvenega zavoda –
vrtca v Cerkvenjaku

1. Investitor: Občina Lenart, Trg osvo-
boditve 7, Lenart.

2. Predmet razpisa: gradnja II. faze (do-
zidava) vzgojnovarstvenega zavoda – vrtca
v Cerkvenjaku (gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela z zunanjo ureditvijo in pri-
ključki).

3. Lokacija objekta je v naselju Cerkve-
njak – Občina Lenart.

4. Orientacijska vrednost del: 12,000.000
SIT za gradbena, obrtniška in instalacijska
dela z zunanjo ureditvijo in priključki.

5. Rok izvedbe del:
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– pričetek del: 1. julij 1996,
– dokončanje del: 31. avgust 1996.
6. Dokumentacija: popise del dobijo po-

nudniki vsak delovni dan od 7. do 15. ure na
Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, soba
32/II. Projekti se lahko v isti sobi dobijo na
vpogled.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– način obračunavanja del,
– garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– izjavo o zavarovanju avansa z bančno

garancijo.
8. K ponudbi mora ponudnik priložiti iz-

javo, da je seznanjen z obsegom del in da
jih je sposoben izvesti v navedenem roku.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– garancijski pogoji (roki).
10. Investitor nudi izbranemu izvajalcu

avans do višine 50% predračunske vredno-
sti. Za avans je treba predložiti bančno ga-
rancijo pred podpisom pogodbe.

11. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena z
določbo “ključ v roke”; temu ustrezno je
potrebno podati tudi ponudbo.

12. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
gradnjo II. faze (dozidavo) vzgojnovarstve-
nega zavoda – vrtca v Cerkvenjaku” je po-
trebno dostaviti v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
Ovojnica s ponudbo mora tako opremljena
dospeti – ne glede na način prenosa – do 10.
junija 1996 do 12. ure.

13. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
11. junija 1996 ob 9. uri na Občini Lenart,
Trg osvoboditve 7, soba 24/II.

14. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

15. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart na
tel. 062/724-205, int. 24 (Jože Dukarič).

Občina Lenart

Št. 141/96 Ob-1857

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Mestna občina Celje

javni razpis
za gradnjo vodovoda Začret–Slance
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda

Začret–Slance.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 7
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Vodovod-Kanalizaci-
ja, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, Celje, pri
Spevan Jožetu ali Jerman Marjani, tel.
063/541-322, proti plačilu zneska za doku-
mentacijo v višini 10.000 SIT na ŽR Vodo-
vod-Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
32,500.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je druga polo-
vica leta 1996, dokončanje pa v 60 dneh po
pričetku.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena;
– plačilni pogoji: višina avansa, pogoji

eventualnega kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti;
– dokaz o strokovnosti kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente,

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Investitor ima na razpolago instalacij-
ski material, zato ponudniki naj ne nudijo
dobavo materiala.

10. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 1. 7.
1996 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Služba za komunalno gospodarstvo,
Prešernova 27/II, Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ponudba za gradnjo vodovoda Začret–
Slance, ne odpiraj!”.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 3. 7.
1996 ob 9.30, v prostorih Mestne občine Ce-
lje, Služba za komunalno gospodarstvo – sej-
na soba, Prešernova 27/II, Celje. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

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

Št. 141/96 Ob-1858

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Mestna občina Celje

javni razpis
za gradnjo kanalizacije RZ-9 vzhod –

Bukovžlak
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije

RZ-9 vzhod – Bukovžlak.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 7
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Vodovod-Kanalizaci-
ja, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, Celje, pri
Spevan Jožetu ali Jerman Marjani, tel.
063/541-322, proti plačilu zneska za doku-
mentacijo v višini 10.000 SIT na ŽR Vodo-
vod-Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost del je
40,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je druga polo-
vica leta 1996, dokončanje v 60 dneh po
pričetku.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena;
– plačilni pogoji: višina avansa, pogoji

eventualnega kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti;
– dokaz o strokovnosti kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente,

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Investitor si pridržuje pravico, da
lahko odda dela po posameznih funkcional-
nih celotah različnim izvajalcem.

10. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 1. 7.
1996 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Služba za komunalno gospodarstvo,
Prešernova 27/II, Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ponudba za gradnjo kanalizacije RZ-9
vzhod – Bukovžlak, ne odpiraj!”.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 3. 7.
1996 ob 9. uri, v prostorih Mestne občine
Celje, Služba za komunalno gospodarstvo –
sejna soba, Prešernova 27/II, Celje. Pri od-
piranju ponudb morajo imeti prisotni pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

Mestna občina Celje

Ob-1859

Javni razpis
za dobavo in montažo notranje opreme

pri gradnji prizidka Zdravstvenega
doma v Tolminu

1. Predmet razpisa sta dobava in monta-
ža notranje opreme pri dozidavi objekta
Zdravstveni dom Tolmin.

2. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo v 5 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS, na UPI, d.o.o., Tumov drevo-
red 15, Tolmin.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 29 – 31. V. 1996 Stran 2073

Kontaktni osebi: Danilo Kozorog, d.i.k.,
tel. 065/81-182 in Fedja Klavora, d.i.a., tel.
065/83-007.

3. Orientacijska vrednost opreme in
montaže je 6,500.000 SIT.

4. Rok za dobavo in montažo opreme je
25. 7. 1996.

5. Merila za izbiro ponudnika:
a) cena,
b) plačilni pogoji,
c) rok za dobavo in montažo,
č) kompleksnost ponujenih del,
d) reference ponudnika.
6. Ponudbo je treba dostaviti v zapečate-

ni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za zdravstveni dom – oprema” v roku 15
dni od objave v Uradnem listu RS na na-
slov: Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova
6, Tolmin.

7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
kot je rok za oddajo ponudbe, in sicer v
prostorih Zdravstvenega doma Tolmin, Pre-
šernova 6, Tolmin.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 5
dneh od dneva odpiranja ponudb.

Zdravstveni dom Tolmin

Št. 347-013/96 Ob-1860

Občina Tolmin, Sklad stavbnih zemljišč,
Ul. Padlih borcev 1/b, Tolmin, objavlja na
podlagi 8. člena odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo asfaltacij

1. Predmet razpisa: asfaltacija ulic v Mo-
stu na Soči, Modreju, Čiginju in Podbrdu
ter izvedba parkirnega prostora v Idriji pri
Bači.

2. Orientacijska vrednost del je
9,500.000 SIT.

3. Rok pričetka del je 24. 6. 1996, za
dokončanje del pa 20. 7. 1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– kompletnost ponudbe,
– reference in
– garancijski rok izvedenih del.
5. Popise gradbenih del in ostale infor-

macije dobite na Občinski upravi Občine
Tolmin, pri Laharnar Karlu, dipl. inž. kom.,
Ul. Padlih borcev 1/b, Tolmin, tel.
065/81-001.

6. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za asfaltacije”
je potrebno oddati do 11. 6. 1996 do 11. ure
na naslov Sklad stavbnih zemljišč Občine
Tolmin, Ul. Padlih borcev 1/b, Tolmin.

Odpiranje ponudb bo istega dne ob
12. uri, v prostorih Občinske uprave, Ul.
Padlih borcev 1/b, Tolmin.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Tolmin

Št. 033-03/96 Ob-1974

Republika Slovenija, Upravna enota Tol-
min, objavlja na podlagi zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94), zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto

1994 (Ur. l. RS, št. 40/95), odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobava naslednje-
ga pisarniškega materiala:

– mape, papir, beležke, zvezki, kuverte,
obrazci, ipd.,

– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,
ipd.,

– pisala (flomastri, kemični svinčniki,
svinčniki, ipd.),

– računalniški material (tonerji, diskete,
ipd.),

– koledarji, žigi, vizitke ter drug mate-
rial.

2. Orientacijska vrednost nabavljenega
pisarniškega materiala v letu 1996 znaša
2,500.000 SIT.

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

Ponudba  mora  vsebovati  naslov  po-
nudnika,  dokazilo  o  registraciji  podjetja,
dobavne  roke  za  naročen  material,  refe-
rence  ponudnika,  jamstvo  za  kvalitetno
ponudbo materiala, tehnično in propagand-
no gradivo za ponujeni material, plačilni
pogoji.

4. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, dobavni rok in
način dobave, način in rok plačila.

5. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Tolmin,
Ul. padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin.

Na ovojnici naj bo označeno: “Ne odpi-
raj – javni razpis za nabavo pisarniškega
materiala” z oznako ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 17. junija
1996, ob 9. uri v sejni sobi Upravne enote
Tolmin.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Št. 033-03/96 Ob-1975

Republika Slovenija, Upravna enota Tol-
min, objavlja na podlagi zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94), zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 40/95), odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za nabavo potrošnega materiala in

drobnega inventarja
1. Predmet razpisa je nabava potrošnega

materiala in drobnega inventarja:
– potrošni material in drobni inventar,
– čistila,

– drug material za delo upravne enote,
– material za reprezentanco.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega

potrošnega materiala in drobnega inventar-
ja v letu 1996 znaša 3,000.000 SIT.

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

Ponudba mora vsebovati naslov ponud-
nika, dokazilo o registraciji podjetja, do-
bavne roke za naročen material, reference
ponudnika, jamstvo za kvalitetno ponudbo
materiala, tehnično in propagandno gradivo
za ponujeni material, plačilni pogoji.

4. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, dobavni rok in
način dobave, način in rok plačila.

5. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Tolmin,
Ul. padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin.

Na ovojnici naj bo označeno: “Ne odpi-
raj – javni razpis za nabavo potrošnega ma-
teriala in drobnega inventarja” z oznako po-
nudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 17. junija
1996, ob 10. uri v sejni sobi Upravne enote
Tolmin.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Št. 033-03/96 Ob-1976

Republika  Slovenija,  Upravna  enota
Tolmin,  objavlja  na  podlagi  zakona  o
izvrševanju  proračuna  Republike  Sloveni-
je  za  leto  1994  (Ur.  l.  RS,  št.  26/94),
zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah
zakona  o  izvrševanju  proračuna  Republi-
ke Slovenije za leto 1994 (Ur. l. RS, št.
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) ter odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za vzdrževanje računalniške opreme in

nabave računalniškega materiala
1. Predmet razpisa je vzdrževanje raču-

nalniške opreme in nabava računalniškega
materiala:

– računalniške storitve,
– kabli, adapterji, trakovi, črnila, ipd.,
– filtri, rezervni deli za računalnike, ipd.,
– servisne storitve za računalnike,
– dograditve sistemov,
– vgrajevanje dodatnih spominov,
– prenosi programov,
– vzdrževanje računalniške opreme,
– druge storitve in dobave s področja ra-

čunalništva.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega

računalniškega materiala v letu 1996 znaša
2,500.000 SIT.

3. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji
in referencah ponudnika.
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Ponudba mora vsebovati naslov ponud-
nika, dokazilo o registraciji podjetja, do-
bavne roke za naročen material, reference
ponudnika, jamstvo za kvalitetno ponudbo
materiala, tehnično in propagandno gradivo
za ponujeni material, plačilni pogoji.

4. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, dobavni rok in
način dobave, način in rok plačila.

5. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Tolmin,
Ul. padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin.

Na ovojnici naj bo označeno: “Ne odpi-
raj – javni razpis za nabavo računalniškega
materiala” z oznako ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 17. junija
1996, ob 9.30 v sejni sobi Upravne enote
Tolmin.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Upravna enota Tolmin

Št. 40310/0027/96 0700 10 Ob-1977

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,
Mesna uprava.

2. Predmet razpisa in orientacijske vred-
nosti:

a) OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
Maribor:

  1. zamenjava PVC tlaka – 1,000.000
SIT,

  2. obnova elektroinstalacij v teh. de-
lavnici – 300.000 SIT;

b) OŠ Miklavž, Miklavž:
  1. obnova tlaka in estriha v avli –

3,000.000 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 do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 321/III,
5 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227-771.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 10.
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.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati 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. 40310/0029/96 0700 10 Ob-1978

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 nakup scenske
razsvetljave za KPC – Narodni dom
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mesna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor.

2. Uporabnik: Kulturno prireditveni Cen-
ter – Narodni dom, Ul. Kneza Koclja 9,
Maribor.

3. Predmet razpisa: scenska razsvetljava
z multicor kabli in konektorji.

4. Orientacijska vrednost: 4,900.000 SIT.
5. Rok dobave: 10 dni po sklenitvi po-

godbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
  1. reference,
  2. ponudbena vrednost,
  3. rok dobave,
  4. plačilni pogoji.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša!
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure v prostorih
Mestne uprave, Mestne občine Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti Ul. heroja Sta-
neta 1, soba 321/A, pri Majdi Miholič.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom: “Ne odpiraj
– ponudba” – scenska razsvetljava, z na-
vedbo za kateri del scenske razsvetljave se
oddaja ponudba.

9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Pisne ponudbe je potrebno oddati
10. dan od objave v Uradnem listu RS, do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor – soba
321/A.

11. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po oddaji ponudb ob 12. uri v prostorih
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni so-
bi.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-1979

Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156, Ljubljana, razpisuje
na podlagi določil odredbe o postopku za

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

javni razpis
za dobavo računalniške opreme

1. Investitor: Pospeševalni center za ma-
lo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: dobava in instalacija
računalniške strojne in programske opreme
po naslednji specifikaciji:

a) 1 mrežni datotečni strežnik:
– arhitektura ISA/PCI,
– procesor Intel Pentium 133 Mhz,
– predpomnilnik 256 kB, z možnostjo

razširitve do 1 MB,
– pomnilnik 32 MB z možnostjo razširi-

tve do 160 MB brez menjave modulov,
– krmilnik SCSI,
– disketna enota 3,5”/1.44 MB,
– trdi disk vsaj 2 GB, SCSI,
– CD ROM enota 8-kratne hitrosti,
– enota za arhiviranje podatkov,
– grafični vmesnik TSENG/ PCI/ 1MB

DRAM,
– mrežnik vmesnik SMC EtherEZ, UTP,
– ohišje pokončno – tower,
– kvalitetni 14” monitor,
– tipkovnica IBM PS/2 ali enakovredna,
– miška MICROSOFT Intellipoint Serial

2.0 s podlogo,
– kvalitetni modem (MOTOROLA,...),
– *opcija: brezprekinitveni napajalnik,
b) 2 multimedijska računalnika – delov-

ni postaji:
– arhitektura ISA/PCI,
– procesor Intel Pentium 100 Mhz,
– predpomnilnik 256 kB z možnostjo

razširitve do 1 MB,
– pomnilnik 16 MB z možnostjo razširi-

tve do 144 MB brez menjave modulov,
– disketna enota 3.5”/1.44 MB,
– trdi disk vsaj 850 MB,
– CD ROM enota 8-kratne hitrosti,
– audio kartica, zvočniki,
– grafični vmesnik TSENG/ PCI/ 1MB

DRAM,
– mrežni vmesnik SMC EtherEZ, UTP,
– ohišje pokončno – tower,
– kvalitetni 15” monitor,
– tipkovnica IBM PS/2 ali enakovredna,
– miška MICROSOFT Intellipoint Serial

2.0 s podlogo,
c) 3 osebni računalniki – delovne posta-

je:
– arhitektura ISA/PCI,
– procesor Intel Pentium 100 Mhz,
– predpomnilnik 256 kB z možnostjo

razširitve do 1 MB,
– pomnilnik 16 MB z možnostjo razširi-

tve do 144 MB brez menjave modulov,
– disketna enota 3.5”/1.44 MB,
– trdi disk vsaj 850 MB,
– grafični vmesnik TSENG/ PCI/ 1MB

DRAM,
– mrežni vmesnik SMC EtherEZ, UTP,
– ohišje pokončno – tower,
– kvalitetni 14” monitor,
– tipkovnica IBM PS/2 ali enakovredna,
– miška MICROSOFT Intellipoint Serial

2.0 s podlogo,
d) 1 laserski tiskalnik HEWLETT

PACKARD Laserjet 5N z dodatnim preda-
lom za papir ter možnostjo priključitve na
mrežo,
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e) 2 laserska tiskalnika HEWLETT
PACKARD Laserjet 5L,

f) 1 barvni ink-jet tiskalnik EPSON Sty-
lus-1500,

g) programska oprema:
– vsi računalniki morajo biti opremljeni

z operacijskim sistemom Windows 95, z
ustrezno licenčno dokumentacijo,

– 3 kompleti MS Office za Windows 95
(angleški),

– 3 kompleti MS Office Update za Win-
dows 95 (angleški),

– protivirusna zaščita: F-PROT mrežna
verzija za 5-10 uporabnikov.

3. Okvirna vrednost razpisa je 4,00.000
SIT.

4. Merila za izbor ponudnika so:
– poreklo in kvaliteta ponujene opreme,
– komercialni pogoji,
– reference,
– garancija,
– servis oziroma pogoji vzdrževanja,
– rok dobave,
– druge ponujene ugodnosti.
5. Ponudba naj vsebuje:
– ime ponudnika,
– opis dejavnosti,
– dokazila o registraciji podjetja,
– bonitetne obrazce,
– reference,
– ceno za posamezne točke (instalirano

in preizkušeno) z vključenim prometnim
davkom fco lokacija naročnika,

– slovenske ateste za ponujeno opremo,
– izjavo o garancijski dobi in servisu,
– dobavni rok,
– tehnično gradivo za ponujeno opremo

in druge podatke, ki jih ponudnik ocenjuje
za pomembne.

6. Rok za prijavo
Za pravočasno vložene ponudbe bodo

veljale tiste, ki bodo prispele na naslov Pos-
peševalni center za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, Ljubljana, najkasneje do 18. 6.
1996 po pošti ali pa bodo prinešene osebno
do vključno 10. ure istega dne.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in oznako “Ponudba računalniške
opreme – Ne odpiraj!”. Ponudbe, ki ne bodo
prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno
opremljene, bodo izločene in vrnjene po-
nudnikom.

7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 1996
ob 9. uri v prostorih Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljub-
ljana.

8. O izbiri dobavitelja bodo ponudniki
obveščeni v roku 15 dni od sprejema odlo-
čitve o izbiri.

9. Naročnik si pridržuje pravico delnega
nakupa oziroma da izbora ne opravi.

10. Dodatne informacije o razpisu
Kandidati lahko dobijo dodatne infor-

macije o razpisu v Pospeševalnem centru za
malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljublja-
na, tel. 061/188-11-77, faks 061/188-11-78
(kontaktna oseba: Irena Rezec) vsak dan
med 13. in 15. uro.

Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Ljubljana

Ob-1980

Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, objavlja

skladno z odredbo o objavljanju javnih raz-
pisov za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za generalno obnovo klavirja Steinway

1. Predmet javnega razpisa je generalna
obnova dveh klavirjev Steinway.

2. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji dejavnosti,
– dokazila o boniteti in solventnosti,
– ponudbeno ceno s specifikacijo mate-

riala in potrebnih del.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
4. Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
5. Naročnik si pridržuje pravico da odda

dela v skladu s svojim finančnim in termin-
skim planom realizacije del.

6. Ponudbe pošljite na naslov: Cankar-
jev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana v
zapečateni kuverti s pripisom: “Ne odpiraj
– ponudba za obnovo klavirja Steinway” do
10. 6. 1996.

7. Ponudniki dobijo informacije vsak dan
od 3. 6. do 7. 6. 1996 med 9. in 14. uro
oziroma na tel. 212-584.

8. Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996
v sejni sobi I. nadstropja Cankarjevega do-
ma, Prešernova 10, Ljubljana.

Ob-1981

Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, objavlja
skladno z odredbo o objavljanju javnih raz-
pisov za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za prenovo solističnih garderob

Gallusove dvorane
1. Predmet razpisa je: prenova dveh so-

lističnih garderob Gallusove dvorane, ki ob-
sega:

– idejni načrt in PZI za notranjo opremo
prostorov,

– gradbeno-obrtniška dela v prostoru (ru-
šitvena dela, potrebna gradbena dela ter ke-
ramičarska, mizarska, soboslikarska in dru-
ga potrebna dela),

– PZI elektroinstalacij,
– izvedba elektroinstalacij z upošteva-

njem akustike in funkcionalnosti namembe
prostora.

2. Ponudba mora vsebovati:
a) formalni del ponudbe:
– registracija dejavnosti,
– dokumenti bonitete in solventnosti,,
– organizacijsko in kadrovsko strukturo

ter navedbo morebitnih podizvajalcev,
b) tehnični in finančni del ponudbe:
– načrte in PZI za notranjo opremo in

elektroinstalacije,
– popis vseh del s predizmenami grad-

benih in obrtniških del,
– navedbo cene za posamezno delo,
– skupno ceno za izvedbo “ključ v ro-

ke”.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponujena cena,

– plačilni pogoji oziroma ugodnosti,
– reference.
4. Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša oziroma najboljša ponudba.
5. Naročnik si pridržuje pravico da odda

le tista dela, ki so v skladu z naročnikovim
finančnim in terminskim planom.

6. Ponudbe pošljejo ponudniki na naslov:
Cankarjev dom, Kongresni in kulturni cen-
ter, Prešernova 10, 1000 Ljubljana v zaprti
kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za
prenovo garderob” do 25. 6. 1996.

7. Ponudniki dobijo razpisno dokumen-
tacijo v tajništvu tehničnega sektorja v času
od 3. 6. do 7. 6. 1996 vsak dan od 9. do 14.
uro.

Ogled prostorov po dogovoru ali na tel.
212-584.

8. Javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 1996
v sejni sobi I. nadstropja Cankarjevega do-
ma, Prešernova 10, Ljubljana.

