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Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 10149/94 Rg-723

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

Družba NI-NI, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Kašeljska 158,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Štefanija Bogomolec,
Kašeljska 158, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe, prenese 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 v Ljubljani

dne 23. 2. 1995

Srg 4161/94 Rg-724

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

KRANJ

Rg-35700

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02216 z dne 17. 1. 1996, pri sub-
jektu vpisa DOS, podjetje za ekonomske,
organizacijske in knjigovodske storitve in
posredništvo, Kranj, d.o.o., Cesta na Br-
do  43a,  Kranj,  pod  vložno  številko
1/00987/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah in povišanje osnovne vlo-
ge s temile podatki:

Matična št. 5353050
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Čimžar Marija, C. na

Brdo 43A, Kranj, vstopila 4. 1. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Družba  ITM  –  SERVIS,  inženiring,
d.o.o., Vošnjakova 5, Ljubljana, reg. št. vl.
1/11185/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 22. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marija Kolbe, Vošnja-
kova 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe, prenese na ustanoviteljico Marijo
Kolbe, Vošnjakova 5, Ljubljana.

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 16. 5. 1995

Srg 9883/94 Rg-725

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

ZDRAVA  HRANA,  p.o.,  Ljubljana,
Cesta na Loko 19, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stanišič Ilija, Ljubljana,
Novakova 1, 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
Stanišič Ilija.

Srg 8320/94 Rg-726

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

HOCH, podjetje za trgovino, inženi-
ring, zastopstvo, storitve in raziskovalne
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Vižmarska
pot 38a, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Metka Hočevar Cho-
micki, Ljubljana, Vižmarska pot 38a, z usta-
novitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Metko Hočevar-Chomicki, Ljubljana,
Vižmarska pot 38a.

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 v Ljubljani

dne 5. 10. 1995

Srg 94/18639 Rg-727

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

Družba CENE, podjetje za avtomeha-
niko, trgovino in druge poslovne storitve,
Drenov grič 73, Vrhnika, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vinko Kucler, Drenov
grič 73, Vrhnika, 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 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 12. 2. 1996

Srg 6147/94 Rg-728

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

Družba  GALVA  COMERCE,  d.o.o.,
Domžale,  uvozno-izvozno,  proizvodno
podjetje, d.o.o., Domžale, Kamniška 13,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Černivec Ivanka iz No-
vega mesta, Seidlova cesta 20, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2,945.300 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,945.300 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico Černivec Ivanko iz Novega mesta,
Seidlova cesta 20.

Srg 17177/94 Rg-729

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

Družba FELDER, podjetje za trgovi-
no, Ul. bratov Učakar 94, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Miodrag Mišič, Rašiška
18, Ljubljana in Mišič Darko, Ul. bratov
Učakar 94, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese na ustanovitelja, in si-
cer Miodragu Mišiču in Darku Mišiču, vsa-
kemu do ene polovice.

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 v Ljubljani

dne 1. 4. 1996

NOVO MESTO

Srg 130/96 Rg-38296

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

Družba SPOMINČICA, trgovina z av-
tohtonimi spominki, d.o.o., Trebnje, Jur-
čičeva 2, vpisana na reg. vl. št. 1-2399/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Tatjana Likar, Črtomi-
rova 5, Ljubljana, Marijan Likar, Horjulska
240, Dobrova in Marijan Likar, Črtomirova
5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
9.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 9.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelje Tatjano Li-
kar, Črtomirova 5, Ljubljana, Marijana Li-
karja, Horjulska 240, Dobrova in Marijana
Likarja, Črtomirova 5, Ljubljana, v soraz-
merju z vloženimi deleži, in sicer vsakemu
3.000 SIT.

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 Novem mestu

dne 8. 5. 1996

PTUJ

Srg 4765/94 Rg-26599

Družba WILLFORT, podjetje za orga-
nizacijo, posredovanje, zastopanje, pro-
izvodnjo,   servisiranje,   trgovino,   go-
stinstvo, turizem in storitve, uvoz-izvoz,
d.o.o., Stogovci 31, Majšperk, katere usta-
novitelja sta Alojz Šabec in Zdenka Šabec,
oba Nika Šturma 12, Sežana, po sklepu usta-
noviteljev družbe z dne 5. 12. 1994 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Alojz Ša-

bec in Zdenka Šabec, oba Nika Šturma 12,
Sežana.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 3. 11. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 3581/94 Rg-730

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 3581/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 6. 5. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8521-00, vpiše izbris družbe DAF-
NIS, storitve in trgovina, d.o.o., Vuzeni-
ca, s sedežem Splavarska 10, Vuzenica,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Danilo Peserl
iz Vuzenice, Splavarska 10.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 5. 1996

Srg 6092/94 Rg-731

Družba MOSERIAT, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Do-
brava  38,  Radlje  ob  Dravi,  reg.  št.  vl.
1/5823-00, katere družbenica je Majdica
Moser, po sklepu družbenice z dne 28. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Majdica Mo-
ser iz Radelj ob Dravi, Zgornja Vižinga 41.