Cankarjev dom

Ob-1982

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
pregled zemljepisnih imen zajetih iz
topografske karte v merilu 1:25 000

(PRE-EZI25)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je pregled zemljepi-
snih imen, zajetih iz 26 listov topografske
karte v merilu 1:25 000.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu:
Geodetska uprava RS, Šaranovičeva ulica
12, Ljubljana, po predhodni najavi po tel.
061/324-387 (Pogorelčnik).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,900.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
15. 10. 1996.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati 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 13. 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
PRE-EZI25”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 13. 6. 1996
ob 8.30 v prostorih Geodetske uprave Re-
publike Slovenije, Kristanova ulica 1 (sejna
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soba). Predstavniki ponudnikov, ki pri-
sostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje.

10. Merila za izbiro so:
– cena,
– izvedbeni rok,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– predložene reference,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– projektni 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
postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da teme-
ljijo na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ob-1983

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

izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra: obnova zemljiškega katastra v

katastrski Občini Šentpeter
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1 Obnova zemljiškega katastra v kata-
strski Občini Šentper.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva ulica 12, Ljublja-
na. Prevzem razpisne dokumentacije se na-
javi en dan vnaprej in opravi pri kontaktni
osebi. Kontaktna oseba je Jože Korpič, tel.
132-71-21.

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

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazec BON-1 ali BON-3), ki ni starejši
od 30 dni,

– podatki  o  zasedenosti  kapacitet  (šte-
vilo  pogodb  v  izvajanju  z  roki  dokonča-
nja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan
je zaželjeno da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– 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 na-
posredno izvajalcev 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 kot soizvajalci naročnik
ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb na naslovu
naročnika je 18. 6. 1996 najkasneje do 9. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
izvedbo nalog s področja zemljiškega kata-
stra (Obnova zemljiškega katastra v k.o.
Šentpeter)”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih in
pravilno oddanih ponudb bo 18. 6. 1996 ob
9.30 v prostorih GU RS, Kristanova 1, Ljublja-
na (sejna soba). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo
pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni rok,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi naloge,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

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

Pri izbiri izvajalca sodelujejo na svojo
zahtevo predstavniki sofinancerja, ki sood-
ločajo o izbiri.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

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.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisnega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

14. Za razpisano nalogo bo sklenjena po-
godbe le v primeru, če bo zagotovljeno naj-
manj 50% sofinanciranje.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ob-1984

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava RS, Krista-
nova 1, Ljubljana na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega

materiala
I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega

materiala v letu 1996.
II. Orientacijska vrednost predvidenih

nabav: 40,000.000 SIT.
III. Območja dobave – sedeži Glavnega

urada in Območnih geodetskih uprav ter nji-
hovih izpostav:
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1. Glavni urad GURS (lokacija v Ljub-
ljani),

2. Območje OGU Ljubljana (lokacije v
Domžalah, Grosupljem, Kamniku, Kočev-
ju, Litiji, Ljubljani, Logatcu, Rakeku, Tr-
bovljah in Vrhniki),

3. Območje OGU Kranj (lokacije v Kra-
nju, Škofji Loki, Radovljici in Jesenicah),

4. Območje OGU Novo mesto (lokacije
v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem),

5. Območje OGU Sevnica (lokacije v
Sevnici, Brežicah in Krškem),

6. Območje OGU Ptuj (lokacije v Ormo-
žu in Ptuju),

7. Območje OGU Maribor (lokacije v
Mariboru in Slovenski Bistrici),

8. Območje OGU Celje (lokacije v Ce-
lju, Laškem, Slovenskih Konjicah, Šentjur-
ju in Šmarju),

9. Območje OGU Murska Sobota (loka-
cije v Murski Soboti, Lendavi, Ljutomeru in
Gornji Radgoni),

10. Območje OGU Slovenj Gradec (lo-
kacije v Slovenj Gradcu in Ravnah na Ko-
roškem),

11. Območje OGU Velenje (lokacije v
Velenju, Mozirju in Žalcu),

12. Območje OGU Koper (lokacije v Ko-
pru, Ilirski Bistrici, Postojni in Sežani),

13. Območje OGU Nova Gorica (lokaci-
je v Novi Gorici, Ajdovščini, Idriji in Tol-
minu).

Ponudniki lahko kandidirajo na enem ali
več razpisanih območjih hkrati.

Naročnik bo opravil izbiro najugodnej-
šega ponudnika ločeno, t.j. za vsako od raz-
pisanih območij posebej.

IV. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
V. Specifikacija oziroma vrste (tip) pi-

sarnškega materiala, ki je predmet povpra-
ševanja, je navedena v razpisni dokumenta-
ciji, ki jo zainteresirani lahko dvignejo vsak
delovnik od 8. do 15. ure na Glavnem uradu
Geodetske uprave RS v Ljubljani, Kristano-
va 1. Kontaktna oseba je Vida Kapušin (tel.
312-315).

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo tudi na sedežih posameznih
območnih geodetskih uprav, in sicer:

1. OGU Ljubljana, Cankarejva 1, (tel.
061/210-728),

2. OGU Kranj, Slovenski trg 1, (tel.
064/373-360),

3. OGU Novo mesto, Novi trg 6, (tel.
068/321-040),

4. OGU Sevnica, Glavni trg 19a, (tel.
0608/41-086),

5. OGU Ptuj, Krempljeva ul. 2, (tel.
062/711-131),

6. OGU Maribor, Ul. Heroja Tomšiča 2,
(tel. 062/24-362),

7. OGU Celje, Ul. XIV. divizije 12, (tel.
063/442-452),

8. OGU Murska Sobota, Slomškova ul.
19, (tel. 069/32-436),

9. OGU Slovenj Gradec, Francetova c.
7, (tel. 0602/41-041),

10. OGU Velenje, Prešernov c. 1, (tel.
063/853-621),

11. OGU Koper, Cankarjeva 1, (tel.
066/271-843),

12. OGU Nova Gorica, Kidričeva 14,
(tel. 065/21-097).

Prijavijo se lahko izključno ponudniki,
ki so sposobni z dobavami pokriti vse potre-

be naročnika na najmanj enem od razpisa-
nih območij.

Ponudbe, iz katerih bo razvidno, da ne
pokrivajo vseh lokacij na enem od območij
dobave ali da ne pokrivajo vseh naročniko-
vih potreb opredeljenih v razpisni dokumen-
taciji, bodo izločene iz nadaljnje obravna-
ve.

VI. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika z na-

vedbo osebe, pooblaščene za zastopanje,
2. dokazilo o registraciji, ki ni starejše

od 3 mesecev,
3. obrazce BON 1 in 2 ali 3, ki niso

starejši od 1 meseca,
4. reference, ki pričajo o poslovnem ug-

ledu in zanesljivosti ponudnika,
5. dokazila (podatke) o kvaliteti ponuje-

nih artiklov (tehnični opisi, propagandni ma-
terial, ipd.),

6. osnutek pogodbe,
7. cenike za blago po specifikaciji (cene

morajo biti izražene v SIT, fco kupec, s
posebej prikazanim prometnim davkom),

8. eventualne popuste in druge ugodno-
sti.

Dokumentacija ponudbe mora biti ureje-
na v zgoraj navedenem vrstnem redu.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale katerega
od navedenih elementov, bodo izločene iz
obravnave.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– celovitost ponudbe (enakovredni po-

nudniki, ki bodo ponudili več območij, bo-
do imeli prednost),

– cene in plačilni pogoji, s poudarkom
na fiksnosti cen,

– dobavni roki,
– predložena dokazila o kvaliteti ponu-

jenih artiklov,
– reference ponudnika,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o sprejemu ponudbe na podlagi nave-
denih meril.

VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Kristanova 1, Ljubljana, do
26. 6. 1996 najkasneje do 8. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – .... (navedba območja dobave – npr.:
Območje Kranj)” ter točnim nazivom in na-
slovom ponudnika.

V primeru, da ponudnik kandidira za do-
bavo na več razpisanih območjih hkrati, mo-
rajo biti ponudbe oddane ločeno, t.j. za vsa-
ko od razpisanih območij posebej. Dokazila
oziroma podatki, zahtevani pod točko VI/1
do vključno VI/5, so lahko v takšnem pri-
meru predloženi le enkrat, in sicer v ločeni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la – skupna dokumentacija” ter oznako po-
nudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1996
ob 9. uri v prostorih Geodetske uprave RS,
Kristanova 1, Ljubljana (sejna soba). Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.

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

Naročnik si pridržuje pravico odločitve
o sprejemu ponudbe.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 571-3/96 Ob-2029

Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5,
Ljubljana na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za izdelavo projekta Predlog zakona o

duševnem zdravju
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

projekt Predlog zakona o duševnem zdrav-
ju.

2. Projekt vsebuje pripravo primerjalne
analize pravne ureditve tega področja v vsaj
petih državah in v mednarodnih aktih in
vsebinskih rešitev predloga zakona na na-
slednjih področjih:

– opredelitev duševne bolezni ali dušev-
ne spremenjenosti,

– ureditev sprejema na zaprti oddelek s
privolitvijo,

– opredelitev pogojev, postopka in spre-
jema v zdravstveni zavod brez privolitve,

– ureditev sodnega in drugih oblik nad-
zora,

– ureditev varstva pravic bolnikov med
hospitalizacijo,

– opredelitev nedopustnih zdravstvenih
ukrepov,

– opredelitev pravic bolnikov po odpu-
stu,

– opredelitev pogojev, postopka in spre-
jema v zaprte oddelke socialnih zavodov,

– pristojnosti centrov za socialno delo
na tem področju.

3. Projekt bo izveden v naslednjih fazah:
I. faza: priprava primerjalne analize iz 2.

točke razpisa in prvega osnutka predloga
zakona – 3 meseca po podpisu pogodbe;

II. faza: organiziranje preverjanja prve-
ga osnutka predloga zakona o strokovni jav-
nosti – 1 mesec po zaključku I. faze;

III. faza: priprava drugega osnutka pred-
loga zakona – 1 mesec po zaključku II. fa-
ze;

IV. faza: organiziranje preverjanja dru-
gega osnutka predloga zakona o strokovni
javnosti – 1 mesec po zaključku III. faze;

V. faza: priprava predloga zakona z
obrazložitvijo in oddajo projekta naročniku
– 2 meseca po zaključku IV. faze.

Roki za izvedbo posameznih faz projek-
ta začnejo teči z dnevom podpisa pogodbe o
prevzemu dela. Rok za oddajo predloga za-
kona naročniku je 8 mesecev po podpisu
pogodbe.

Izvajalec predloži po zaključku vsake fa-
ze naročniku poročilo o opravljenem delu,
vključno s pripravljenimi gradivi.

4. Predvidena vrednost projekta znaša
2,500.000 SIT. Sredstva se zagotavljajo iz
proračunske postavke Ministrstva za zdravs-
tvo 7079 – Aplikativne študije.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
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6. Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

7. Ponudnik mora predložiti:
– veljavno registracijo za dejavnost, ki

je predmet javnega naročia,
– podatke o kapacitetah in njihovi zase-

denosti ter razpoložljivih kadrih in njihovi
strokovni usposobljenosti.

8. Rok za oddajo ponudb je 14. junij
1996. V primeru osebne oddaje je ponudbo
potrebno oddati v vložišču Ministrstva za
zdravstvo 14. junija 1996 do 15. ure.

Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – za javni razpis Projekt
zakona” na naslov: Ministrstvo za zdravs-
tvo, Štefanova 5, Ljubljana.

9. Odpiranje ponudb bo 18. junija 1996
ob 14. uri v sejni sobi v I. nadstropju Mini-
strstva za zdravstvo, Štefanova 5, Ljublja-
na.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za zdravstvo

Sklici skupščin

Ob-1991

Na podlagi 36. člena statuta družbe skli-
cujem

1. skupščino družbe
Drogerija, d.d.,

ki bo v sredo, 3. 7. 1996, ob 12. uri, v
prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Ul.
Milana Majcna 12.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov ter ime-
nuje notranja za sestavo notarskega zapisni-
ka po predlogu direktorja družbe.

2. Imenovanje revizorja za poslovni leti
1995 in 1996.

Predlog sklepa: imenuje se revizor za
poslovni leti 1995 in 1996 po predlogu za-
časnega nadzornega sveta.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1995.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo direktorja družbe za leto 1995 s poro-
čilom revizorja in mnenjem začasnega nad-
zornega sveta.

4. Odločanje o delitvi čistega dobička iz
leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog direktorja
družbe in na podlagi mnenja začasnega nad-
zornega sveta se sprejme delitev čistega do-
bička iz leta 1993, 1994 in 1995 v predlože-
nem besedilu.

5. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev dveh članov nadzor-
nega sveta – predstavnikov delničarjev, ter
ugotovitev celotne sestave nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in izvoli dva
člana nadzornega sveta, predstavnika delni-

čarjev, po predlogu začasnega nadzornega
sveta.

Ugotovi se celotna sestava nadzornega
sveta po predlogu začasnega nadzornega
sveta in na podlagi obvestila sveta delavcev
o imenovanju člana – predstavnika delav-
cev družbe.

6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina članom
nadzornega sveta po predlogu direktorja in
začasnega nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošno-kadrov-
ski službi na sedežu družbe, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vlo-
žijo v roku 7 dni od objave sklica skupšči-
ne, priporočeno po pošti ali neposredno v
tajništvu družbe na njenem sedežu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki; delega-
cija podpisnikov delniškega sporazuma,
predstavnik sveta delavcev in druge osebe
po pozivu direktorja družbe.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka zase-
danja skupščine prosim delničarje ali njiho-
ve pooblaščence, da najavijo svojo udelež-
bo na skupščini in deponirajo pooblastila
najkasneje 3 dni pred zasedanjem v pisni
obliki, ter da se zglasijo v prostoru, kjer bo
potekala skupščina, in sicer pol ure pred
pričetkom zasedanja skupščine, da se  bodo
podpisali na seznam udeležencev in da prev-
zamejo glasovnice in druga gradiva.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki
v skladu z zakonom o gospodarskih družbah,
statutom družbe in delniškim sporazumom.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napove-
dani uri, se skupščina ponovi istega dne ob
13. uri v istem prostoru. V drugem sklicu je
skupščina sklepčna ne glede na višino zas-
topanega osnovnega kapitala.

Vse informacije glede skupščine dobite v
splošno-kadrovski službi, tel. 061/315-251,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Drogerija, d.d., Ljubljana
Direktor

Ob-1992

Na podlagi 2. odstavka 14. člena statuta
delniške družbe Slovenijales Sling, družba
za inženiring in projektiranje, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 22, uprava družbe sklicuje

2. sejo skupščine
delničarjev družbe Slovenijales Sling,
družba za inženiring in projektiranje,

d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
ki bo 3. 7. 1996 ob 11. uri v veliki sejni

dvorani – pritličje poslovne stavbe Dunaj-
ska 22, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in potrditev dnevnega

reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Potrditev verifikacijske komisije in

ugotovitev sklepčnosti skupščine na podla-
gi poročila verifikacijske komisije.

Predlog sklepa: potrdi se tri člansko ve-
rifikacijsko komisijo. Ugotovi se sklepčnost
skupščine.

3. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalce glasov po predlo-
gu.

4. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1995, ter letni in dolgoročni plan
poslovanja družbe.

Predlogi sklepov:
– sprejme se poslovno poročilo za leto

1995,
– sprejmejo se revidirani računovodski

izkazi družbe za leto 1995,
– sprejme se predlagani sklep o pokriva-

nju izgube poslovnega leta v breme rezerv,
nerazporejenega dobička preteklih let, re-
valorizacije vseh delov kapitala in prihod-
kov v naslednjih petih letih,

– sprejme se plan poslovanja družbe za
leto 1996 po predlogu,

– sprejme se dolgoročni plan poslovanja
družbe do leta 2000 po predlogu.

5. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta delniške družbe po predlogu.

6.
a) Odpoklic člana nadzornega sveta

družbe.
Predlog sklepa: na lastno željo se odpo-

kliče dosedanji član nadzornega sveta An-
drej Osterc.

b) Izvolitev novega člana nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa: izvoli se nov član nad-
zornega sveta Srečo Kolar na podlagi pred-
loga.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-
nega sveta družbe: Srečo Kolar, Djordja Ko-
bal in Marjetka Hunjet na podlagi predloga.
Mandat izvoljenih članov nadzornega sveta
družbe prične teči s potekom dosedanjega
mandata članov nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: imenuje se ITEO Revi-

zija, podjetje za revizijo, d.o.o., Ljubljana
za revizorja družbe Slovenijales Sling, d.d.,
Ljubljana za leto 1996 na podlagi predloga.

9. Informacija o ponudbi za prodajo in
nakup delnic med delničarji.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Slovenijales Sling, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, v tajništvu direktorja vsak de-
lovni dan do dneva seje od 8. do 14. ure.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje skupščine 4. 7. 1996 ob 11. uri
na istem kraju. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno določa, če so navzoči
delničarji, ki predstavljajo vsaj 51% osnov-
nega kapitala družbe.

Slovenijales Sling, d.d., Ljubljana
Uprava družbe

Št. 20-180/96 Ob-1993

Na podlagi določil prečiščenega besedi-
la statuta delniške družbe Tovarne olja GEA,
d.d., sklicujem
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2. zasedanje skupščine
delniške družbe Tovarna olja GEA, d.d.

ki bo v četrtek, 4. julija 1996 ob 11. uri
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gano delovno predsedstvo, verifikacijsko
komisijo, zapisnikarja in ugotavlja prisot-
nost notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red.

4. Obravnava in potrditev zapisnika 1.
zasedanja skupščine z dne 19. 9. 1995.

Predlog sklepa: skupščina potrdi zapi-
snik 1. zasedanja skupščine z dne 19. 9.
1995.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev po-
slovnika o delu skupščine v prečiščenem
besedilu.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve poslovnika o delu
skupščine v prečiščenem besedilu.

6. Letno poročilo o poslovanju za leto
1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju za leto 1995 v predla-
ganem besedilu.

7. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano delitev dobička.
8. Poslovna politika za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano poslovno politiko za leto 1996.
9. Imenovanje revizorja za poslovno le-

to 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

laganega revizorja za leto 1996.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničar ali njegov zastopnik se lahko

udeleži skupščine, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavi družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Pravočasno prijavljeni delničar ali nje-
gov pooblaščenec se mora eno uro pred pri-
četkom skupščine izkazati s potrdilom o
vplačanih delnicah ali s pisnim pooblasti-
lom delničarja in njegovim potrdilom o
vplačanih delnicah razen, če je pisno poob-
lastilo v družbi že deponirano.

Vsa gradiva, o katerih bo skupščina od-
ločala so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovnik med 8. in 11. uro.

Če skupščina na prvem zasedanju ne do-
seže sklepčnosti, bo drugo zasedanje istega
dne ob 12. uri, z istim dnevnim redom. Na
njej se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Tovarna olja GEA, d.d.,
Slovenska Bistrica
Uprava – direktor

Št. 386/1-96 Ob-1994

Začasna uprava družbe Integral Prevozi,
turizem, prodaja vozil in servisi, d.d., Jese-
nice sklicuje

1. sejo skupščine
delničarjev Integral Prevozi, turizem,
prodaja vozil in servisi, d.d., Jesenice,

ki bo dne 1. 7. 1996 ob 12. uri v sejni sobi
na sedežu družbe na Jesenicah, Titova 67.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, ali je na skupščini zastopano toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, določi se dva preštevalca glasov,
notar in zapisnikar.

3. Ugotavljanje sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila pre-

števalcev glasov se ugotovi, da je skupščina
sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Poročilo o poteku lastninskega preob-

likovanja podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-

časne uprave in začasnega nadzornega sve-
ta o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

6. Predlog spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremmebe

statuta po predlogu začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta.

7. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave in začasnega nadzornega sve-
ta o poslovanju družbe v letu 1995.

8. Sklep o uporabi dobička za leto 1993,
1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o upo-
rabi dobička za leto 1993, 1994 in 1995 po
predlogu začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o izvo-
litvi dveh članov in namestnika člana nad-
zornega sveta – predstavnikov delničarjev
po predlogu začasnega nadzornega sveta.

10. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje revizijska hiša po predlogu zača-
snega nadzornega sveta.

11. Nagrade in povračila stroškov čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: nagrade in povračila
stroškov članom nadzornega sveta se dolo-
čijo po predlogu uprave in začasnega nad-
zornega sveta.

12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za odločanje na skupščini je del-

ničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
podjetja na Jesenicah, Titova 67, vsak de-
lovni dan od 12. do 13. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
7 dneh po objavi tega sklica na sedežu druž-
be. Začasna uprava in začasni nadzorni svet
bosta o predlogih sprejela svoja stališča in o
spreminjevalnih predlogih najkasneje 12 dni
po sklicu skupščine obvestila imenske del-
ničarje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine udeležbo pi-
sno prijavijo upravi družbe.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Udeleženci skupščine se pred zasedanjem
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni, kjer
podpišejo seznam prisotnih delničarjev in
prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se pričetek prestavi za pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.

Integral Jesenice, d.d.,
Začasna uprava

Št. 708 Ob-1995

Uprava družbe Delo Prodaja, družba za
razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Du-
najska 5, Ljubljana, vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Delo Prodaja, d.d.,

ki bo dne 27. 6. 1996 ob 17. uri, v okro-
gli sejni sobi Dela v Ljubljani, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti ter:
a) izvolitev verifikacijske komisije,
b) imenovanje notarja,
c) imenovanje zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se verifikacijska

komisija ter imenuje zapisnikar in notar za
sestavo notarskega zapisa.

2. Obravnava letnega poročila Dela Pro-
daje, d.d., za leto 1995 z računovodskimi
izkazi, mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske hiše Coopers & Lybrand.

Predlog sklepa: skupščina Dela Prodaje,
d.d., sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1995 z računovodskimi izka-
zi, mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorske hiše Coopers & Lybrand.

3. Delitev dobička družbe za leto 1995 z
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log za delitev dobička družbe za leto 1995.

4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi sejnine
članom nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

lagano revizorsko družbo za revizorja druž-
be za leto 1996.

Predmeti, o katerih odloča skupščina, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
tajništvu poslovodstva, Dunajska c. 5/XII.
nadstropje – vsak delovni dan v tednu od
10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C in E in
njihovi pooblaščenci, zastopniki in vodja
programa notranjega odkupa.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki v roku 3 dni pred skupščino pisno prijavi-
jo upravi družbe svojo udeležbo.

Z deponiranjem Delniškega sporazuma
v družbi se šteje, da so se delničarji – udele-
ženci sporazuma prijavili upravi družbe.
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Vsaka delnica daje 1 glas.
Navodila za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno.
Sklepe k 1 a-c, 2, 3, 4 in 5 točki spreje-

majo delničarji navadnih delnic oznake A,
B, C z navadno večino oddanih glasov pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Način glasovanja
Osebno, po pooblaščencu ali zastopniku

na skupščini, na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob vstopu v dvorano.

Pooblastilo mora biti pisno. Podpisnike
delniškega sporazuma s pravili programa no-
tranjega odkupa, ki so v družbi deponirali
pooblastilo, zastopa vodja programa notranje-
ga odkupa (delničarji delnic oznake B in C).

Opozorilo
Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-

kom zasedanja.
Če skupščina ob uri ne bo sklepčna, bo

ponovno zasedanje istega dne, t.j. 27. 6.
1996 ob 19. uri v istem prostoru.

Pri ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Delo Prodaja, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave

Št. 103/96 Ob-1996

Na podlagi določil 7. 3. točke statuta
Kočna, trgovsko podjetje d.d., Kamnik, Ek-
slerjeva 8, začasna uprava sklicuje

1. skupščino delničarjev

ki bo v ponedeljek, 1. julija 1996 ob 15.
uri v sejni sobi družbe v Kamniku, Ekslerje-
va 8, ter vabi delničarje k udeležbi.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev in imenovanje orga-
nov skupščine.

2. Sprejem dnevnega reda.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
4. Poročilo o poteku lastninskega preob-

likovanja družbe.
5. Imenovanje revizorja družbe za 1995.

in 1996. leto.
6. Obravnava poročila o poslovanju v

1995. letu (poročilo začasne uprave, mne-
nje začasnega nadzornega sveta in mnenje
revizorja).

7. Odločanje o delitvi čistega dobička iz
1993. 1994. in 1995. leta.

8. Predlog sprememb in dopolnitev Sta-
tuta družbe.

9. Izvolitev treh članov nadzornega sve-
ta družbe.

10. Določitev sejnine za predsednika in
člane nadzornega sveta družbe.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K. tč. 1 dnevnega reda: izvoli se pred-

sednika skupščine, imenuje notranja in dva
preštevalca glasov.

K tč. 2 dnevnega reda: sprejme se pred-
lagani dnevni red.

K tč. 3 dnevnega reda: sprejme se pos-
lovnik o delu skupščine.

K tč. 4 dnevnega reda: sprejme se poro-
čilo o poteku lastninskega preoblikovanja
družbe.

K tč. 5 dnevnega reda: imenuje se revi-
zorja družbe za 1995. in 1996. leto.

K tč. 6 dnevnega reda: sprejme se poro-
čilo o poslovanju v 1995 letu.

K tč. 7 dnevnega reda: sprejme se deli-
tev čistega dobička iz 1993. 1994. in 1995.
leta.

K tč. 8 dnevnega reda: sprejmejo se pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

K tč. 9 dnevnega reda: izvolijo se pred-
lagani trije člani nadzornega sveta družbe.

K tč. 10 dnevnega reda: sprejme se sej-
nina za predsednika in člane nadzornega
sveta.

Opombe
Predlagatelj sklepov o imenovanju revi-

zorja in članov nadzornega sveta družbe je
začasni nadzorni svet, ostale sklepe pa us-
klajeno z začasnim nadzornim svetom pred-
laga začasna uprava.

Delničarji lahko v roku 7 dni od objave
sklica skupščine pošljejo pisne, razumno
utemeljene nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda.

Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za 1. julij 1996

ob 15. uri. Če ob prvem sklicu ne bo dose-
žena sklepčnost, se ponovno zasedanje
skupščine določi na isti datum in v istem
prostoru vendar ob 17. uri. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji v korist katerih so delnice Kočne vknji-
žene na računu vrednostnih papirjev pri Kli-
rinško depotni družbi, njihovi zakoniti za-
stopniki in pooblaščenci.

Delničarji, zakoniti zastopniki in poob-
laščenci naj svojo udeležbo na skupščini
prijavijo najkasneje uro pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe, kjer bodo pre-
jeli tudi glasovnice za odločanje na seji
skupščine.

Gradiva
Gradiva k posameznim točkam dnevne-

ga reda s predlogi sklepov so delničarjem
na vpogled na upravi družbe v Kamniku,
Ekslerjeva 8, od 29. 5. 1996 vsak delovni
dan od 10. do 14. ure.

Kočna, trgovsko podjetje, d.d., Kamnik
Začasna uprava

Št. 9/96 Ob-1997

Direktor PID Zvon, Krekove pooblašče-
ne investicijske družbe, d.d., Slomškov trg
18, Maribor, na podlagi statuta PID Zvon,
Krekove pooblaščene investicijske družbe
in zakona o investicijskih družbah in druž-
bah za upravljanje ter zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

skupščino PID Zvon,
Krekove pooblaščene investicijske

družbe, d.d.
Skupščina bo v Mariboru, dne 1. 7. 1996,

ob 12. uri, v prostorih Škofijske avle, Slomš-
kov trg 20, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dne-

vnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov.

3. Obravnavanje in sprejem sprememb
statuta in čistopisa statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta in čistopis statu-
ta, skladno s predlogom, ki je predložen v
gradivu za sejo skupščine.

4. Obravnavanje in sprejem letnega po-
ročila uprave za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave za leto 1995.

5. Obravnavanje in sprejem sklepa o
imenovanju finančnega revizorja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zijsko družbo Valuta, d.o.o., za finančnega
revizorja družbe.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico delničarjev v imenu

delničarjev izvršuje Krekova pooblaščena
družba za upravljanje na podlagi pooblastil.

Delničar ali njegov pooblaščeni zastop-
nik se skupščine lahko udeleži, če svojo
udeležbo pisno prijavi družbi najmanj tri
dni pred skupščino. Prijavi je potrebno pri-
ložiti kopijo lastninske nakaznice in vpisni-
ce, ki jo je delničar prejel ob vpisu delnic.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled v prostorih Krekove poob-
laščene investicijske družbe, d.o.o., Gregor-
čičeva 37/1, Maribor, od 15. 6. 1996 med 9.
in 12. uro.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
sklicujem ponovno zasedanje skupščine za
dne 1. 7. 1996 ob 14. uri v istih prostorih.

PID Zvon, d.d.,
Direktor

Ob-1998

Na podlagi 10. točke statuta Kompas
sklad 1, pooblaščene investicijske družbe,
d.d., sklicujem

3. skupščino
Kompas sklad 1, d.d.,

ki bo v Ljubljani dne 2. 7. 1996 ob 9. uri
na sedežu družbe Kompas sklad 1, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, soba 223.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov in
notarja).

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika skupščine, dva preštevalca glasov
ter zapisnikarja notarja po predlogu, ki po-
stane sestavni del tega sklepa.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1995 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorske hiše Constantia,
d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejema let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1995 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske hiše Constantia, d.o.o.,
po predlogu, ki postane sestavni del tega
sklepa.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja po predlogu nadzorne-
ga sveta, ki postane sestavni del tega skle-
pa.

4. Sprememba statuta družbe.
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Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog sprememb statuta družbe po pred-
logu, ki postane sestavni del tega sklepa.

Predloge za sprejem sklepov pod tč. 1.,
2. in 4. sta predala uprava in nadzorni svet,
za tč. 3 pa nadzorni svet.

Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili družbo Divi-
da, upravljanje investicijskih skladov, d.d,
za uresničevanje glasovalne pravice z vpla-
čanih delnic.

Ne glede na navedeno, se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblaš-
čeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupš-
čini v skaldu z 10.2.1. točke statuta Kompas
sklad 1, d.d., prijavijo družbi vsaj tri dni
pred skupščino. Prijava bo veljavna s pred-
ložitvijo potrdila o lastništvu delnic Kom-
pas sklad 1, d.d.

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
11. uri. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne gle-
de na višino na seji prisotnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 15. 6. 1996 dalje med 9. in 12. uro.

Kompas sklad 1, d.d.,
Direktor

Ob-1999

Na podlagi 10. točke statuta Kompas
sklad 2, pooblaščene investicijske družbe,
d.d., sklicujem

2. skupščino
Kompas sklad 2, d.d.,

ki bo v Ljubljani 2. 7. 1996 ob 10. uri na
sedežu družbe Kompas sklad 2, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22, soba 223.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov in
notarja).

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika skupščine družbe, dva preštevalca
glasov ter zapisnikarja notarja po predlogu,
ki postane sestavni del tega sklepa.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1995 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorske hiše Constantia,
d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejema letno
poročilo uprave o poslovanju družbe v letu z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revi-
zorske hiše Constantia, d.o.o., po predlogu,
ki postane sestavni del tega sklepa.

3. Poročilo pooblaščene družbe za uprav-
ljanje Divida, d.d., o neizvedeni drugi emi-
siji delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po-
ročilo Pooblaščene družbe za upravljanje
Divida, d.d., o neizvedeni drugi emisiji del-
nic, po predlogu, ki postane sestavni del
tega sklepa.

4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z novo izdajo delnic. Prednostna pravica
dosedanjih delničarjev do vpisa novih del-
nic se izključi.

Predlog sklepa: skupščina sprejema sk-
lep o povečanju kapitala z novo izdajo del-

nic in sklep o izključitvi prednostne pravice
dosedanjih delničarjev do vpisa novih del-
nic, po predlogu ki postane sestavni del tega
sklepa.

Osnovni kapital družbe se poveča za
1.500,000.000 SIT pod naslednjimi pogoji:

– število izdanih delnic: 1,500.000
– nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT,
– celotna vrednost emisije:

1.500,000.000 SIT,
– prodajna cena delnice: 1.053 SIT,
– vrsta delnice: navadna imenska delni-

ca, ki daje delničarjem enake pravice kot
delnice prve emisije oziroma korigirano gle-
de na odločbo Agencije za trg vrednostnih
papirjev.

Delnice se začnejo vpisovati najkasneje
do 1. 12. 1996. Rok vpisa in vplačila celot-
ne emisije je do konca veljavnega zbiranja
lastninskih certifikatov, vendar ne dalj kot
šest mesecev od začetka vpisa. V slučaju,
da vpisniki vpišejo več kot je število javno
ponujenih delnic, so presežne delnice ne
dodelijo tistim, ki so delnice vpisali kot zad-
nji.

Delnice se lahko vplača z denarnimi
sredstvi ali s certifikati. Delnice se vpisuje
na vseh enotah Pošte Slovenije, na sedežu
Divida, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, ter v
predhodno najavljenih mobilnih pisarnah.
Vpisniki morajo izpolniti in podpisati po-
sebno nakaznico, ki je hkrati vpisanica in
pooblastilo družbi Divida, d.d., za zastopa-
nje. Javna ponudba nove emisije delnic ni
uspela v primeru, da osnovni kapital v pred-
pisanem roku ni v celoti vpisan in vplačan
in da družba ne pridobi dovoljenja Agencije
za zmanjšanje nove emisije. V primeru neus-
pele nove emisije delnic bodo vpisnikom
vrnjena vplačila delnic. Za izvedbo javne
prodaje in vseh potrebnih postopkov se
pooblasti družba Divida, d.d., Ljubljana, ki
prejme kot nadomestilo za storške v zvezi z
izvedbo 5% nominalne vrednosti nove emi-
sije, in sicer v delnicah Kompas sklada 2.
Divida je pooblaščena da prične z javno
prodajo delnic najkasneje do 1. 12. 1996. V
primeru  da Divida ne prične javne prodaje
delnic v navedenem roku, se izdaja nove
emisije v skladu s tem sklepom ne izvede, o
čemer mora Divida poročati skupščini druž-
be.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
odloča o spremembah statuta, ki zadevajo
njegovo uskladitev z veljavno sprejetimi
skupščinskimi sklepi. Posebej ga pooblaš-
čamo, da ugotovi višino dejansko vpisanega
in vplačanega kapitala v novi emisiji delnic
družbe Kompas sklad 2, d.d.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlog sprememb statuta družbe, po pred-
logu ki postane sestavni del tega sklepa.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja po predlogu nadzorne-
ga sveta, ki postane sestavni del tega skle-
pa.

7. Razrešitev članov nadzornega sveta
po predlogu delničarjev

Predlog sklepa: Skupščina sprejema
predlog razrešitve članov nadzornega sveta
po predlogu, ki postane sestavni del tega
sklepa.

8. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta po predlogu delničarjev

Predlog sklepa: Skupščina imenuje za
člane nadzornega sveta Mateja Cvikla, Bošt-
jana  Smrekarja  in  Darka  Šifrerja,  po
predlogu,  ki  postane  sestavni  del  tega
sklepa.

Predloge za sprejem sklepov pod tč. 1.,
2., 3., 4., in 5., sta podala uprava in nadzorni
svet, za tč. 6. pa nadzorni svet.

Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili družbo Divi-
da, upravljanje investicijskih skladov, d.d.,
za uresničevanje glasovalne pravice z vplač-
nih delnic.

Ne glede na navedeno, se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblaš-
čeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupš-
čini v skladu z 10.2.1 točko statuta Kompas
sklad 2, d.d., prijavijo družbi vsaj tri dni
pred skupščino. Prijava bo veljavna s pred-
ložitvijo potrdila o lastništvu delnic Kom-
pas sklad 2, d.d.

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
12. uri. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne gle-
de na višino na seji prisotnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 15. 6. 1996 dalje med 9. in 12. uro.

Kompas sklad 2, d.d.,
Direktor

Št. 110/96 Ob-2000

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 28. člena statuta delniš-
ke družbe Elektra Maribor, Kočevarjeva 11,
sklicujem

2. sejo skupščine
delniške družbe Elektra Maribor

ki bo v petek, 5. 7. 1996 na sedežu druž-
be, Kočevarjeva ulica 11, Maribor, s pričet-
kom ob 17. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: predsedujoči ugotovi

sklepčnost na podlagi predhodnih prijav in
liste prisotnosti.

2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje

Ivan Terzič,
– za preštevalca glasov pa Jelka Toma-

žič in Silva Kiš,
– za sestavo zapisnika se imenuje notar.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju v letu 1995 in obravnava ter
sprejem predloga poslovanja v letu 1996.

Poročilo direktorja in mnenje nadzorne-
ga sveta o rezultatih poslovanja v letu 1995,
ter predlog poslovanja v letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju v letu 1995, ter predlog poslo-
vanja v letu 1996.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.
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Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta v predloženem besedilu.

6. Določitev sejnine predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta na predlog uprave.

Predlog sklepa: potrjuje se višina sejnine
predsedniku in članom nadzornega sveta.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
– razreši se član nadzornega sveta,
– za člana nadzornega sveta se izvoli

predlagani član.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo vsi delni-
čarji, ki do tri dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in
predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Pozivamo delničarje da v sedmih dneh
od objave in prejema tega vabila svoje pri-
pombe ter spreminjevalne oziroma dopolni-
tvene predloge pisno sporočijo upravi.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpoged od 6. 6. 1996 do 29. 6. 1996
med 10.30 in 12. uro na upravi družbe, Ko-
čevarjeva ulica 11, Maribor.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure.

Čez pol ure je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.

Elektra, d.d., Maribor
Uprava družbe

Št. 44/465 Ob-2001

Na podlagi 7.3 točke statuta družbe skli-
cujem

prvo skupščino družbe,

ki bo 12. 7. 1996 ob 11. uri v kinodvora-
ni na Trgu prve slovenske vlade 1 v Ajdovš-
čini, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti.

2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red. Izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, notar, trije člani verifikacij-
ske komisije in zapisnikar.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlagani vsebini.
4. Sprejem informacije o letnem poroči-

lu za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o

letnem poročilu za leto 1995.
5. Sprejem sklepa o delitvi dobička iz

leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček iz

ZR za leta 1993, 1994 in 1995 se deli po
predloženemu predlogu.

6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic po predloženem predlogu.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta – predstavniki del-
ničarjev.

9. Določitev nagrad za delo predsednika
in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določi se nagrada čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

Opomba
Predlagatelj sklepa o imenovanju nad-

zornega sveta in revizorja je začasni nad-
zorni svet, ostale sklepe pa sta predlagala
začasna uprava in začasni nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Pravico do sodelovanja in odločanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani
v delniško knjigo družbe na dan 2. 7. 1996
in ostane vpisan do konca seje skupščine.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Pooblastila morajo biti de-
ponirana pri upravi družbe vsaj deset dni
pred zasedanjem skupščine (do vključno 2. 7.
1996). Pooblastilo mora biti pisno, vsebovati
mora ime in priimek, naslov, EMŠO oziroma
firmo in sedež pooblastitelja ter vse iste po-
datke, razen EMŠO, pooblaščenca.

Udeležbo na skupščini je potrebno pisno
prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine (do 11. ure 9. 7.
1996).

Skladno z določili delniškega sporazu-
ma s pravili notranjega odkupa bo lastnike
delnic iz notranjega odkupa in druge delni-
čarje, udeležence delniškega sporazuma (ki
so podpisali pooblastilo), na skupščini za-
stopal zastopnik udeležencev delniškega
sporazuma.

Delničarje, člane Združenja malih delni-
čarjev Fructala, bo na skupščini zastopal
predsednik združenja.

Predlog delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine pisno podajo družbi razum-
no utemeljen nasprotni predlog.

Navodila za glasovanje
O točkah 2 in 4 se glasuje z dvigom rok,

o ostalih pa z glasovnicami.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Opozorila
Pozivamo udeležence in pooblaščence,

da se javijo v kinodvorani najkasneje eno
uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo identificirati z osebno
izkaznico, podpisati seznam udeležencev in
prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina veljavno odločala ne glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Zamudniki nimajo pravice do sodelova-
nja in odločanja na skupščini.

Gradivo je na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan med 10. in 12. uro do
vključno 9. 7. 1996.

Fructal, d.d., Ajdovščina
Začasna uprava

Št. 72/96 Ob-2002

Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe sklicujem

2. skupščino
delniške družbe Galex Proizvodnja in
promet s farmacevtskimi in drugimi

proizvodi, d.d., Murska Sobota,
Gregorčičeva 27 a,

ki bo dne 2. julija 1996 ob 16. uri v sejni
dvorani Zavarovalnice Triglav, d.d., Mur-
ska Sobota, Lendavska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine ter imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1995.

3. Revizijsko poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

revidiranih finančnih izkazih družbe za leto
1995.

4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-

tve čistega dobička in predlagana višina di-
vidende za leto 1995.

5. Določitev višine sejnine predsedniku
in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnine predsedniku in članom nad-
zornega sveta.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 1996 po predlo-
gu nadzornega sveta.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku
sedem dni po sklicu te skupščine na sedežu
družbe.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali po svojih pooblaščencih. Del-
ničarji morajo svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedež družbe. Poob-
laščenec se mora pred sejo skupščine izka-
zati s pisnim pooblastilom.

Gradivo in predlogi sklepov so na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe in pri
predsedniku Nadzornega sveta v tajništvu
Pomurskih lekarn Murska Sobota, Kocljeva
2, ob delavnikih od 10. do 12. ure.

Če skupščina ne bo sklepčna ob sklicu,
bo ponovno zasedanje istega dne to je 2. 7.
1996 ob 17. uri v isti dvorani. Skupščina bo
tokrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Galex, d.d., Murska Sobota
Direktorica

Ob-2010

Uprava družbe Hotel Lev, Družba za ho-
telirstvo, gostinstvo in turizem, d.d., Ljub-
ljana, Vošnjakova 1, vabi delničarje na

2. sejo skupščine družbe
Hotel Lev, d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, 28. junija 1996 ob 14. uri
na sedežu družbe Hotel Lev, d.d., Ljublja-
na, Vošnjakova 1, v prostorih Modre dvora-
ne (11. nadstropje).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi

skupščine: predsednik skupščine, verifikacij-
ska komisija, preštevalec glasov in notar v
vlogi zapisnikarja, po predlogu sklicatelja.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
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4. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zorske hiše za leto 1996.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi, se imenuje pred-
lagana revizorska hiša.

5. Sprejem poročila o poslovanju družbe
za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1995.

6. Sprejem predloga delitve dobička za
leto 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se delitev do-
bička na podlagi predloga uprave in mnenja
nadzornega sveta.

7. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženem besedilu.

8. Obravnava in odločanje o povečanju
osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala družbe v predlo-
ženem besedilu.

9. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o na-
gradah članom nadzornega sveta družbe v
predlagani višini.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja ali njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.

Pozivamo delničarje ali njihove poob-
laščence, da najavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje 3 dni pred zasedanjem,
v pisni obliki. Rok za prijavo je do 25. 6.
1996. Prijava je možna le preko pošte oziro-
ma faksa, kateremu pa mora nujno slediti
tudi priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se najavijo v sprejemni pisarni skupščine
uro pred začetkom zasedanja, kjer so najav-
ljeni udeleženci dolžni podpisati seznam pri-
sotnih udeležencev ter prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo skupaj z vabilom kot vstop-
nica za udeležbo na skupščini ter druga gra-
diva.

Vsa gradiva so na vpogled delničarjem
na sedežu družbe Hotel Lev, d.d., Ljublja-
na, Vošnjakova 1, in sicer vsak delovni dan
od 9. do 11. ure dopoldan.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila svoje pripombe, spre-
membe in dopolnitve predlogov pisno spo-
ročijo upravi in s tem omogočijo, da bo
uprava o njih sprejela svoje stališče ter pred-
loge pripravila do zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v is-
tem prostoru, z istim dnevnim redom in gla-
suje ne glede na število prisotnih delnic.

Hotel Lev, d.d., Ljubljana
Direktor družbe

Ob-2011

Direktor in nadzorni svet PID Zlata
MONETA, d.d., Svetozarevska 10, Mari-
bor, na osnovi statuta PID Zlata MONETA,
d.d., zakona o investicijskih družbah in
družbah za upravljanje ter zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

3. skupščino
Pooblaščene investicijske družbe Zlata

MONETA, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 4. julija 1996 ob

8. uri, v Betnavskem gradu, Streliška 150 v
Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev pred-

laganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika skupščine, preštevalca glasov in no-
tarja po predlogu, ki postane sestavni del
sklepa.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina potrdi letno

poročilo za leto 1995 in revidirane računo-
vodske izkaze, ki postanejo sestavni del
sklepa po predlogu direktorja in na podlagi
mnenja nadzornega sveta.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja družbe za leto 1996 po
predlogu nadzornega sveta, ki postane se-
stavni del tega sklepa.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu

nadzornega sveta imenuje nadzorni svet v
predlaganem številu in sestavi.

6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določi se nagrada članom
nadzornega sveta v predlagani višini.

7. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital se pove-

ča za 3.397,000.000 SIT oziroma za toliko,
kolikor bo z odločbo odobrila Agencija za
trg vrednostnih papirjev, pod naslednjimi
pogoji:

značilnost delnice: navadna imenska del-
nica druge izdaje,

nominalna vrednost: 1.000 SIT,
vrednost emisije: 3.397,000.000 SIT,
število izdanih delnic: 3,397.000,
prodajna cena: 1.053 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala z vložki

bo izvedeno v obliki lastninskih nakaznic
ali z denarnimi vložki. Prednostna pravica
do novih delnic je izključena.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udelež-
bo na skupščini v skladu s tč. 10.2.3. statuta
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Pisni najavi je potrebno priložiti kopijo last-
ninske nakaznice in vpisnice ter pooblasti-
lo, kolikor se skupščine udeležijo pooblašče-
ni zastopniki. Zaradi potreb identifikacije
upravičencev do udeležbe in glasovanja, za-
mudniki ne bodo imeli vstopa v dvorano.
Če na skupščini ne bo dosežena sklepčnost,
bo skupščina ponovno zasedala naslednjega
dne ob isti uri na sedežu družbe PID Zlata
MONETA, d.d., Svetozarevska 10, Mari-
bor. Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Svetozarev-

ska 10, Maribor, od 10. 6. 1996 dalje, vsak
delovnik med 9. in 12. uro, v tajništvu druž-
be.

PID Zlata MONETA, d.d.
Direktor

Nadzorni svet

Ob-2012

Direktor in nadzorni svet PID Zlata
MONETA II, d.d., Svetozarevska 10, Mari-
bor, na osnovi statuta PID Zlata MONETA
II, d.d., zakona o investicijskih družbah in
družbah za upravljanje ter zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

2. skupščino
Pooblaščene investicijske družbe Zlata

MONETA II, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 4. julija 1996 ob

11. uri, v Betnavskem gradu, Streliška 150
v Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev pred-

laganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika skupščine, preštevalca glasov in no-
tarja po predlogu, ki postane sestavni del
sklepa.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina potrdi letno

poročilo za leto 1995 in revidirane računo-
vodske izkaze, ki postanejo sestavni del
sklepa po predlogu direktorja in na podlagi
mnenja nadzornega sveta.

4. Povečanje osnovnega kapitala poob-
laščene investicijske družbe Zlata MONE-
TA II, d.d.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je osnovni kapital družbe z dosedanjih
5.200,000.000 SIT povečan na
7.740,000.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala je bilo izvedeno z vložki v obliki
lastninskih certifikatov državljanov in de-
narnimi vložki, zaradi česar bo družba po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register izdala 2,540.000 novih, navadnih
delnic po nominalni vrednosti 1.000 SIT.
Po sklepu skupščine je bila izključena pred-
nostna pravica do novih delnic.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja družbe za leto 1996 po
predlogu nadzornega sveta, ki postane se-
stavni del tega sklepa.

6. Spremembe in uskladitve statuta PID
Zlata MONETA II, d.d.

Predlog sklepa: spremeni se poglavje 6
(osnovni kapital) in v poglavju 9 (nadzorni
svet) tč. 9.1.1. statuta PID Zlata MONETA
II, d.d.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu

nadzornega sveta imenuje nadzorni svet v
predlaganem številu in sestavi.

8. Določitev nagrade članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določi se nagrada članom
nadzornega sveta v predlagani višini.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udelež-
bo na skupščini v skladu s tč. 10.2.3. statuta
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Zaradi potreb identifikacije upravičencev do
udeležbe in glasovanja, zamudniki ne bodo
imeli vstopa v dvorano. Če na skupščini ne
bo dosežena sklepčnost, bo skupščina po-
novno zasedala naslednjega dne ob isti uri
na sedežu družbe PID Zlata Moneta II, d.d.,
Svetozarevska 10, Maribor. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Svetozarevska
10, Maribor, od 10. 6. 1996 dalje, vsak de-
lovnik med 9. in 12. uro, v tajništvu družbe.

PID Zlata Moneta II, d.d.
Direktor

Nadzorni svet

Ob-2013

Direktor in nadzorni svet PID Zlati
MEDALJON, d.d., Svetozarevska 10, Mari-
bor, na osnovi statuta PID Zlati MEDAL-
JON II, d.d., zakona o investicijskih druž-
bah in družbah za upravljanje ter zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

3. skupščino
Pooblaščene investicijske družbe Zlati

MEDALJON, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 4. julija 1996 ob

14. uri, v Betnavskem gradu, Streliška 150
v Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev pred-

laganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika skupščine, preštevalca glasov in no-
tarja po predlogu, ki postane sestavni del
sklepa.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina potrdi letno

poročilo za leto 1995 in revidirane računo-
vodske izkaze, ki postanejo sestavni del
sklepa po predlogu direktorja in na podlagi
mnenja nadzornega sveta.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-
laščenega revizorja družbe za leto 1996 po
predlogu nadzornega sveta, ki postane se-
stavni del tega sklepa.

5. Spremembe in uskladitve statuta PID
Zlati MEDALJON, d.d.

Predlog sklepa: spremeni se v poglavju
9 (nadzorni svet) tč. 9.1.1. statuta PID Zlati
MEDALJON, d.d.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu

nadzornega sveta imenuje nadzorni svet v
predlaganem številu in sestavi.

7. Določitev nagrade članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določi se nagrada članom
nadzornega sveta v predlagani višini.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udelež-

bo na skupščini v skladu s tč. 10.2.3. statuta
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Zaradi potreb identifikacije upravičencev do
udeležbe in glasovanja, zamudniki ne bodo
imeli vstopa v dvorano. Če na skupščini ne
bo dosežena sklepčnost, bo skupščina po-
novno zasedala naslednjega dne ob isti uri
na sedežu družbe PID Zlati MEDALJON,
d.d., Svetozarevska 10, Maribor. Na ponov-
nem zasedanju bo skupščina veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe, Svetozarev-
ska 10, Maribor, od 10. 6. 1996 dalje, vsak
delovnik med 9. in 12. uro, v tajništvu druž-
be.

PID Zlati MEDALJON, d.d.
Nadzorni svet

Direktor

Št. 750 Ob-2014

Na podlagi točke VI/4 statuta d.d. Sijaj
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 9, Hrastnik, za-
časna uprava sklicuje

1. sejo skupščine
družbe Sijaj Hrastnik, d.d.,

ki bo v četrtek, 27. junija 1996 ob 12.
uri, v sejni sobi družbe Sijaj Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 9, Hrastnik in vabim delničar-
je, da se je udeležijo.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in pozdrav.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
– predsednika skupščine in dva prešte-

valca glasov,
– zapisnikarja,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine in potrdi imenovanje notarja.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi in po-

trdi sklepčnost prisotnih.
4. Obravnava in sprejem poročila o po-

teku lastninskega preoblikovanja podjetja
Sijaj Hrastnik.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja podjetja Sijaj Hrastnik.

5. Obravnava in sprejem sklepa o imeno-
vanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi, se imenuje pred-
lagana revizijska družba.

6. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu poslovanja družbe za leto 1995 in
odločanje o delitvi dobička za leti 1993 in
1994.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta se sprejme letno poročilo o po-
slovanju d.d. za leto 1995 in razporeditev
dobička za obdobje 1993 in 1994.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po predlogu začasne

uprave se izvolijo člani nadzornega sveta.
8. Določitev nagrad za člane nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se izplačuje nagrado skladno s sklepom
uprave.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci naj najkasneje 3 dni pred skupšči-
no prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo
pooblastila v upravi družbe. Udeležence
prosimo, da se ob prihodu na skupščino vsaj
pol ure pred začetkom zasedanja prijavijo v
tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na ogled pri Joži Umek na upravi
družbe, vsak dan od 27. 5. do 27. 6. 1996
med 8. in 10. uro.

Vabljene prosim, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo začasni upravi v 7 dneh
po objavi sklica ter ji tako omogočijo pra-
vočasno pripravo njenih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, nato pa se bo
skupščina zopet sestala in bo sklepčna ne
glede na število delnic prisotnih delničar-
jev.

Sijaj Hrastnik, d.d.
Začasna uprava

Ob-2015

Uprava družbe Gospodarski vestnik, za-
ložniška skupina, d.d., Dunajska 5, Ljublja-
na, vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Gospodarski vestnik, d.d.,

ki bo dne 27. junija 1996 ob 15. uri, v
veliki dvorani na Dunajski 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu uprave.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Sprejem statuta delniške družbe v pre-

čiščenem besedilu.
Predlog sklepa: sprejme se statut družbe

v prečiščenem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe za leto 1995.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me poročilo o poslovanju družbe za leto
1995 v predloženem besedilu.

6. Obravnava in odločanje o delitvi či-
stega dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 1995 v predlože-
nem besedilu.

7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: imenuje se revizijska

družba po predlogu nadzornega sveta.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem skli-
cu je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
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Vsa gradiva in informacije glede
skupščine dobite pri Damjanu Beliču, tel.
061/133-03-54, vsak delovnik od 8. do 16.
ure.

Gospodarski vestnik,
založniška skupina, d.d.

Uprava družbe

Ob-2016

Na podlagi 7.3. statuta delniške družbe
Oskrba, d.d., Dravograd, Trg 4. julija 46,
sklicujem

1. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, 28. 6. 1996 ob 12. uri, v

sejni sobi na sedežu družbe – Trg 4. julija
46 v Dravogradu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov ter imenovanje notarja.
3. Sprejem pravilnika o delu skupščine.
4. Predlog sprememb statuta.
5. Sprejem letnega poročila za leto in

1995.
6. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja.
9. Plan za leto 1996 in strateški plan za

leto 1996–2000.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 2.
1. Imenuje se predsednik skupščine in

dva preštevalca glasov.
2. Imenuje se notar. Zapisnik vodi notar.
Sklep k točki 3.
1. Sprejme se poslovnik o delu skupšči-

ne.
Sklep k točki 4.
1. Sprejmejo se predlagane spremembe

statuta.
Sklep k točki 5.
1. Sprejme se letno poročilo za leto 1995.
Sklep k točki 6.
1. Čisti dobiček iz leta 1993, 1994 in 1995

se razporedi po predlogu začasne uprave.
Sklep k točki 7.
1. Skupščina izvoli člane nadzornega

sveta in jih imenuje.
Sklep k točki 8.
1. Skupščina imenuje firmo Loris, d.o.o.

– lastnico Ločičnik Tončko iz Dravograda
za revizorko družbe.

Sklep k točki 9.
1. Skupščina potrdi plan za leto 1996 in

strateški plan 1996–2000.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C, D, E oziro-
ma njihovi pooblaščenci.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navad-
no večino glasov, razen pod točko 3. dnev-
nega reda, kjer je potreba 3/4 večina.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob vstopu na skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno.
Če je sklic skupščine neuspešen, se

skupščina ponovi 28. 6. 1996 ob 13. uri.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo  oziroma  predmeti,  o  katerih
odloča skupščina, so delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe, Trg 4. julija 46 v
Dravogradu, vse delovne dni od 8. do 13.
ure.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.

Oskrba, d.d., Dravograd
Začasna uprava

Št. 59/96 Ob-2017

Steklarna, d.d., Hrpelje, uprava in nad-
zorni svet sklicujeta

3. sejo skupščine
družbe Steklarna, d.d., Hrpelje, Reška

cesta 47, Kozina,
ki bo v petek, 28. junija 1996 ob 13. uri,

v jedilnici družbe na Reški cesti 47 v Hrpe-
ljah.

Čas prihoda na skupščino tega dne od
12. do 12.45.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in
a) izvolitev predsednika skupščine in

njegovega namestnika,
b) izvolitev verifikacijske komisije,
c) imenovanje zapisnikarja in dveh ove-

rovateljev zapisnika,
d) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in njegovega namestnika, verifi-
kacijsko komisijo. Imenuje se zapisnikarja
in dva overovatelja zapisnika ter notarja za
sestavo notarskega zapisa.

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Poslovno poročilo z bilanco uspeha za

leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na

podlagi mnenja nadzornega sveta z dne 21. 5.
1996 predlagano poročilo o poslovanju druž-
be Steklarna, d.d., Hrpelje, v letu 1995.

4. Poročilo direktorja o reorganizaciji
podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo di-
rektorja o reorganizaciji podjetja.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe Steklarna, d.d., Hrpelje, vsak
dan med 8. in 13. uro.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
javno.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-

ničar družbe sam ali po svojem pooblaščen-
cu oziroma zakonitem zastopniku pod po-
gojem, da na sedežu družbe vsaj 3 dni pred
sejo (tj. do 24. 6. 1996 do 13. ure) deponira
delniško potrdilo o številu delnic, ki jih ima
oziroma jih zastopa.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,

ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro odložena, čez eno
uro (ob 14. uri) je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.

Steklarna, d.d., Hrpelje
Direktor

Predsednik nadzornega sveta

Št. 6897 Ob-2018

Na podlagi 26. člena statuta delniške
družbe Pionir – Montaža, kovinarstvo, in-
stalacije, Novo mesto, Podbevškova ul. 15
in 283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah, uprava družbe sklicuje

skupščino
delniške družbe Pionir – Montaža,

kovinarstvo, instalacije, Novo mesto,
ki bo v četrtek, 4. 7. 1996 ob 12. uri na

sedežu delniške družbe na Podbevškovi 15
v Novem mestu, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih organov skupščine in notarja v vlogi
zapisnikarja.

Predlog sklepa: volijo se predlagani de-
lovni organi in notar v vlogi zapisnikarja.

2. Preoblikovanje družbe iz statusne ob-
like delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo.

Predlog sklepa: družba se preoblikuje iz
statusne oblike delniške družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.

3. Sprejem družbene pogodbe družbe z
omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: sprejme se družbena po-
godba o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže z dokazilom o
lastništvu delnic oziroma s pismenim poob-
lastilom delničarja in dokazilom o lastniš-
tvu delnic.

Gradivo za zasedanje skupščine bo del-
ničarjem na razpolago na sedežu družbe na
Podbevškovi 15 v Novem mestu.

Pionir – Montaža, kovinarstvo,
instalacije, Novo mesto

Uprava družbe

Št. 1/7 Ob-2019

Začasna uprava Inspect – Mednarodno
podjetje za kontrolo kakovosti in količine
blaga, svetovanje in inženiring, d.d., Ljub-
ljana, Jakšičeva 5, vabi delničarje na

1. sejo skupščine
Inspect, d.d., Ljubljana, Jakšičeva 5
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne

29. 11. 1995 registriralo delniško družbo in
potrdilo statuts. Začasna uprava ugotavlja,
da so s tem izpolnjeni pogoji za sklic
skupščine. Začasna uprava sklicuje skupšči-
no dne 1. 7. 1996 ob 12. uri na sedežu
družbe Jakšičeva 5, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Začasna uprava
otvori skupščino in ugotovi, ali je na
skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.
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Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: izvoli se predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov, no-
tarja in zapisnikarja, po predlogu začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: potrdi se predlaga-
ni dnevni red.

5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se poslov-
nik skupščine v predlaganem besedilu.

6. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: potrdi se poročilo
o lastninski preobrazbi podjetja z ugotovi-
tvami o vpisu in vplačilu delnic.

7. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se spre-
membe statuta v predlaganem besedilu.

8. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1995, odločanje o uporabi
dobička za leto 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo za leto 1995, uporaba dobička za
leto 1993, 1994 in 1995, v predlaganem be-
sedilu.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: sklad lastnih del-
nic se oblikuje po predlogu začasne uprave
in začasnega nadzornega sveta.

10. Obravnava kandidatov in volitve čla-
nov nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: izvolijo se člani nadzornega sveta po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

11. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: imenuje se revizor po predlogu zača-
snega nadzornega sveta.

12. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: določi se nagrade
članom nadzornega sveta v predlagani viši-
ni.

13. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico ali potrdilom o lastništvu
oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in
njegovo začasnico o vplačanih delnicah.
Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno dati v hrambo na sedežu delniške
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne pri Tamari Škorič. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec mora najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni najav-

ljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prev-
zamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini in druga
gradiva.

Predlogi sprememb statuta in celoviti
predlogi sklepov za vsako točko dnevnega
reda in gradivo, ki spremembe statuta in skle-
pe obrazlaga ter druge informacije so delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Pal-
ma Petru, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

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 ute-
meljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih najpoz-
neje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Inspect, d.d., Ljubljana
Začasna uprava

Št. 125 Ob-2020

Na podlagi člena 7.5. statuta družbe skli-
cujem

2. skupščino
delniške družbe Tovarna močnih krmil

Črnci, d.d.,
ki bo 27. 6. 1996 ob 12. uri na sedežu

družbe v Črncih 2a, Apače, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave: izvoli se predsednik

skupščine ter se določijo zapisnikar, prešte-
valca glasov in notar za sestavo notarskega
zapisa.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog uprave in nadzornega sveta:

sprejme se predlagano letno poročilo za leto
1995 skupaj z revizorjevim poročilom in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Uporaba in razdelitev nerazporejene-
ga dobička za leto 1995.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se predlagana uporaba in razdelitev
dobička za leto 1995 ter predlagana višina
dividende.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1996 se imenuje revizorska hiša Audit,
d.o.o., Murska Sobota.

6. Vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo le tisti delničarji družbe oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini.

Material za skupščino je na razpolago na
sedežu družbe.

TMK Črnci, d.d.
Direktor

Št. 7/96 Ob-2021

Uprava Ljudske banke, d.d., na podlagi
16. in 17. člena statuta Ljudske banke, d.d.,
sklicuje

10. redno skupščino
Ljudske banke, d.d.,

ki bo v petek, 21. junija 1996 ob 15. uri,
v mali dvorani hotela Austrotel, Miklošiče-
va 9, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina banke potrdi

dnevni red, objavljen v sklicu 10. redne
skupščine in izvoli delovna telesa v skladu s
poslovnikom skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: skupščina banke sklad-

no s statutom banke in poslovnikom skupšči-
ne ugotavlja sklepčnost skupščine.

3. Potrditev zapisnika 9. redne seje zbo-
ra banke in 1. izredne seje skupščine banke.

Predlog sklepa: skupščina banke potrdi
zapisnik 9. redne seje zbora Ljudske banke,
d.d., z dne 30. 5. 1995 in 1. izredne seje
skupščine banke z dne 24. 7. 1995.

4. Poročilo o opravljeni reviziji banke za
leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me revizijsko poročilo za leto 1995.

5. Poročilo nadzornega sveta Ljudske
banke, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me poročilo nadzornega sveta Ljudske ban-
ke, d.d.

6. Letno poročilo o poslovanju Ljudske
banke, d.d. v poslovnem letu 1995.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me predlagano letno poročilo o poslovanju
Ljudske banke, d.d. v letu 1995, ki postane
kot priloga sestavni del tega sklepa.

7. Ugotovitev neto dolžnikov banke.
Predlog sklepa: ugotovijo se neto dolž-

niki banke, poročilo o tem pa postane del
tega sklepa.

8. Temelji poslovne politike Ljudske
banke, d.d. za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina banke spreje-
ma temeljne poslovne politike Ljudske ban-
ke, d.d. za leto 1996. Predlog postane se-
stavni del tega sklepa.

9. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina banke imenu-
je za finančnega revizorja za leto 1996 revi-
zijsko hišo K.P.M.G., d.o.o., Slovenija.

10. Sprememba firme Ljudske banke,
d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me predlog spremembe firme Ljudska ban-
ka, d.d., ki postane sestavni del tega sklepa.

11. Sprememba in dopolnitev statuta
Ljudske banke, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me predlog sprememb in dopolnitev statuta
Ljudske banke, d.d., ki postane sestavni del
tega sklepa.

12. Izdaja vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o:
– izdaji tretje emisije navadnih obveznic

v skupnem znesku 5 mio DEM,
– izdaji četrte emisije navadnih obvez-

nic v skupnem znesku 5 mio DEM,
– izdaji pete emisije navadnih obveznic

v skupnem znesku 5 mio DEM,
z vsebino kot je navedena v predlogu

posameznega sklepa, kateri so sestavni del
tega sklepa.
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Delničarji bodo na 10. redni seji skupšči-
ne Ljudske banke, d.d. odločali o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Seje skupščine Ljudske banke, d.d. se
lahko udeležijo vsi delničarji banke. Do gla-
sovanja so upravičeni delničarji, imetniki
navadnih delnic, ki so bili vpisani v del-
niško knjigo najmanj 5 delovnih dni pred
dnevom skupščine banke in ostanejo vpisa-
ni do konca skupščine.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, pred-
ložijo pred začetkom skupščine veljavno
pooblastilo.

Gradiva za skupščino banke s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
Ljudske banke, d.d., Miklošičeva 30, Ljub-
ljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Ljudska banka, d.d.
Uprava

Ob-2022

Na podlagi določb 34., 35. in 42. člena
statuta Abanke, d.d., Ljubljana, upravni od-
bor Abanke, d.d., Ljubljana sklicuje

VIII. redni zbor
Abanke, d.d., Ljubljana,

ki bo 27. junija 1996 ob 11. uri, v konfe-
renčni sobi WTC v Ljubljani na Dunajski c.
156 v XV. nadstropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, izvolitev organov

zbora banke ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: zbor banke potrjuje se-

stavo organov zbora banke: delovno pred-
sedstvo zbora banke, komisijo za štetje gla-
sov, zapisnikarja in notarja.

2. Sprejem poslovnika o delu zbora banke.
Predlog sklepa: zbor banke sprejema

spremembe in dopolnitve poslovnika o delu
zbora banke in prečiščeno besedilo.

3. Poročilo generalnega direktorja o poslo-
vanju banke za leto 1995 s poročilom nadzor-
nega odbora, mnenjem revizorske hiše Coo-
pers & Lybrand, predlogom za delitev dobič-
ka banke in predlogom za določitev nagrad.

Predlog sklepa:
zbor banke sprejema poročilo o poslova-

nju banke za leto 1995,
zbor banke sprejme poročilo nadzornega

odbora,
zbor banke sprejme mnenje revizorske

hiše Coopers & Lybrand,
zbor banke sprejme predlog delitve do-

bička,
zbor banke določi nagrade za člane

upravnega in nadzornega odbora.
4. Plan in poslovna politika Abanke, d.d.,

Ljubljana za leto 1996.
Predlog sklepov: zbor banke sprejema

plan in poslovno politiko Abanke, d.d.,
Ljubljana za leto 1996.

5. Popravek sklepa VII. zbora banke št.
6 z dne 26. 5. 1995.

Predlog sklepa: zbor banke sprejema po-
pravek sklepa VII. zbora banke št. 6 z dne
26. 5. 1995.

6. Razrešitev in imenovanje članov
upravnega odbora in nadzornega odbora.

Predlog sklepa:
Zbor banke zaradi poteka mandata raz-

reši dosedanje člane upravnega in nadzor-
nega odbora.

Zbor banke imenuje nove člane uprav-
nega in nadzornega odbora.

Zbor banke ugotavlja, da novi člani
upravnega in nadzornega odbora niso pred-
stavniki neto dolžnikov banke.

7. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1996.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje za
revidiranje poslovanja banke za leto 1996
revizijsko družbo Coopers & Lybrand.

Seje zbora se lahko udeležijo z možnost-
jo uporabe glasovalne pravice tisti delničar-
ji na ime, ki so najmanj 7 dni pred sejo
zbora vpisani v delniško knjigo in ostanejo
vpisani do konca seje zbora. Glasovalne pra-
vice nimajo tisti delničarji, ki so pridobili
delnice v nasprotju s 13. členom statuta
Abanke.

Udeležence prosimo, da svojo udeležbo
napovejo v sekretariatu banke najkasneje 3
dni pred zborom banke.

Delničarji se lahko udeležijo zbora sami
ali pisno pooblastijo zastopnika. Več delni-
čarjev lahko pooblasti enega zastopnika.
Delničarji morajo pred začetkom zbora
predložiti potrdilo o lastništvu delnic oziro-
ma potrdilo zastavnega upnika o zastavi del-
nic. Zastopniki delničarjev morajo predlo-
žiti tudi pisno pooblastilo.

Gradivo za sejo zbora je na vpogled v
sekretariatu banke v Ljubljani na Slovenski
58, v Glavni podružnici Maribor in v Glavni
podružnici Koper.

V primeru, da zbor banke ni sklepčen v
skladu z določbami 37. oziroma 38. člena
statuta, bo ponovno zasedanje zbora istega
dne, to je 27. junija 1996 ob 12. uri. Takrat
bo zbor veljavno odločal ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Abanka, d.d., Ljubljana
Predsednik upravnega odbora

Ob-2023

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in točke 9.3. statuta del-
niške družbe Iskraemeco, merjenje in uprav-
ljanje energije, d.d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem

3. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, d.d., Kranj,

ki bo v četrtek, 4. julija 1996 ob 10. uri,
v sejni sobi poslovne stavbe družbe v Kra-
nju, Savska loka 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev nje-

nih organov.
2. Letno poročilo o poslovanju v letu

1995.
3. Predlog delitve čistega dobička.
4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada

za pridobivanje lastnih delnic.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedu-

jočega skupščine se izvoli dr. Jože Mencin-
ger, za verifikacijsko komisijo in komisijo
za štetje glasov pa Dušan Stanjko, Viktor
Šmid in Irena Fajfar.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Vojko Pintar iz Kranja.

K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagano letno poročilo o poslovanju v
letu 1995.

K 3. točki dnevnega reda:
Čisti dobiček za poslovno leto 1995 v

višini 257,351.323,50 SIT se uporabi:
– 129,816.000 SIT za razdelitev med del-

ničarje,
– 127,535.323,50 SIT pa ostane neraz-

deljen.

Delničarjem se izplača dividenda v viši-
ni 540 SIT (bruto znesek) na delnico.

K 4. točki dnevnega reda:
Iz sredstev rezerv se oblikuje sklad za

pridobivanje lastnih delnic v višini
550,000.000 SIT.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

O točki 1 dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, o točkah 2, 3 in 4 pa z glasov-
nicami.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.

V roku 10 dni po objavi sklica skupščine
lahko delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, predla-
gajo spremembo ali dopolnitev dnevnega
reda zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati za fizične osebe ime in prii-
mek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca
in pooblastitelja, število glasov, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja, za pravne ose-
be pa poleg podatkov o pooblaščencu števi-
lo glasov in firma, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu, Kranj, Savska loka 4, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, v času od 31. 5. 1996
do 3. 7. 1996.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja. Delničarje prosimo, da
zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesto.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, tj. 4. 7. 1996 ob 11.
uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Iskraemeco, d.d., Kranj
Predsednik uprave – generalni direktor

Ob-2024

Na podlagi 20. člena statuta delniške
družbe sklicujem

3. skupščino
Merkur – trgovina in storitve, d.d.,

Kranj, Koroška cesta 1,
ki bo 5. 7. 1996 ob 12. uri, v sejni sobi –

VI. nadstropje poslovne stavbe Merkur v
Naklem, Cesta na okroglo 7, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika ter imenuje tri člane verifikacijske
komisije, zapisnikarja in notarja.
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2. I. spremembe poslovnika o delu
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
I. spremembe poslovnika o delu skupščine
Merkur, d.d.

3. Letno poročilo delniške družbe Mer-
kur za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo delniške družbe Merkur za leto 1995.

4. Delitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano delitev čistega dobička za leto 1995.
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za poslovno leto 1996 skupšči-
na imenuje revizorsko hišo Coopers &
Lybrand, d.d., Ljubljana.

Gradivo
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, ki imajo 1000 ali več
delnic, bomo gradivo poslali po pošti, dru-
gim pa je na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu poslovodstva v Kranju, Koroška
cesta 1, I. nadstropje, vse delovne dni od
5. 6. do 5. 7. 1996 od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C in G, njiho-
vi pooblaščenci, zastopniki in predstavnik
združenja malih delničarjev, če najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine pisno pri-
javijo upravi družbe svojo udeležbo; poob-
laščenci morajo s prijavo za udeležbo po-
slati tudi pooblastilo. Udeležba na skupšči-
ni je pogojena s predložitvijo potrdila o del-
nicah oziroma začasnic pri vstopu v sejno
sobo. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda

je javno. Sklepe sprejmejo delničarji navad-
nih delnic oznake A, B, C in G, z navadno
večino oddanih glasov. Vsi delničarji na-
vadnih delnic oznake A, B, C in G imajo
538.207 glasov. Glasovanje je osebno, po
pooblaščencu ali zastopniku na skupščini,
na podlagi glasovalnega lističa, ki ga prej-
me delničar ob vstopu v sejno sobo, kjer
zaseda skupščina. Pooblastilo mora biti pi-
sno, z navedbo podatkov, kot to določata
zakon in poslovnik o delu skupščine.

Opozorilo!
Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-

četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, to je 5. 7. 1996 ob
13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Merkur – trgovina in storitve, d.d.,
Kranj

Generalni direktor – predsednik uprave

Razne objave

Št. 02/96-030 Ob-2003

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju

z Upravo Republike Slovenije za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana

objavlja
proste radiodifuzne kanale

za TV difuzne postaje na oddajnih toč-
kah:

– Tinjan (za pokrivanje območja med
kraji Škofije, Dekani, Škocjan, Izola, Koper,
Ankaran),

– Ajdovščina (za pokrivanje območja Aj-
dovščine in Vipave z bližnjo okolico),

– Krško (za pokrivanje območja Krško–
Brežice–Kostanjevica),

– Sava (za pokrivanje območja naselij
Sava in Sp. Log),

– Vogel (za pokrivanje območja Bohinja
do Bohinjske Bistrice in Nomnja),

– Borovnica (za pokrivanje širšega ob-
močja Borovnice),

– Žiri 1 (za pokrivanje območja Žiri z
najožjo okolico),

– Žiri 2 (za pokrivanje trikotnika Žiri,
Hotavlje, Plužnje),

– Trbovlje (za pokrivanje naselij na ob-
močju Zasavja).

Prednost pri dodelitvi prostega kanala
ima tista RTV organizacija, ki namerava
oddajati:

– nacionalni RTV program ali lokalni ne-
komercialni RTV program,

– program, ki pomeni vsebinsko dopol-
nitev že obstoječega RTV programa na do-
ločenem območju;

– program, v katerem prevladuje lastna
produkcija v slovenskem jeziku (oziroma v
italijanskem ali madžarskem jeziku, če gre
za območja, na katerih živita italijanska ali
madžarska narodna skupnost),

– politično neodvisen program.
Svet bo pri obravnavi vloge upošteval

tudi:
– raznovrstnost programske ponudbe,
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na do-

ločenem območju,
– mnenje pristojnega organa lokalne

skupnosti o utemeljenosti pokrivanja ob-
močja z novim RTV programom,

– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost
financiranja dejavnosti), tehnično in kad-
rovsko usposobljenost za produkcijo in od-
dajanje programa,

– število potencialnih gledalcev in pos-
lušalcev,

– dosedanje izkušnje prosilca na področ-
ju radiodifuzije,

– trajanje (obseg) programa,
– pripravljenost prosilca, da uporabo ra-

diodifuznega kanala deli z drugo domačo
RTV organizacijo.

Vlogo s predpisano dokumentacijo poš-
ljite na naslov: Uprava RS za telekomunika-
cije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodi-
fuzijo RS v 30 dneh po poteku roka za prija-
vo.

Za dodatne informacije, še posebej gle-
de tehničnih vprašanj (radiodifuznega ka-
nala, moči, ipd.), pokličite Upravo RS za
telekomunikacije, tel. 133-10-98.

Svet za radiodifuzijo
Republike Slovenije

Ob-2004

Na osnovi sklepa Upravnega odbora
RŽV objavlja Rudnik Žirovski Vrh, p.o.,
Todraž 1, Gorenja vas

javno dražbo
za prodajo opreme

1. Skladišče za apno ali drugi sipki ma-
terial, ki ga sestavljata dva silosa SCT 100
nizke konstrukcije s pripadajočo opremo,
po izklicni ceni 1,210.000 SIT.

2. Električni kompresor ATLAS COP-
CO, tip AX 350 E, kapaciteta 21 m3/min.,
l. 1981, po izklicni ceni 1,500.000 SIT.

3. Računalnik PC HEWLETT PACK-
ARD 150, s tračno enoto in printerjem Ep-
son LQ 1500, po izklicni ceni 27.000 SIT.

Ogled opreme je možen vsak delovni dan
od 10. do 14. ure.

Informacije dajeta Bradeško Bernard in
Alič Ciril.

Na dražbi lahko sodelujejo domače prav-
ne in fizične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% izklicne cene na žiro račun pro-
dajalca št. 51510-601-12713.

Pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stilo.

Varščina bo kupcu vračunana v kupni-
no, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena v
roku 5 dni po opravljeni dražbi.

Kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh
po podpisu pogodbe.

Plačilo pred prevzemom opreme, oziro-
ma v 15 dneh po podpisu pogodbe.

Vsa navedena oprema se prodaja po na-
čelu videno–kupljeno.

Poznejših reklamacij ne upoštevamo.
Cene ne vključujejo prometnega davka.
Oprema pod zap. št. 1 se prodaja pod

naslednjimi dodatnimi pogoji:
– kupec sam na svoje stroške opravi de-

montažo opreme in izvrši transport. Demon-
tažo opravi na lastno odgovornost,

– oprema mora biti demontirana v 60
dneh po podpisu pogodbe.

Plačilo: 30% pred pričetkom demontaže,
70% pred transportom.

Javna dražba bo v četrtek 13. 6. 1996 ob
10. uri v Rudniku Žirovski Vrh.

Rudnik Žirovski Vrh, p.o.,
Gorenja vas

Št. 29/96 Ob-2005

Hmezad Hram kmetijstvo in trgovina,
p.o., Obrtniška ulica 2, Šmarje pri Jelšah
objavlja po sklepu DS z dne 16. 4. 1996

1. prodajo nepremičnine
z javno dražbo

del objekta oziroma poslovnih prosto-
rov, ki so vpisani v zemljiško knjigo pod vl.
št. 391 k.o. Šmarje pri Jelšah parcela 300 in
44/30. Koristna površina poslovnih prosto-
rov znaša 148,35 m2 in predstavlja:

pisarno 4 – 14,94 m2 ter del hodnika, ki
funkcionalno pripada pisarni 7

pisarno 5 – 30,81 m2 – v velikosti 6,07
m2 in souporabo hodnika 8,79 m2

pisarno 7 – 15,65 m2 – souporabo sejne
sobe 21,18 m2

pisarno 8 – 14,94 m2 – souporabo WC Ž
2,48 m2

pisarno 9 – 31,76 m2 – souporabo WC M
1,73 m2
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ter pripadajoče funkcionalno zemljišče.
Izklicna cena za m2 s pripadajočim stavb-

nim in funkcionalnim zemljiščem je
1.178,25 DEM.

Poslovne prostore je možno kupiti sku-
paj ali posamezno po posameznih organiza-
cijskih enotah, in sicer:

1. pisarni 4 in 7 s funkcionalnim pripa-
dajočim delom hodnika v velikosti 6,07 m2,

2. pisarno 5,
3. pisarni 8 in 9 ter souporaba sejne so-

be.
Vsaki organizacijski enoti pripada so-

razmerni del hodnika in WC.
Prednost imajo kupci, ki kupujejo vse

poslovne prostore.
Sedanji lastnik si pridržuje pravico min.

enoletnega najema pisarn 8 in 9 po ceni 12
DEM/m2 na mesec + režijski stroški.

Ogled nepremičnine je možen vsak dan
med 8. in 10. uro po predhodni najavi na tel.
063/821-045 (258) Holešek.

Javna dražba bo 15 dni po objavi v pros-
torih Hmezad Hram Šmarje ob 12. uri. Na
dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizič-
ne osebe s sedežem v RS. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega regi-
stra v RS, fizične osebe pa potrdilo o držav-
ljanstvu RS.

Vsak ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudb plačati varščino v višini
10% izklicne cene na blagajni prodajalca ali
na žiro račun 50750-601-20028 s katero se
mora izkazati na javni dražbi.

Uspešnemu kupcu se varščina vračuna v
ceno, ostalim pa se brezobrestno vrne v ro-
ku 8 dni po končani javni dražbi.

Uspešni ponudnik mora skleniti pogod-
bo o nakupu v roku 8 dni po končani javni
dražbi.

Veljavnost pogodbe je pogojena s pri-
dobljenim predhodnim soglasjem Agencije
o lastninskem preoblikovanju podjetij (po
44. členu zakona).

Ponudnik mora plačati celotno kupnino
v roku 8 dni po izjavi prodajalca, da je
pogodba možna za vpis v zemljiško knjigo.

Nepremičnine se prodajo po sistemu vi-
deno–kupljeno in se kasnejših reklamacij
ne upošteva.

Hmezad Hram kmetijstvo
in trgovino, p.o.,

Šmarje pri Jelšah

Št. 96-476 Ob-2006

Sijaj Hrastnik objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

ponudb
Predmet prodaje je naslednja nepremič-

nina:
1. Poslovno proizvodni objekt na Litij-

ski cesti 31, Ljubljana, s pripadajočim zem-
ljiščem, kar v naravi predstavlja:

– nezazidano stavbno zemljišče:
parcela št. 372/4 – 1061 m2,
parcela št. 374/2 – 231 m2,
parcela št. 375/2 – 249 m2,
parcela št. 375/7 – 103 m2,
parcela št. 376/1 – 420 m2,
parcela št. 377 1026-199 – 827 m2,

skupaj – 2891 m2.
Tlorisna površina – poslovno proizvodni

objekt:

– parcela št. 361 – stan. stavba – 228 m2,
– garaža – 30 m2,
– parcela št. 377:
– gospodarsko poslopje – 92 m2,
– novi prizidek – 199 m2,

skupaj – 549 m2.
Najnižja cena znaša 1,200.000 DEM, v

tolarski protivrednosti na dan plačila.
Poslovno proizvodni objekt je zaseden z

dvema najemnikoma. Prvi je najemnik v
128 m2. Najemna pogodba je odpovedana in
odpovedni rok poteče 1. 11. 1996. Drugi
najemnik ima v najemu 498 m2. Najemna
pogodba je odpovedana in odpovedni rok
poteče 1. 5. 1997. Ta najemnik ima pred-
kupno pravico.

Za nakup nepremičnine najboljši ponud-
nik, ki ni najemnik prostora, kot lastnik
prevzame obvezo, ki izhaja iz najemnih po-
godb.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati kupnino:

1. 30% pogodbene vrednosti tri dni po
podpisu pogodbe,

2. 40% pogodbene vrednosti 31. 12.
1996,

3. 30% pogodbene vrednosti 31. 3. 1997.
Plačilo pod točko 2. in 3. je zavarovanje

z bančno garancijo ali drugim kvalitetnim
sredstvom za zavarovanje plačila.

Pogodbo razveljavimo, če v roku 3 dni
ni poravnana kupnina v višini 30% doseže-
ne cene in za preostali del kupec ne predloži
zahtevanega zavarovanja plačila. V tem pri-
meru se lahko sklene pogodba z drugim naj-
ugodnejšim ponudnikom.

Davek na promet nepremičnine ter vse
druge dajatve in stroške povezane s preno-
som lastništva plača kupec.

Kolikor predkupni upravičenec želi uve-
ljavljati svojo predkupno pravico, se mora
pod razpisnimi pogoji udeležiti javnega raz-
pisa in pri odpiranju uveljaviti ali odstopiti
od prednostne pravice.

Vse informacije glede razpisa dobite na
sedežu Sijaj Hrastnik, d.d., pri inž. Branku
Kolencu po tel. 0601/44-108 int. 21 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Vsi zainteresirani ponudniki si lahko ne-
premičnino po tem razpisu ogledajo v petih
dneh od objave razpisa. Predhodni ogled
najavite po telefonu na prej omenjeno šte-
vilko.

Ponudbe sprejemamo v tajništvu družbe
Sijaj Hrastnik, d.d., Pot Vitka Pavliča 9,
Hrasntik, z dospetjem do 10. 6. 1996. Po-
nudba mora biti v zaprti kuverti z oznako:
Ne odpiraj – ponudba za prodajo nepremič-
nine. Ponudba mora vsebovati: ponujeno ce-
no, način plačila, način zavarovanja odlože-
nega plačila, overjen izpisek iz sodnega re-
gistra s katerim pravna oseba izkazuje se-
dež v Sloveniji, oziroma potrdilo o
državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996 ob
10. uri v sejni sobi na sedežu družbe, vodila
ga bo tri članska komisija prodajalca. Če je
najugodnejših več ponudb, jih bo komisija
izločila in med njimi opravila licitacijo. Če
nobeden od ponudnikov ne ponudi sprejem-
ljive ponudbe ali zavarovanja odloženega
plačila, prodajalec ni dolžan iskati med po-
nudniki najugodnejšega.

Sijaj Hrastnik, d.d.

Ob-2007

Iskra Indok, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana,
objavlja

prodajo nepremičnine
z zbiranjem ponudb,

in sicer pisarne velikosti 36,75 m2 v II.
nadstropju poslovne stavbe Tržaška 2, na
zemljišču parcele št. 1038 k.o. Gra-
dišče-predmestje II.

Ogled prostora je mogoč vsak dan med
8. in 14. uro. Pravico do nakupa po načelu
videno–kupljeno imajo pravne in fizične
osebe. Prednost pri izbiri bo imel pnudnik z
višjo ceno. Pisne ponudbe sprejemamo do
15. 6. 1996 na naslov: Iskra Indok, d.o.o.,
Tržaška 2, 1000 Ljubljana.

Prodajalec bo ponudnike o morebitni iz-
biri kupca obvestil do 30. 6. 1996.

Iskra Indok, d.o.o., Ljubljana

Ob-2008

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-2009

Elektron export, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z vsebino:
ELEKTRON EXPORT, d.o.o., Ljubljana.

Boven d. o. o., Grič 41, Ljubljana, prek-
licuje zavarovalno polico, št. 111384.
s-29061

Jereb Srečko-avtoprevoznik, Pešnica 29,
Šentjur pri Celju, preklicuje priglasitveni
list, opravilna št. 52-0458/94. g-29105

Mujkič  Midhad,  Cesta  Komandan-
ta  Staneta  9,  Medvode,  preklicuje  od-
ločbo   o  obrtnem  dovoljenju,  št.
034223/4136/00-37/1995. s-29019

Novak Zoran, Strelska ulica 2, Jesenice,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
14-0419/94. 29239

Paliska Olga, Jegriše 10, Vodice, prek-
licuje štampiljko z napisom IGOR PALIS-
KA & CO d. n. o. Vodice. s-29223

Petan Franc Jakob, Gotska ulica 11,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z vsebino: SiNE d. o. o. Ljubljana.
s-29247

Petrol trgovina, Dunajska 50, Ljubljana,
preklicuje kotelno knjižico - tlačna posoda,
št. 12656. s-2900
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Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za registraci-
jo vozila VW Polo, št. motorja AEE074668,
št. šasije WVWZZZ6NZTWO52538.
s-29207

Poslovnost d. n. o., Valvasorjev trg 2,
Litija, preklicuje zavarovalno polico, št.
223119, AA ponudbo, št. 63256, zeleno kar-
to, št. 206788 in 234024, pobotnico Z-3, št.
61923 in pobotnico OZ-3, št. 93341.
s-29028

Stanovanjska zadruga Grosuplje, Tabor-
ska c. 15, Grosuplje, preklicuje osebno de-
lovno dovoljenje, št. 0424442320, izdano
na iem Stojanovič Radovan. s-29017

Stanovanjska zadruga Grosuplje, Tabor-
ska c. 15, Grosuplje, preklicuje osebno de-
lovno dovoljenje, št. 0424442321, izdano
na ime Cibić Svetislav. s-29018

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Ajdonik Samo, Cesta komandanta Staneta
15, Litija, potni list št. AA 090885. s-29220

Bah Matej, Cesta v kostanj 5 a, Ljubljana,
potni list št. BA 82221. s-29099

Baranja Jožef, Černelavci, Goriška 114,
Murska Sobota, potni list št. BA 092990.
p-29307

Bartolj Ljubica, Ul. Slavka Gruma 68, No-
vo mesto, potni list št. BA 502460. p-29251

Batič Vili, Gradišče 32, Ajdovščina, potni
list št. AA 382671. p-29281

Bačak Irena, Mazijeva 9, Ljubljana, potni
list št. BA 453443. s-29063

Belak Srečko, Hrašenski vrh 34, Gornja
Radgona, potni list št. AA 130211. p-29311

Bele Slavko, Petelinjek 52, Novo mesto,
potni list št. AA 895774. p-29252

Bezjak Maximilian, Štrafelova ulica 5,
Ptuj, potni list št. AA 253488. p-29227

Bizjak Marko, Črešnjevec 25, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 160604. p-29126

Blatnik Luka, Ob Sotočju 4, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 534782. p-29187

Božič Andrej, Ul. Vide Janežičeve 3, Ljub-
ljana, potni list št. BA 521403. s-29242

Božič Samo, Reševa ulica 17č, Kranj, pot-
ni list št. AA 922302. s-29256

Bostič Uroš, Vilfanova 8, Portorož, potni
list št. AA 864400. g-29170

Bošnjak Mia, Gramscijeva 17, Izola, potni
list št. AA 507268. p-29228

Bravničar Mirjana, Kotnikova 20, Ljublja-
na, potni list št. AA 217231. s-29024

Bravničar Venja, Kotnikova 20, Ljubljana,
potni list št. AA 217207. s-29210

Brunšek Uljana, Podvelka 36, Podvelka,
potni list št. BA 0310957. p-29128

Burnik Viktor, Kunaverjeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 870503. s-29030

Cajnko Stanislav, Groharjeva 18, Maribor,
potni list št. AA 969005. p-29116

Capparotto Lara, Slovenska 15, Ljubljana,
potni list št. BA 218517, izdala UE Ljubljana
2. 8. 1993. s-29294

Cingerle Ingrid, Pod Škabrijelom 14, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 5892.
p-29327

Cingerle Leon, Pod Škabrijelom 14, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 5891.
p-29326

Cingerle Rafael, Pod Škabrijelom 14, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
73838. p-29325

Ćaćić Zoran, Antoličičeva 14, Maribor,
potni list št. AA 147719. p-29318

Ćoralić Izet, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
potni list št. AA 305939, izdala UE Ljubljana.
s-29044

Časar Martin, Markovci 43, Šalovci, potni
list št. AA 700481. p-29001

Debevc Tomaž, Zagon 41, Postojna, potni
list št. AA 702554. p-29080

Delanović Esad, Resljeva cesta 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 111861. s-29279

Delič Mladen, Plečnikova ulica 3, Mari-
bor, potni list št. AA 107660. p-29072

Demšar Metka, Trojiški trg 26, Sveta Tro-
jica, potni list št. AA 623865. p-29267

Dietz Gregor, Martinova pot 15, Ljublja-
na, potni list št. AA 316625, izdal MSNZ Ljub-
ljana. s-29257

Dragar Judita, Ul. Marije Mlinar 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 226628. s-29243

Fartek Vilma, Kuzma 71, Kuzma, maloob-
mejno prepustnico, št. 360/88. p-29077

Fekonja Karl, Janžev vrh 7, Radenci, potni
list št. BA 115998. p-29078

Ferfolja Edvard, Orehovlje 34/a, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. 1195.
p-29100

Gaberc Vida, Cankarjeva ul. 35, Trebnje,
potni list št. AA 331499. s-29101

Gajsar Gordana, Miren 242, Miren, potni
list št. AA 983525. p-29312

Gašpar Franc, Adrijanci 2, Petrovci, potni
list št. BA 052730. p-29310

Gašparin Boris, Neblo 1, Dobrovo, potni
list št. AA 056473. p-29101

Gašparič Miroslav, Ocinje 7, Rogašovci,
maloobmejno prepustnico, št. 31910/85.
p-29253

Godec Uroš, Gasilska 3, Celje, potni list št.
AA 408656. p-29276

Gole Jože, Polje c. VI/22, Ljubljana, potni
list št. BA 287027. s-29206

Gončin Gordana, Brankova ul. 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 591054, izdala UELjub-
ljana 18. 11. 1992. s-29125

Goričan Irena, Zg. Žerjavci 53, Lenart, pot-
ni list št. AA 297775. m-773

Gorše Jožef, Sp. Brezovo 12, Grosuplje,
potni list št. AA 992435. s-29004

Grden Janez, Veliki Videm 20, Velika Lo-
ka, potni list št. AA 926874. s-29096

Grden Marija, Veliki Videm 20, Velika Lo-
ka, potni list št. AA 395547, izdala UE Treb-
nje. s-29094

Grden Marjan, Veliki Videm 20, Velika
Loka, potni list št. AA 744870. s-29095

Grden Primož, Veliki Videm 20, Velika
Loka, potni list št. BA 241011. s-29097

Grzinčič Goran, Okrogarjeva 7, Celje, pot-
ni list št. BA 31469. p-29006

Herček Viktor, Škofija 3, Šmarje pri Jel-
šah, potni list št. AA 166183. p-29286

Hodžič Halil, Taborska cesta 9, Ljubljana,
potni list št. AA 598648. s-29135

Hren Igor, Ul. Staneta Severja 6, Maribor,
potni list št. AA 777235. p-29275

Hribar Marija, Kuraltova ulica 21, Kranj,
potni list št. AA 706193. p-29038

Hvastja Barbara, Vrbnje 54, Radovljica,
potni list št. AA 630720. p-29262

Jamnikar Štefan, Špeglova 1, Velenje, pot-
ni list št. AA 899532. p-29317

Jankovič Aleksander, Podlubnik 158, Škof-
ja Loka, potni list št. AA 230397. s-29069

Jeleč Ivan, Gradišče 5, Sežana, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 11542. p-29308

Jezernik Daniel, Adamičeva 49, Maribor,
potni list št. AA 188302. p-29088

Jurca Matjaž, Čizmanova 6, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 319701. s-29039

Kadunc Julija, Arharjeva 46, Ljubljana,
potni list št. BA 172043. p-29121

Kadunc Kos Vesna, Arharjeva 46, Ljublja-
na, potni list št. BA 135908. p-29122

Kaiser Aleš, Šaleška c. 2 D, Velenje, potni
list št. AA 265834. p-29004

Kavaš Petra, Kranjčeva 8, Lendava, potni
list št. AA 728343. p-29040

Klaneček Franc, Prečna pot 3, Zagorje, pot-
ni list št. AA 184298. s-29314

Klančnik Maksimiljan, Mihovce 27, Cir-
kovce, potni list št. AA 221725. p-29277

Klančnik Maksimiljan, Mihovce 27, Cir-
kovce, potni list št. AA 221725. p-29278

Klavora Jan, Ul. Prekomorskih brigad 10,
Tolmin, potni list št. AA 363322. p-29259

Kožar Rajko, Kriška ulica 26, Kranj, potni
list št. AA 067204. p-29231

Kohek Štefan, Mariborska 12, Mežica, pot-
ni list št. AA 218270. p-29188

Kolar Bojan, Dvorjane 47/F, Spodnji Du-
plek, priglasitveni list, opravilna št.
064-3888/95. m-762

Koletnik Danilo, Zg. Žerjavci 53, Lenart,
potni list št. BA 185371. m-774

Kopranovič Pantelija, Ulica Cvetke Jerin
1, Štore, potni list št. AA 750474. p-29191

Korelc Branko, Ul. bratov Učakar 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 304800, izdala Uprav-
na enota Ljubljana 21. 7. 1992. s-29073

Kos Robert, Mala Kostrevnica 23 A, Liti-
ja, potni list št. BA 6256. s-29139

Kovač Anže, Sejmiška ulica 14, Domžale,
potni list št. AA 280153. s-29263

Kovač Primož, Tabor 8, Domžale, potni
list št. AA 35929. s-29262

Kovačič Mihael, Meljski hrib 41, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-3345/95. m-724

Koštric Stanislav, Solčava 21, Mozirje, pot-
ni list št. AA 106065. p-29009

Kragelj Radovan, Čiginj 63, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. 175/16232.
p-29037

Kragelj Radovan, Čiginj 63, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. 175/16232.
p-29117

Krajnc Liljana, Brezni vrh 45, Podvelka,
potni list št. BA 194840. p-29127

Krajnc Zdenka, Vosek 31, Pernica, potni
list št. BA 28346. p-29130

Kralj Simon, Mengeška 5 a, Mengeš, potni
list št. BA 8031. s-29016

Kuklec Ivanka, Podstene pri Kostelu 1 a,
Kočevje, potni list št. AA 632223. g-29313

Kulčar Bojan, Tomšičeva 5, Lendava, pot-
ni list št. AA 211535. p-29225

Kučan Tibor, Kocljeva ulica 1, Gornja Rad-
gona, potni list št. AA 105657. p-29309

Lenard Nika, Rošpoh 158, Kamnica, potni
list št. BA 76730. m-750

Lešnik Diana, Poropatova 25, Maribor, pot-
ni list št. AA 242430. p-29320

Lipovec Ivan, Ul. Heroja Marinclja, Ko-
čevje, potni list št. BA 95199. p-29045
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Majhen Tina, Elektrarniška 12, Kamnica,
potni list št. BA 90433. p-29022

Mandić Nedeljko, Rošpoh 162 a, Kamni-
ca, potni list št. BA 531803. m-789

Markučič Florjan, Škocjan 34 f, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 60860. p-29280

Marn Stanislav, Bogatajeva 17, Medvode,
potni list št. AA 528805. s-29177

Matjašič Martin, Rakovec 4, Metlika, pot-
ni list št. AA 703141. p-29189

Matko Robert, Rožičeva 3, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 993919. p-29054

Matoh Marko, Einspielerjeva 5/a, Ljublja-
na, potni list št. AA 10036. s-29278

Maček Branko, Cirknica 8, Šentilj, potni
list št. AA 411581. m-745

Meglič Valter, Ranče 15, Fram, potni list
št. AA 570661. p-29132

Miklavčič Marjan, Slavniška cesta 8, Hr-
pelje, maloobmejno prepustnico, št.
3434/18155. p-29099

Mladovan Renato, Ozeljan 34, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. 45473. p-29091

Moleh Anton, Krivi Vrh 19, Zgornja Vel-
ka, potni list št. AA 683420. m-799

Murgić Remzija, Resljeva cesta 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 764137. s-29224

Nedoh Dajana, Vena Pilona 2, Koper, pet-
letno listino, št. 6033-42482. g-29258

Nikić Đorđo, Bevkova ulica 3, Ajdovšči-
na, potni list št. AA 428928. p-29059

Oblak Boštjan, Žeškova ulica 4, Kranj, pot-
ni list št. BA 174240. s-29042

Oblak Elizabeta, Šentilj 60, Šentilj, potni
list št. AA 40587. m-753

Oblak Silvo, Šentilj 60, Šentilj, potni list
št. AA 411767. m-752

Oswald Kristina, Gregorčičeva 3, Lenart,
potni list št. BA 137827. m-775

Petek Violeta, Ruska 17, Maribor, potni
list št. BA 372296. m-779

Petje Vlasta, Tkalska ulica 14, Celje, potni
list št. BA 211323. p-29082

Pečjak Jože, Vavta vas 98, Novo mesto,
potni list št. AA 073242. p-29060

Pintarič Zvonko, Borova vas 31, Maribor,
potni list št. BA 112572. p-29087

Pivec Jani, Bevkova ulica 2, Ajdovščina,
potni list št. AA 221022. p-29057

Pivec Ksenija, Bevkova ulica 2, Ajdovšči-
na, potni list št. AA 220961. p-29058

Plevnik Alenka, Podrožniška 6, Ljubljana,
potni list št. AA 449681, izdala UE Ljubljana
27. 8. 1992. s-29122

Pobec Mihaela, Jenkova ulica 15, Velenje,
potni list št. BA 080248. p-29313

Podobnik Andrej, Vojkova 10, Ljubljana,
potni list št. AA 451773. s-29029

Poljanšek Škrabec Sonja, Lamutova 25,
Ljubljana, potni list št. AA 57583. s-29317

Porovne Andrej, Ljubljanska 80, Domžale,
potni list št. AA 279814. s-29172

Potočnik Ivana, Podkraj 41 a, Velenje, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL, št. 12/96.
p-29046

Purgaj Branko, Porabska ul. 2, Gornja Rad-
gona, potni list št. BA 147479. p-29316

Radović Aleksander, Trešnjevka 10, Beo-
grad, potni list št. BA 310139. m-732

Rožič Franc, Prušnikova 31, Ljubljana,
potni list št. AA 462501. s-29149

Rošić Sead, Ljubljanska c. 88, Domžale,
potni list št. AA 491889. s-29013

Roškar Željko, Klinetova 10, Maribor, pot-
ni list št. AA 808957. p-29010

Rusl Jovita, Rimska cesta 32, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. BA 162478. p-29328

Rutar Milan, Deskle, Bevkova 27, Nova
Gorica, potni list št. AA 285943. p-29258

Sajovec Andrej, Trboje 102, Šenčur, potni
list št. AA 798147. s-29287

Schafhalter Andreas, Jocova ulica 68, Ma-
ribor, potni list št. AA 188459. p-29131

Siniko Rudi, Florjanska 5, Sevnica, dvižni
listič za žensko uro, št. 5656. m-710

Sinjur Stane, Vrh pri Sobračah 3, Litija,
potni list št. AA 669876. s-29218

Slosar Anže, Jenkova 11, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. 32956. p-29226

Smodila Rok, Reševa ulica 3, Kranj, potni
list št. AA 219519. s-29093

Smodiš Vlado, Vaneča 64/A, Murska So-
bota, potni list št. AA 368226. p-29260

Srdar Sandi, Samostanska 5, Kamnik, pot-
ni list št. AA 289673, izdala Upravna enota
Kamnik 6. 7. 1992. s-29216

Starbek Franci, Selo pri Ihanu 7 a, Domža-
le, potni list št. AA 961832. s-29161

Stefanović Jovan, Kovačičeva 20, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 12159. p-29279

Strašek Julijana, Cesta XIV divizije 121 A,
Maribor, potni list št. BA 535947. p-29304

Strelec Alojz, Bukovci 62 a, Markovci, pot-
ni list št. AA 775417. p-29043

Stubelj Tomaž, Spodnja Branica 24, Nova
Gorica, potni list št. AA 638984. p-29051

Šajnovič Darko, Bratov Kraljič 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 827691. s-29035

Šaule Emidio, Brezovica pri Gradinu 1,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
107793. p-29190

Škorjanec Željko, Prečna ul. 7, Središče ob
Dravi, potni list št. AA 482340. g-29107

Škornik Marjeta, Pod Lipami 36, Celje,
potni list št. AA 378420. p-29305

Škrinjar Darja, Cafova ul. 5, Maribor, pot-
ni list št. BA 503649. p-29086

Štefe Jožica, Zgornja Lipnica 1, Radovlji-
ca, potni list št. AA 576845. p-29319

Šurina Ivan, Opekarska ulica 10, Brežice,
potni list št. AA 882898. p-29257

Šušteršič Matjaž, Zgornje Bitnje 214,
Kranj, potni list št. AA 625709. s-29098

Tamindžija Ingrid, Ul. dr. Bogomira Ma-
gajne 3, Divača, maloobmejno prepustnico, št.
77159. p-29261

Tekauc Milena, Šlandrova 7, Radomlje,
potni list št. BA 75625. s-29022

Tekauc Samo, Šlandrova 7, Radomlje, pot-
ni list št. BA 75623. s-29023

Tomšič Veronika, Cirila Kosmača 62,
Ljubljana, potni list št. AA 275548. s-29070

Trelc Zvonko, Krožna pot 13, Domžale,
potni list št. AA 36960. s-29181

Uranič Fedor Vladimir, Kašova ulicva 10
b, Vojnik, potni list št. AA 540386. p-29017

Uranič Frančiška, Kašova ulica 10 B, Voj-
nik, potni list št. AA 540387. p-29018

Urbanija Alenka, Ihan, Češminova 2, Dom-
žale, potni list št. BA 328265. s-29115

Valantič Petra, Deskle, Srebrničeva 39, An-
hovo, potni list št. AA 470212. p-29052

Vidovič Vidka, Elektrarniška 12, Kamni-
ca, potni list št. BA 90432. p-29023

Vinčec Stanislav, Vratji vrh 6, Apače, pot-
ni list št. BA 29938. p-29090

Vodopivc Majda Maca, Tomišelj 35/c, Ig,
potni list št. AA 973374, izdala Upravna enota
Ljubljana 21. 5. 1993. s-29130

Vrhovec Anton, Na Klisu 3, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 214495. s-29134

Vukšinič Andrej, Podpeška c. 88, Brezovi-
ca, potni list št. AA 245578. s-29251

Zidar Anton, Bobovo pri Šmarju 3 a, Šmar-
je pri Jelšah, potni list št. BA 237582. s-30045

Zupanc Aleš, Samostanska 5, Kamnik, pot-
ni list št. AA 955423, izdala Upravna enota
Kamnik 3. 5. 1993. s-29215

Zupančič Andreja, Prušnikova 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 973636. s-29253

Žagar Mirko, Suhadol 20 A, Novo mesto,
potni list št. AA 993693. p-29097

Žepič Damjan, Golniška cesta 35, Kranj,
potni list št. AA 056245. s-29245

Druge listine

Abram Andrej, Rozmanova 29, Koper, za-
ključno spričevalo Trgovske šole, letnik 94/95.
g-29086

Adamič Robert, Polje 31, Zagorje, delov-
no knjižico, reg. št. 7475. s-29113

Adriatic Šelih Ivanka, Šarhova 8, Sloven-
ske Konjice, zavarovalno polico, št. 0313273.
g-29048

Babič Silvo, Kamniška ul. 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10174.
m-784

Banko Nataša, Vodnikova 5, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23093. s-29211

Banovšek Martin, Razgor 9, Vojnik, in-
deks, št. 81227354 Ekonomsko poslovne fa-
kultete. g-29271

Barabaš Karmen, Šentilj 123/f, Šentilj, di-
plomo Srednje ekonomske šole v Mariboru,
letnik 1990, št. I/1374. m-725

Baruca Silvo, Čevljarska 29, Koper, zele-
no karto, št. 0401898. g-29087

Bašič Karlo, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2712. s-29234

Bec Janko, Zagorci 70, Juršinci, zavaro-
valno polico, št. 321270. m-763

Belovič Bojan, Cvetlična ulica 3, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6270. p-29113

Belšak Sašo, Jocova 43, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. 82519. m-749

Belšak Žiga, Brezula 22, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 98740. m-769

Benedik Kristjan, Ješetova ulica 28 d,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
39392, izdala UE Kranj. s-29120

Berce Benka Doroteja, Cebejeva 34, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 123407. g-29293

Berlec Franc, Sela pri Kamniku 9, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9267.
s-29043

Bernardis Ludvik, Dane pri Sežani 37 H,
Sežana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolnov, št. 02/13-7711/94. p-29274

Bertoncelj Damjan, Linhartov trg 31, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje. g-29066

Bertoncelj Peter, Župančičeva 27, Kranj,
spričevalo Ind. puškarske Kranj, izdano leta
1957. g-29053

Bezjak Jožica, Plešičeva ulica 37, Ljublja-
na, potrdilo o pridobitvi pedagoške andragoške
izobrazbe, izdano leta 1987. s-29034

Bezjak Terezija, Dobovec 15, Ponikva, li-
stino. p-29015

Bezovšek Maja, Lenart 27, Grad, vozniško
dovoljenje. p-29061

Bizjak Franc, Šmartno 12, Šmartno, potr-
dilo za voditelja čolnov, št. 02/13-2061/71,
izdala Luška kapetanija Koper. g-29021

Bizjak Vida, Rožna pot 4, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 20889. g-29156

Blatnik Peter, Hrastulje 48, Škocjan, za-
ključno spričevalo Šole za Prodajalce, izdano
leta 1970. g-29292

Božič Borovac Daša, Trubarjeva cesta 37,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0390319.
s-29222

Bolha Iztok, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 229792.
s-29199
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Borkovič Dragiša, Mlakarjeva 20, Kranj,
spričevalo SŠ Iskra Kranj, šolsko leto91/92.
g-29152

Borovnik Kristina, Žerjav 28, Črna, zava-
rovalno polico, št. 0299590. p-29073

Bracanovič Gordana, Goriška 7, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje gostinskešole,
letnik 1995. m-722

Brantuša Peter, Brestovec 15, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10986.
g-29056

Brišar Andreja, Gunceljska 13, Ljubljana,
izkaz o uspehu od 1. do 7. razreda Osnovne
šole Šentvid. s-29250

Brožič Ivan, 7. maja 14, Ilirska Bistrica,
spričevalo o maturi, izdal Gozdarski center v
Postojni. g-29235

Brvar Branko, Ilije Gregoriča 21, Miklavž,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Komer-
cialna šola leta 1977. m-761

Brvar Dunja, Ul. Ilije Gregoriča 21, Mi-
klavž, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v
Mariboru, letnik 1995. m-736

Budkovič-El Rayyes Viktoirja, Zoisova 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
287474, reg. št. 4885, izdala UE Kranj.
g-29189

Bunjaku Elvira, Kidričeva 30, Kranj, voz-
no karto, na relaciji Kranj - Labore. g-29090

Cafuta Dušan, Delavska 53, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8265. m-785

Cajger Adrijana, Majcigerjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99622.
m-709

Cajnar Aleš, Ulica Bratov Učakar 42, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpituSrednje
šole tehničnih strok Ljubljana - Šiška, izdano
leta 1993. s-29012

Cehtel Brigita, Pod nadvozom 6, Orehova
vas, spričevalo OŠ Fran Lešnik Vuk Slivnica,
letnik 1970. m-791

Cerovšek Petra, Gubčeva 6, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13353.
p-29098

Ciglar Leon, Petrčeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S411803,
reg. št. 176447. s-29005

Cink Karmen, Gornji trg 19, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
242019. m-804

Cokan Slavko, Sp. Roje 1, Šempeter v Sav.
dolini, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1005560. p-29075

Comino Blaženka, Dobravica 23, Ig, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 217660, reg.
št. 73546. s-29008

Cujnik Barbara, Cesta brigad 11, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33475.
g-29050

Cvirn Monika, Draveljske ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
33732, ser. št. 39380. s-29108

Čater Peter, Zadobrova 40, Škofja vas,
zdravniško spričevalo, št. 23250. p-29084

Černelič Viljem Jure, Zdole 52, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3914. p-29254

Černivec Borut, Celovška cesta 145 A,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost, izdana leta 1987. s-29162

Čevnik Miha, Na zelenici 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 33731. p-29106

Čiber Ljudmila, Blegoška ulica 24, Gore-
nja vas, spričevalo obveznega šolanja. g-29238

Čretnik Romna, Nove Loke 44, Mozirje,
vozniško dovoljenje. p-29120

Čuk Eva, Jocova 30, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8475. m-755

Čulum Jadranka, G. Previja 33, Ključ, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc, izdano
leta 1991. s-29144

Čurčič Milan, Goriška 8, Maribor, delovno
knjižico. m-723

Džamastagič Džemka, Titova 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 28923. g-29076

Džumhur Nina, Mariborska 105, Celje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Celje. g-29191

Danko Sabina, Korčetova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92223.
m-740

Dizdar Selim, Trg revolucije 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 101411. m-764

Dobaja Branko, Zamušani 3, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18663,
izdala UE Ptuj. g-29188

Doberšek Mirko, Škapinova 15, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 15973. p-29062

Dolamič Franc, Drakovci 73, Mala Nede-
lja, zavarovalno polico, št. 0337946. p-29067

Dolamič Franc, Drakovci 73, Mala Nede-
lja, zeleno karto, št. 0292716. p-29071

Dolgan Venčeslav, Ljubljanska 782 a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 16791. s-29254

Dolgov Saša, Razlagova 12, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 33288. p-29114

Dolinšek Andrejka, Vino 10, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17263, iz-
dala Upravna enota Grosuplje. s-29128

Dolič Zlatko, XXX divizije 19/a, Nova Go-
rica, zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole v Ajdovščini. g-29103

Dora Ladislava, Motvarjevci 7, Prosenja-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 11000. p-29027

Draš Andrej, Češka 6, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 69958. m-777

Drašček Oton, Cankarjeva 48, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. p-29096

Drenik Milojka, Bršljin 41, Novo mesto,
delovno knjižico, reg. št. 36795. g-29167

Dvokič Jovo, Plavno, Knin, zaključno spri-
čevalo Srednje kovinarske šole TAM Maribor,
izdano leta 1983. s-29252

Đorđevič Bojan, Zakotnikova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 633494, reg. št. 170133. s-29010

Emeršič Janko, Ob gozdu 33, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4771. m-739

Fajfer Aleš, Nikova 12, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 101263. m-759

Fatur Andrej, Šolska ulica 6, Idrija, indeks
Pravne fakultete v Ljubljani. s-29025

Felc Uroš, Črni vrh 114, Črni vrh nad Idri-
jo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7522.
p-29291

Feltrin Jure, Štuhčeva ulica 6, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 5331. m-798

Ferlež Andrej, Marjeta na Dravskem polju
60, Starše, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
98690. m-792

Feuš Boris, Globoka 46, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 10801. p-29296

Filipič Anton, Radoslavci 48, Mala Nede-
lja, zavarovalno polico, št. 280330. p-29124

Filipič Boštjan, Brilejeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 186724.
s-29176

Fincinger Klementina, Prušnikova 66,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13292. s-29244

Fink Boža, Dol. nemška vas 35, Trebnje,
delovno knjižico, zap. št. 11169. s-29187

Flach Justin Irena, Krivec 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66817, S
483219, izdala UE Ljubljana. s-29269

Frlic Robert, Partizanska 47, Škofja Loka,
vozno karto. g-29154

Furlan Gregor, Stara Vrhnika 61, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11292.
s-29250

Gaberc Vida, Cankarjeva ul. 35, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5277.
s-29100

Gaberšček Silvo, Benica 25, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2579.
p-29102

Gabrovšek Sandi, Garibardijeva 11, Piran,
zavarovalno polico, št. 0316154. g-29056

Gabrovšek Sandi, Garibaldijeva ulica 11,
Piran, zavarovalno polico, št. 0412488.
s-29141

Galamič Vedrana, Milčinskega 2, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 40808. p-29016

Gale Ljuba Štefka, Ul. IX korpusa 12, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9753.
p-29119

Gašpar Franc, Adrijanci 2, Gornji Petrov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 27599. p-29299

Glavica Josip, Bednica 50, Dolnja Višnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne avtomeha-
nične šole v Mariboru. m-708

Glavica Karolina, Nova vas pri Ptuju 110
a, Ptuj, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ptuju, letnik 1995. m-734

Glazer Franc, Zg. Slemen 38, Selnica ob
Dravi, spričevalo Srednje kov. strojnešole, let-
nik 1981. m-741

Godnič Klavdij, Erjavčeva 21, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 3157. g-29049

Golob Ljubica, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje go-
stinske šole v Ljubljani, izdana na ime Nikolič
Ljubica. s-29027

Gorjan Miha, Bazoviška 15, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 301222. p-29064

Grajfoner Zvonko, Sveta Ana, Sveta Ana,
hranilno knjižico, št. 107-664454/31. m-731

Grebenšek Irena, Runkova ulica 26, Ljub-
ljana, preklic spričevala in diplome Srednje
šole za trgovinsko dejavnost, objavljeno v UL,
št. 23/96. s-29305

Grimšič Dušan, Lesjakova 49, Maribor, de-
lovno knjižico. m-787

Grmovšek Sebastjan, Na Pristavi 24, Laško,
spričevalo OŠ, šolsko leto 92/93. g-29194

Grošelj Helena, Zvezda 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18808. s-29114

Grošičar Manica, Kromberk, Pri hrastu 11,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-29292

Grzde Alenka, Cesta 1. maja 101, Jesenice,
diplomo Srednje metalurške šole, šolsko leto
84/85. g-29285

Grčar Marjan, Radgonska 21, Radenci, de-
lovno knjižico. p-29093

Gubenšek Mihael, Nikola Tesla 10, Žalec,
vozniško dovoljenje. p-29020

Gulja Mirka, Veliko Brdo 8, Jelšane, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Pedagoške gimna-
zije, izdano na ime Gombač Milka, leta 1981.
g-29286

Gutnik Luka, Betajnova 53, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 12324, izdala
UE Vrhnika. s-29045

Gyorek Franc, Filovci 41, Bogojina, voz-
niško dovoljenje, št. 15929. p-29322

Haras Krešimir, Slovenska 11, Murska So-
bota, letno spričevalo - ekonomski tehnik, šol-
sko leto 79/80. p-29095

Hasanagič Smail, Trubarjeva 42, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-29268

Hlapič Črtomir, Vičava 136, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 21533, izdala
UE Ptuj. g-29195

Horvat Stanislav, Prek. čete 94, Črenšovci,
zavarovalno polico, št. 0304623. p-29008
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Horvat Tibor, Pince 6, Lendava, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 12083. p-29003

Hočevar Silvo, Streliška ulica 37 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
151543, S 447156, izdal MSNZ Ljubljana.
s-29071

Hren Janez, Benečija 5, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Trebnje.
s-29240

Hrenić Stjepan, Cesta XIV divizike 76, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
39364. m-756

Hribar Aleksandra, Tomatinova 6, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10470. s-29301

Hribar Marija, Kuraltova 21, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 734663, reg.
št. 11813, izdala UE Kranj. p-29039

Hudnik Ina, Celovška cesta 99 B, Ljublja-
na, vozovnico, št. 247 s 100% popustom.
s-29072

Hudrič Gregor, Pejce 8, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH. g-29237

Hunjadi Darko, Betnavska 127, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86086.
m-748

Huzjak Dean, Mencingerjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1107080. s-29312

Ilešič Ivan, Hvaletinci 17, Vitomarci, de-
lovno knjižico, št. 40217. p-29030

Ilič Nedeljko, Košnica 51/L, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCE, št. 9562. p-29065

Ilič Nedeljko, Košnica 51/c, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 9562. p-29085

Istenič Marko, Franca Kramarja 11, Šem-
peter pri G., vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH. p-29032

Ivančič Saša, Kamno 63 a, Kobarid, voz-
niško dovoljenje, št. S 301207. p-29271

Izlakar Dušanka, Ul. prvoborcev 35, Hrast-
nik, spričevalo OŠ. p-29047

Jagodic Viktor, Polica 1, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 806373, reg.
št. 19498, izdala UE Kranj. g-29147

Jakša Nadja, Gradac 108, Gradac, delovno
knjižico, reg. št. 920. g-29102

Jamnikar Marijan, Podgorska c. 12, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 04532.
p-29049

Janc Valentin, Begunje 78, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10527.
g-29276

Janković Zupanc Vesna, Beograd, voz-
niško dovoljenje, št. S 1010656. s-29208

Japič E., Stritarjeva 8, Koper, vozniško do-
voljenje, kat. B, št. 25064, izdala UE Koper.
g-29291

Jecl Ivan, Ruše 8/A, Petrovče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13712. p-29138

Jelen Boštjan, Andraž nad Polzelo 91 c,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1057986. p-29005

Jelenič Doriano, Rozmanova 24/e, Ilirska
Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje tehnič-
ne in naravoslovne šole v Postojni. s-29092

Jeler Drago, Titova 110, Senovo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12322. p-29013

Jelovšek Janez, Jakčeva 20, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7384, izda-
la UE Novo mesto. g-29277

Jene Vesna, Ulica Simona Jenka 14, Med-
vode, dijaško mesečno vozovnico, št. 6422.
s-29198

Jenko Cirila, Prežganje 26, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 766798, reg.
št. 66155. Jenko Cirila, Prežganje 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766798, reg. št. 66155. s-29264

Jerinc Franc, Vodiška cesta 34, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 733384,
št. reg. 39078. s-29255

Jerman Robert, Predjamska cesta 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893957, reg. št. 174639. s-29260

Jutriša Boštjan, Kardeljev trg 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21595.
p-29050

Jutriša Mira, Kardeljev trg 8, Velenje, spri-
čevalo OŠ Sveti Rok Rogatec, izdano na ime
Pavlovič Mira, letnik 1968. p-29042

Jušič Sead, Kamenica, Kamenica, diplomo
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, št. 329/81/82. s-29033

Kalan Mirjam, Kajuhovo naselje 16, Ko-
čevje, hranilno knjižico, št. 877010 in tekoči
račun 67725. g-29067

Karanovič Vlasta, Gorjanska 69, Nova Go-
rica, spričevalo gimnazije. p-29123

Karimani Vajidin, Cankarjeva 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 4291.
p-29076

Kastelic Jože, Tržaška cesta 211, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
654105, reg. št. 135204. s-29015

Katarinčič Josipa, Dekani 34 b, Dekani,
spričevalo 1. letnika ŠCTS Ljubljana, na ime
Rafaelič Josipa. g-29289

Katona Stanko, Veščica 38, Murska Sobo-
ta, delovno knjižico, reg. št. 43455. p-29323

Kaučič Bojan, Na gorci 72, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 93967. m-802

Kavčič Bojana, Peščeni vrh 39/a, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 325558.
m-730

Keber Nada, OF 14, Izola, zavarovalno po-
lico, št. 317682. g-29088

Kekič Jure, Istrskega odreda 27, Divača,
zavarovalno polico. g-29229

Kelc Milan, Pod hribom 23, Limbuš, za-
ključno spričevalo Srednje poklicne kovinar-
ske šole. m-747

Kerman Ludvik, Mekotnjak 23, Ljutomer,
potrdilo o zaključnem izpitu Centra poklicnih
šol Murska Sobota, št. 2822, letnik 1982. m-782

Kezunović Maja, Ul. Ivana Regenta 20,
Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7202.
s-29299

Klep Marijan, Goriška ulica 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90875.
m-805

Knez Franc, Loka pri Framu 5, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 90404.
m-800

Koželj Branislav, Sadnikarjeva 2, Mengeš,
zavarovalno polico št. 0309577, izdala Zava-
rovalna družba Adriatic. s-29123

Kocjančič Tine, Lazaretska 6, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40614.
g-29290

Kocjančič Vali, OF 16, Izola, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 3240. p-29324

Kodrič Jožef, Šnoflova ul. 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 35169.
m-801

Kogovšek Renata, Zavratec 17, Rovte, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 677. p-29290

Kokot Milan, Sobetinci 36, Ptuj, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Lesne šole v Ptuju,
šolsko leto 1959/60. p-29302

Kolarič Primož, Ul. 17. julija 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91764.
m-758

Kolenc Anica, Bezenškova 53, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 14091. p-29105

Kolman Blaž, Dobrteša vas 16 D, Šempe-
ter, pooblastilo o usposobljenosti za gašenje
požara na ladji, št. 02/09/587/92. p-29282

Kolmančič Darko, Goriška 17/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109429.
m-721

Konte Tadej, Mlaka 15, Stara cerkev, voz-
niško dovoljenje, št. 10823. g-29052

Končina Katja, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v
Ljubljani. s-29168

Kores Branko, Uskoška 9, Miklavž, delov-
no knjižico. m-797

Korošec Wolfgang, Reška ulica 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-29111

Korošec Wolfgang, Reška ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Tone Čufar v Ljubljani.
s-29109

Korošec Wolfgang, Reška ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Strojne šole v Škofji
Loki, izdano leta 1984. s-29112

Kos Aleksander, Videž 3, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15425. g-29059

Kos Peter, Zvonimirova 29, Prelog, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika. m-742

Kos Zinka, Selo 49, Zagorje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 7056. p-29028

Kosmač Silvestra, Mrzli vrh 10, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 2443.
p-29033

Kotnik Robert, Preserje 24, Braslovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 904322.
p-29139

Kovač Danujel, Majcingerjeva 9, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kov. šole, letnik
1991. m-713

Kovač Jožefa, Turjaško naselje 4, Kočev-
je, delovno knjižico, št. 927. g-29193

Kovačec Emil, Ptujska 87, Maribor, diplo-
mo Železnišarske prometne šole v Mariboru,
letnik 1990. m-760

Kovačec Janez, Zamušani 59, Gorišnica,
listino. g-29037

Kovačič Branka, Grobelno 17 A, Grobel-
no, diplomo, izdana leta 1986. p-29021

Košir Marjeta, Ul. Toneta Pleja 16, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11617. p-29081

Koščak Anton, Topniška ulica 45, Ljublja-
na, diplomo Šole za miličnike, izdana leta
1972. s-29297

Kočevar David, Hrastovec 5 c, Zavrč, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 33450. g-29091

Kralj Igor, Štrekljeva ul. 70, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 103327. m-737

Kralj Nikolaj, Trnovo 7/g, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. AB. p-29293

Kralj Stanislav, Merotnjak 88, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10416.
p-29026

Kramar Boštjan, Opekarska cesta 7 c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934496, reg. št. 179270. s-29288

Kramarič Franc, Goriška ulica 59, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83851,
S 847948, izdala UE Ljubljana. s-29140

Kranjc Robert, Vrečkova 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475174, reg.
št. 32678, izdala UE Kranj. g-29148

Krapež Anita Mrak, Tovarniška 10, Aj-
dovščina, zaključno spričevalo Srednje tek-
stilne in obutvene šole Kranj, DE SGNŠ Vena
Pilon Ajdovščina, izdano leta 1991. g-29106

Kravanja Sandro, Gregorčičeva 43, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4612, iz-
dala UE Piran. g-29157

Kremžar Tatjana, Ul. KIrbiševih 69 e, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 311135. m-803

Krese Tadej, Srednja vas 97, Srednja vas,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 20796.
g-29077
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Krivec Peter, Bohinjska Bela 62, Boh. Be-
la, vozniško dovoljenje, kat. G, št. 23285.
g-29274

Krivec Srečko, Pameče 187, Slovenj Gra-
dec, spričevalo o končani OŠ Slovenj Gradec,
šolsko leto 80/81. g-29082

Krmelj Janez, Frankovo naselje 6, Škofja
Loka, spričevalo OŠ, letnik 1981 - izdala Ljud-
ska univerza. g-29084

Krznar Joško, Polanškova ulica 14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0332559.
s-29001

Kukovič Slavica, Lokrovec 59, Celje, spri-
čevalo 8. razreda OŠ. s-29296

Kunatrič Vincenc, Ul. Koroškega Bataljo-
na 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 391637, reg. št. 6731. s-29009

Kurbalija Branko, Preradovičeva 33, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje kovinarske
in metalurške šole v Mariboru, letnik 1978.
m-738

Lah Barbara, Cesta C. Kosmača 15, Šmart-
no, dijaško mesečno vozovnico, št. 21284.
s-29205

Latić Hazim, Jakčeva 2, Velika Kladuša,
spričevalo 3. letnika Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1976.
s-29065

Lašič Edvard, Lendavska 45/a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 20153. p-29300

Leban Eduard, Cankarjeva cesta 16, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-2652/94, izdala Pristaniška ka-
pitanija Koper 27. 5. 1994. s-29295

Lenard Jelka, Razlagova 29, Maribor, de-
lovno knjižico. m-743

Lenič Rado, Kremžarjeva ulica 22, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Šole za policiste v
Ljubljani, izdano leta 1981. s-29119

Lesjak Kristjan, Sv. Primož nad Muto 45,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6468. p-29266

Letnik Robert, Kidričeva ulica 8, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 5302.
m-795

Letnik Tomislav, Hrenca 27, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 98640. m-735

Levičar Natalija, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. AO 377884, iz-
dala Zavarovalna družba Adriatic. s-29074

Lešnik Ljubica, Gosposvtska c. 30, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87842.
m-706

Lešnjak Marija, Podolnica 24, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1002148,
reg. št. 11986. s-29002

Lindič Franc, Graščinska 28, Prebold, de-
lovno knjižico. Lomovšek Primož, Gradniko-
va 107, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21642. p-29104

Lorenčič Milena, Malečnik 99, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16120.
m-770

Lovrenčič Marjan, Zg. Ščavnica 16, Lenart,
zavarovalno polico, št. AO 0327642. m-780

Lužar Lucija, Mokrška ulica 29, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani. s-29173

Mahne Dušan, Ilirska 13, Izola, zavaroval-
no polico, št. 213795. g-29146

Mahnič Marko, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9913. s-29020

Majerle Irena, Jelševnik 5 A, Črnomelj,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Črno-
melj. p-29034

Majsler Vladimir, Železnikova 20, Mari-
bor, delovno knjižico. m-714

Makovec Slavko, Ul. Jana Baukarta 18, Lju-
tomer, zavarovalno polico, št. 280347. p-29024

Mally Božislava, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika dvoletne ad-
ministrativne šole v Ljubljani. s-29011

Mandić Nedeljko, Rošpoh 162/a, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3339.
m-790

Markovič Renato, Pot na Fužine 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
765693, reg. št. 156786. s-29308

Marton Jožef, Blasov Breg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 70533.
s-299306

Maršetič Milan, Kosovelova 7, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
395126. g-29057

Matauž Marko, Rudniška 5, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 9892. p-29019

Matavulj Jovan, Mateottijeva 15, Piran, za-
varovalno polico, št. 0317837. g-29228

Matijevič Milovan, Ul. M. Tita 31, Sivac,
diplomo Ekonomsko poslovne fakultete, izda-
na leta 1979. m-767

Matjašič Butko Silva, Gradiška 207, Pe-
snica, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
nega šolskega centra Borisa Kraigherja, letnik
1974. m-733

Matos Mojca, Seča 135 a, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10359. s-29166

Maver Angelca, Reber 6, Žužemberk, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 31273, izdala
UE Novo mesto. g-29280

Mavfrič Marko, Scopolijeva ulica 81, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-29275

Medved Aleš, Župančičeva cesta 28, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1204.
s-29041

Medved Danilo, Podgorci 87, Podgorci,
potrdilo o opravljenem tečaju za traktorSred-
njega šolskega centra Ptuj, izdan leta 1995.
m-720

Medved Jelka, Dolga Gora 15, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7108.
p-29041

Medvedec Uroš, Kidričeva 21, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951617. g-29197

Medvidovič Ante, Ljubljana, osebno de-
lovno dovoljenje, št. 0424442144. s-29178

Meituk Ljubica, Bratonci 158, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 18501. p-29036

Menič Sebastjan, Borjana 74, Breginj, voz-
niško dovoljenje. p-29294

Miklavc Nande Ferdinand, Babna gora 32,
Polhov Gradec, izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje. s-29310

Mikuž Stanislav, Štefanova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
265079, reg. št. 22155. s-29003

Milanovič Anica, Kraigherjeva 6, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
90/91, na ime Danijele Milanovič. g-29163

Mojsić Zoran, Ziherlova ulica 10, Ljublja-
na, indeks Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani. s-29040

Mozetič Marija Majda, Studenec 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584865, reg. št. 46286. Murko Milan, Zoisova
2, Celje, vozniško dovoljenje, št. 42315.
s-29014

Murovec Mirko, Vrtojba, 9. septembra 82,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. F.
p-29112

Napredek, Ljubljanska 64, Domžale, zava-
rovalno polico, izdala Adriatic Koper. g-29281

Nedoh Marjan, Tomažičev trg 5, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20863.
g-29085

Novak Aleš, Ovčakova 10, Šmartno, in-
deks za šolsko leto 83/84. g-29055

Novak Renata, Ulica bratov Učakar 116,
Ljubljana, preklic indeksa, objavljen v UL, št.
18/96. s-29212

Obrez Marija, Pongrac 95/B, Griže, za-
ključno spričevalo Administrativne šole Mari-
bor. g-29304

Ocvirk Jože, Veselovska 81, Šenčur, zava-
rovalno polico, št. 308631. g-29236

Ograjenšek Marko, Litijska cesta 258,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0301118.
s-29202

Ogrizek Jožef, Leskovec, Pragersko, de-
lovno knjižico. m-778

Omerzu Rozalija, Podčetrtek, delovno knji-
žico. p-29136

Osolin Klemen, Rova 33, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 23449, izda-
la UE Domžale. s-29267

Ostanek Aleš, Cankarjeva 2, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7467.
p-29254

Pahor Slavica, Ul. 25. maja 20 a, Prestra-
nek, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7015.
p-29295

Pangeršič Tončka, Markovo 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16964.
s-29068

Pantelič Nenad, Vrečkova 11, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1027447,
izdala UE Kranj. g-29080

Pantelič Predrag, Vrečkova 11, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 629564, reg.
št. 37280, izdala UE Kranj. g-29081

Pavšič Uršula, Kašeljska cesta 48 B, Ljub-
ljana, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-29007

Pejzić Fadil, Stupine, Tuzla, zaključno
spričevalo Srednje gradbene šole Ivana Kavči-
ča, izdano leta 1980. s-29213

Perbil Aleksander, Šolska 6, Oplotnica, de-
lovno knjižico. m-727

Perbil Martina, Šolska 6, Oplotnica, delov-
no knjižico. m-728

Perdih Franc, Mala vas 12, Ljubljana, in-
deks Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo v Ljubljani. s-29046

Pernarčič Vesna, Ulica Molniške čete 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 613060, št. reg. 194002. s-29026

Peroša Pavel, Vršnik 5, Zgornja Kungota,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1077.
m-793

Perčič Marijan, Tomšičeva ulica 8, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10897.
p-29264

Peterman Matjaž, Rečiška cesta 11, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18154.
s-29185

Peternel Klemen, Podkoren 18/a, Kranjska
gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22601/15757/96. g-29150

Petrač Katarina, Kamniška 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29072, iz-
dala Upravna enota Domžale. s-29127

Petrič Anton, Rdeči Breg 4/d, Lovrenc,
vozniško dovoljenje, kat. A, št. 2483. m-754

Petrovič Majda, Zg. Hajdine 112, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15910. g-29196

Petrovič Svetozar, Gorazdova ulica 19,
Ljubljana, delovno knjižico. s-29219

Pevec Ciril, Pot na Labar 10 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1026696, reg. št. 65262. s-29031

Pevec Katarina, Rakitna 63 A, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1043022,
ser. št. 207408. s-29180

Pečenko Boris, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 139586,
reg. št. 184195. s-29309
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Pečenko Vojko, Batuje 28, Črniče, delov-
no knjižico. g-29225

Pečnik Borivoj, Šentjanž 44, Mozirje, di-
plomo, reg. št. 603/I, izdal Center strokovnih
šol v Velenju, izdana leta 1987. p-29265

Pečnik Milena, Vrazova 46, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40843. m-776

Pirc Jožefa, Horjul 272, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 245124, reg. št.
186259. s-29032

Pirc Osvald Boštjan, Glogovica 13, Šen-
tvid pri Stični, spričevalo OŠ Ferdo Vesel Šeb-
tvid pri Stični. s-29132

Pirnat Igor, Ulica Iga Grudna 26, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje stroj-
ne šole v Ljubljani. s-29133

Pirnovar Borut, Čeče 50, Hrastnik, delov-
no knjižico, št. 343209. p-29029

Pivec Ksenija, Gaberje 88, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, št. S 123677. g-29058

Pičulin Matejka, Med ogradami 16, Sol-
kan, spričevalo 1. letnika, šolsko leto 1978/79.
g-29078

Pičulin Matejka, Med ogradami 16, Sol-
kan, spričevalo 1. Zdravstvene šole, izdano
leta 1980. g-29079

Planinšec Janez, Šmartno 81, Šmartno/Slo-
venj Gradcu, spričevalo o končani CSŠ Vele-
nje-smer elektrikar-elektronik, šolsko leto
90/91. g-29083

Planinšek Borut, Pucova 2, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 29086. p-29135

Plavec Bojan, Drankovec 6, Jakobski dol,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1236.
m-794

Plesničar Anuška, Orehovlje 9, Miren, li-
stino. p-29109

Ploj Stanko, Blaguš 6, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11658.
p-29025

Podlesek Roman, Gorica 48, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 30059. p-29273

Pokovec Ljudmila, Križevska vas 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 158141,
S 585189, izdala UE Ljubljana. s-29121

Polak Simina, Ul. Staneta Severja 3, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 0328258. m-746

Polak Simona, Ul. Staneta Severja 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96468.
m-707

Polanc Adolf, Rasbergerjeva ul. 24, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2196.
m-718

Polaner Albert, Gor. vrh 56 A, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 4945. p-29288

Poljšak Andrej, Vojkov drevored 4, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8782.
s-29165

Pomper Vidko, Trg revolucije 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 75554.
m-788

Popič Monika, Robindvor 35, Dravograd,
spričevalo. p-29129

Potočnik Lučka, Polanska 76, Orehova vas,
zaključno spričevalo Upravno administrativne
šole v Mariboru, šolsko leto 76/77. m-765

Povše Marko, Glavarjeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
892990, št. reg. 67808. s-29036

Pozeb samo, Prušnikova 6, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 35069. p-29283

Prelec Damir, Zupančičeva 19, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 11072.
p-29268

Preložnik Rok, Grošljeva 8, Ljubljana, po-
trtdilo o opravljenem izpitu za mornarja moto-
rista, št. 02/09-7060/94. s-29184

Premelč Bojan, C. Krimskega odreda 74,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu, št.

14 z dne 14. 6. 1970 Tehniške šole za kemij-
sko, metalurško, rudarskoin lesno stroko v
Ljubljani. s-29171

Prešeren Peter, Zupančičeva ulica 3, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 579052, št. 3749, izdala Upravna enota
Domžale. s-29203

Primožič Janez, Vrh 11, Šentrupert, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, špt. 1567, iz-
dala Občina Trebnje. s-29248

Prošev Alojzija, Stari trg 179, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8350.
g-29158

Pukmeister Irena, Flisova ul. 28, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 77872.
m-717

Pustinek Bojan, Podvin 1 A, Polzela, zava-
rovalno polico. g-29232

Rafolt Gregor, Jamnikova ul. 3, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7814. m-781

Rajh Matjaž, Smerdujeva ulica 22, Ljub-
ljana, indeks Poslovno ekonomske fakultete v
Mariboru, št. 82147143. s-29169

Rataj Romana, Sp. Slemen 440, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1093. m-786

Ratnik Alojz, Tropovci, Križna 30, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 02467. p-29298

Reberšak Ivan, Rečica ob Paki 24, Šmart-
no ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 1398. p-29044

Repas Nataša, Partizanska cesta 33, Celje,
zavarovalno polico, št. AO 0259959. g-29190

Repič Janez, Brstje 7, Ptuj, delovno knjiži-
co. p-29303

Ribarir Tibor, Petišovska ulica 49, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
5702. p-29263

Ribič Mirko, Salinovec b. b., Ivanec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1968 v Ljub-
ljani. s-291266

Ristovič Nikola, Gredišnikova 10, Borov-
nica, izkaz o uspehu OŠ Ivana Korošca Bo-
rovnica. s-29174

Rožman Edvard, Volčje 4, Sramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BF, št. 11277. p-29108

Rob Francek, Gibina 12, Ljutomer, delov-
no knjižico, reg. št. 32/96, ser. št. AO 340495.
p-29070

Robnik Šikonja Jožica, Kvedrova 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, št. 9457. p-29289

Rode Tomaž, Metulje 9, 1385 Nova vas,
izkaz o šolskem uspehu od 1. do 8. razreda
Osnovne šole Zadobrova. s-29047

Rogič Gospova, Brilejeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
92226, reg. št. 182471. s-29075

Rojc Bojan, Brezova 34, Šmartno v Rožni
dolini, vozniško dovoljenje, št. 34493.
p-29083

Rojc Marko, Lisce 36, Celje, delovno knji-
žico. p-29285

Rot Ivan, Dragomilo 16, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14059.
p-29055

Rot Ivan, Šmarje, listino, št. 14059.
p-29137

Rozman Jelka, Partizanska ulica 37, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 139938,
S 730869, izdala UE Ljubljana. s-29131

Rupnik Štefan, Sp. Rečica 134, Laško, voz-
niško dovoljenje, št. 3419. p-29315

Saje Drago, Goriška vas 2, Mirna peč, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32242.
g-29159

Sajevec Ferdinand, Obala 75, Portorož, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske šole, iz-
dano leta 1960. g-29284

Salokar Ferdinand, Povšetova ulica 59, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109958,
S 931315, izdala UE Ljubljana. s-29129

Samardžič Karmen, Cesta ob Barju 84,
Škofljica, spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1995. s-29300

Savić Saša, Kidričeva 7, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9017, UE kočevje.
s-29217

Sever Marta, Mladinska 26/a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 10440. p-29321

Simšič Jožica, Žerovnica 10, Grahovo,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Slovenj Gradec. g-29226

Sirk Tomaž, Dol. Boštanj 46, Boštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10620.
p-29035

Smolnikar Janko, Prelovčeva 1/b, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9031.
p-29066

Smuk Alenka, Retnje 44, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7640. s-29175

Soko Stanislav, Ul. heroja Lacka 55, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5141.
m-771

Soldat Vesna, Kosovelova 4, Sežana, za-
varovalno polico, št. 1-AO-01 0401053.
g-29233

Spitzer Marko, Demšarjeva c. 6, Škofja
Loka, vozovnico, št. 4012, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-29200

Stanko Silva, Preserje 17, Braslovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 285802.
p-29092

Stanojkovič Sretan, Na trgu 12, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 292003. g-29307

Sterniša Srečko, Lutverci 66, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 6817. p-29125

Stojko Valentin, Farovec 11, Laporje, de-
lovno knjižico. m-772

Stojnič Stojan, Reška cesta 19, Kozina, po-
trdilo o strokovni usposobljenosti prodajalca.
g-29186

Sukič Anton, Cankova 39/c, Cankova, li-
stino. p-29094

Sušnik Simona, Spodnje Pirniče 34, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
178178. s-29182

Svetlič Rok, Krojaška ulica 6, Ljubljana,
indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-29311

Šajnič Jože, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80800.
s-29062

Šalamun Franc, Iljaševci 48, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 8902. p-29103

Šanca Franc, Domanjševci 149, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, št. 11846.
p-29068

Šegula Boštjan, Tbilisijska ulica 58, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
846988, reg. št. 140922. s-29145

Šenk Dominik, Hotemaže 52 a, Preddvor,
spričevalo 3. letnika srednje šole. g-29051

Šinkovec Tatjana, Cerovec 11, Šentjanž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9972. p-29107

Šircelj Franc, Šemnik 15, Zagorje, delov-
no knjižico. s-29315

Šircelj Milan, Mala Bukovica 4, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 1691, SO36184524, izdala UE ilirska Bi-
strica. s-29138

Škapin Gregor, Dobrteša vas 56 c, Šempe-
ter v Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 19855. p-29140

Škoberne Andreja, Dol. Leskovec 82, Bre-
stanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16032. p-29079
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Škoda Dušan, Gogalova 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 600626, reg. št.
42487, izdala UE Kranj. g-29282

Škvorc Alenka, Rožičeva ulica 9, Domža-
le, indeks Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev v Ljubljani. s-29179

Šonc Sašo, Šaleška c. 2/A, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23442. p-29048

Šorli Tomaž, Jakopičeva ul. 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99887.
m-712

Šošterič Franjo, Borštnikova 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84404.
m-715

Špec Damjan, Cankarjeva 12, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15976.
p-29301

Špes Boris, Vrbno 28 a, Šentjur pri Celju,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6968.
p-29074

Štajner Marko, Lomanoše 45/A, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10899. p-29069

Štancar Ksenija, Plače 57, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, št. S 252037. g-29142

Štoviček Jendo, Cesta v Zeleni Log 19,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
0323584. s-29298

Štraus Elizabeta, Volča 23, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19475.
p-29134

Štravs Janez, Ulica v Zadrže 4, Šmarje pri
Jelšah, diplomo o končani Srednje tehniški
šoli v Celju. g-29283

Štruc Danijel, Partizanska ul. 51, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1351. p-29314

Štrukelj Ksenija, Volče 18, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11193.
p-29270

Štuhec Jožica, Gobernik 2 A, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 29378, izdala
UE Ptuj. g-29303

Šuligoj Rajko, Lokovec 34, Čepovan, voz-
niško dovoljenje. p-29031

Švegl Franc, Jamova cesta 66, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
972886, reg. št. 199668. s-29201

Tatalovič Tatjana, Pleterje 10 A, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 884.
p-29255

Tekavc Andreja, Trubarjeva 15, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20901.
s-29221

Tepeš Josip, Rogatec, vozniško dovolje-
nje, št. 12150. p-29306

Tomažin Lučka, Japljeva 7, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 42441. p-29007

Tomažič Igor, Duplje 21, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 784587. g-29060

Tome Karin, Krimska ulica 22, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika SUAŠ v Ljubljani, izda-
no leta 1989. s-29116

Toplak Janez, Zasadi 2, Destrnik, delovno
knjižico, št. 26766. p-29118

Toplak Pavel, Spomeniška pot 9, Ljublja-
na, diplomo Filozofske fakultete, izdana leta
1989. s-29214

Topolovec Janez, Na Gaj 12, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 39161. m-751

Tratenšek Anton, Zoisova 1, Celje, delov-
no knjižico. g-29160

Tratnjek Ciril, Rodislavci 42/a, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4350. p-29272

Udovič Rajko, Kubed 1/b, Gračišče, zava-
rovalno polico. g-29231

Uršič Erika, Ljubljanska c. 6, Kranj, oseb-
no izkaznico. g-29054

Uršič Erika, Ljubljanska c. 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje. g-29064

Uršič Erika, Ljubljanska c. 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 599655, ser.
št. 42508, izdala UE Kranj. g-29151

Usović Alen, Petelinkarjeva 7, Kisovec,
letno vozovnico, št. TO 00236, šolsko leto
95/96. p-29011

Vadnov Alen, Dekani 247 A, Dekani, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Koper.
g-29302

Valenčič Miroslav, Pot na Kamenšak 18,
Lenart, zavarovalno polico, št. 0311709.
m-719

Vehar Blaž, Godešič 94, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24527.
p-29185

Vehar Marija, Godešič 94, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12660.
p-29186

Vidic Damjan, Trg Rivoli 8, Kranj, vpisni
list za čoln, z oznako IZ -1129, št.
01-03-39611-1993. g-29230

Vidic Marjan, Kresnice 9, Kresnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1190, izdala
UE litija. s-29136

Vidmar Urška, Iztokova 10, Medvode, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18547. s-29209

Vidovič Milena, Abramova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102036. reg. št. 182568. s-29249

Vidovič Silva, Štrekljeva 58, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 100351. m-726

Vindiš Jože, Šikole 14, Pragersko, zaključ-
no spričevalo Poklicne šole - smer slikople-
skar, letnik 1982. m-766

Vitrih Andreja, Partizanska 3, Lenart, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole v
Mariboru, letnik 1995. m-757

Vičič danilo, Tovarniška pot 7, Pivka, za-
varovalno polico, št. 0320739. g-29273

Vodišek Marija, Vegova 2, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 4376. g-29155

Vodopivec Aleksander, Prvačina 70, Dorn-
berk, delovno knjižico. p-29012

Vogrič Andrej, Cvetlična 5, Šempeter pri
G., vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-29110

Voje Irena, Dolenjska cesta 168, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 210711.
s-29117

Volk Boris, Belsko 30, Postojna, zavaro-
valno polico, št. 0320116. g-29143

Volčič Stanislav, Partizanska 105, Oplot-
nica, vozniško dovoljenje, št. 16046. g-29272

Voršič Viktor, Cankova 3, Cankova, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 269/35 Šole za
miličnike, izdano leta 1978. s-29270

Vrbovšek Bernard, Strmca 100, Laško, di-
plomo Strojno tehnične šole, izdana leta 1988.
g-29038

Vrhovnik Sonja, Podgorje 23, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2908.
s-29227

Vukovič Davor, Prečna pot 14, Zagorje,
vozniško dovoljenje, št. 10204. p-29063

Zadnik Damjan, Vojkova 14/A, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10220, iz-
dala UE Piran. g-29164

Zahrastnik Boštjan, Hotemež 33, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6330.
p-29089

Zajc Marko, Šentpavel pri Domžalah 3,
Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje lesne
šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-29110

Zakovšek Branko, Bušeča vas 34, Cer-
klje/Krki, spričevalo Srednje tehnične šoleza
promet na Ježici, izdano leta 1995. s-29259

Zalar Metod, Prijateljeva 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 52534, S
1010660, izdala UE ljubljana. s-29183

Zavolovšek Justina, Florjan 21, Gornji
Grad, delovno knjižico, reg. št. 12866.
p-29133

Zekić Dušan, Zaloška cesta 76 A, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
446940, reg. št. 166717. s-29246

Zelenko Andrej, Valvasorjeva 86, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90345.
m-796

Zelič Željko, XXX divizije 19 b, Nova Go-
rica, spričevalo. p-29111

Zemljarič Marija, Ptujska c. 223, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 62620.
m-768

Zorčec Vlado, Ballonggatan 5, 3 tr, Skarp-
nack Sweden, spričevalo II., III. letnika, izdal
Šolski center za kemijo, metalurgijo in papir-
ništvo - Tehniška kemijska šola v Ljubljani
leta 1977, 1979. s-29124

Zupan Janko, Ruska ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 653837,
reg. št. 195369. s-29241

Zupan Majda, Brode 24, Vransko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 80361. p-29287

Zupanec Simona, Vogljanska c. 1, Šenčur,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-29089

Zupančič Simona, Maroltova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
210284, S 1065535, izdala UE Ljubljana.
29261

Zupančič Vida, Vrh pri Višnji gori 19, Viš-
nja Gora, zaključno spričevalo Trgovske sred-
nje šole v Ljubljani, izdano leta 1985. s-29118

Žagar Mladenska, Trg prekomorskih bri-
gad 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 172499. s-29137

Žajben Matjaž, Gerica 9, Brestanica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16765.
p-29053

Žaler Marjan, Ogorevc 13, Štore, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 25787. p-29284

Žaren Andrej, Ljubljanska 88, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28858, iz-
dala Upravna enota Domžale. s-29204

Železnik Andraž, Murnova 7, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 13189, izdala UE
Postojna. p-29269

Železnik Franc, Goriška 1, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 16228. g-29192

Žerak Erika, Divjakova 9, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 27968. m-716

Žižek Štefan, Rakičan, Cvetkova ul. 8,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
11020. p-29297

Žibert Branko, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22711. s-29316

Živko Ivan, Goriška ul. 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23360. m-711

Žičkar Jože, Pot na Polšco 39/b, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12820.
p-29002

Žmavc Marinka, Pot k ribniku 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 119967.
s-29153
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