Zoper  sklep  lahko  družbenica,  upniki
ali  pristojni  organi  v  roku  15  dni  od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče
sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 1. 4. 1996

Srg 78/95 Rg-732

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 78/95, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 6. 5. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8754-00, vpiše izbris družbe LEO-
VAN,  storitve,  trgovina,  proizvodnja,
d.o.o., s sedežem Polena 22, Mežica, zara-
di prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Praper Leo-
pold iz Mežice, Polena 22.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 5. 1996

Srg 5757/94 Rg-733

Družba  ELEKTRO  HOJNIK,  d.o.o.,
Radlje ob Dravi, reg. št. vl. 1/7122-00, ka-
tere družbenik je Borut Hojnik, po sklepu
družbenika z dne 23. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Hojnik Bo-
rut iz Radelj ob Dravi, Vorančeva 14.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 14. 5. 1996

Srg 5903/94 Rg-734

Družba DINJA, d.o.o., Slovenj Gradec,
reg. št. vl. 1/3478-00, katere družbenik je
Račnik Jože, po sklepu družbenika z dne
27. 12. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Račnik Jože
iz Pameč 92/d, Slovenj Gradec.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 14. 5. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-0003/96 Ob-2161

Oddelek za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve Upravne enote Len-
dava je dne 31. 5. 1996 v evidenco statutov
sindikatov v Upravni enoti Lendava pod zap.
št. 46 vpisal pravila sindikata zavoda Sindi-
kat zdravstva in socialnega varstva Slo-
venije, Dom starejših Lendava, s sedežem
v Lendavi, Naselje Prekmurske brigade
4/a.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.

Št. 127-7/96 Ob-2046

Veljavna pravila Sindikata družbe Gor-
janci, avtobusni promet Novo mesto, No-
vo mesto, Topniška ul. 1, ki so bila dne
6. 5. 1996 sprejeta na članskem sestanku, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 136.

Št. 127-9/96 Ob-2047

Veljavna pravila Sindikata Henricci
Novo mesto, Novo mesto, Foersterjeva 10,
Novo mesto, ki so bila dne 7. 5. 1996 spre-
jeta na članskem sestanku, se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 137.

Št. 127-8/96 Ob-2048

Veljavna pravila Sindikata družbe Gor-
janci, servisna dejavnost Vavta vas, Vav-
ta vas 36, Straža, ki so bila dne 24. 4. 1996
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sprejeta na članskem sestanku, se sprejmejo
v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 135.

Št. 127-6/96 Ob-2049

Veljavna pravila Sindikata družbe Ke-
ko  Varicon  Žužemberk,  Žužemberk,
Grajski trg 15, ki so bila dne 19. 4. 1996
sprejeta na članskem sestanku, se sprejmejo
v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 138.

Št. 121-2/96-08 Ob-2050

Pravilnik  Sindikata  organizacije  Pe-
karne Kranj, Neodvisnost, Konfederacija
novih sindikatov Slovenije, s sedežem v
Naklem, Cesta na Okroglo 5, Naklo, spre-
jet dne 6. 5. 1996, se hrani pri Upravni enoti
Kranj.

Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 139.

Št. 96-7 Ob-2033

Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
28. 12. 1995 v hrambo statut sindikata de-
lavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Ime in kratica sindikata je Sindikat de-
lavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE
Splošna bolnišnica “Dr. Franc Derganc”.

Sedež sindikata je v Šempetru pri Go-
rici, Ul. Padlih borcev 13.

Sindikat je z dnem 28. 12. 1995 pridobil
lastnost pravne osebe.

Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov Upravne enote Nova Gori-
ca pod zap. št. 104.

Št. 96-7 Ob-2034

Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
16. 2. 1996 v hrambo statut sindikata delav-
cev v zdravstveni negi Slovenije.

Ime in kratica sindikata je Sindikat de-
lavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE
Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova
Gorica.

Sedež sindikata je v Novi Gorici, Rejče-
va 4.

Sindikat je z dnem 16. 2. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.

Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov Upravne enote Nova Gori-
ca pod zap. št. 105.

Št. 96-7 Ob-2035

Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
4. 3. 1996 v hrambo pravila sindikata druž-
be Ultrapac, d.o.o.

Ime in kratica sindikata je ZSSS, Sindi-
kat dejavnosti kemične, nekovinske in gu-
marske industrije Slovenije, Sindikat pod-
jetja Ultrapac, d.o.o.

Sedež sindikata je na Volčji dragi.
Sindikat je z dnem 4. 3. 1996 pridobil

lastnost pravne osebe.
Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-

tutov sindikatov Upravne enote Nova Gori-
ca pod zap. št. 106.

Št. 96-7 Ob-2036

Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
8. 3. 1996 v hrambo statut sindikata želez-

ničarjev Slovenije, Sindikalne enote Nova
Gorica.

Ime in kratica sindikata je Sindikat že-
lezničarjev Slovenije – SŽS, Sindikalna
enota Nova Gorica.

Sedež sindikata je v Novi Gorici, Ko-
lodvorska 8.

Sindikat je z dnem 8. 3. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.

Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov Upravne enote Nova Gori-
ca pod zap. št. 107.

Ob-2037

Pravila sindikata podjetja Iskra SEM,
d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403,
sprejeta dne 13. 11. 1995, se hranijo v
Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Vič-
Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 103, dne 23. 5. 1996.

Razglasi sodišč

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

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

Oklici dedičem

N 190/95-6 R-70

Frančišek Meglič, roj. 24. 1. 1905 v Po-
tarjih, Tržič, nazadnje stanujoč Potarje 2,
Tržič, je pogrešan (na predlog Marije Dež-
man, Moše 12a, Smlednik).

Okrajno sodišče v Kranju

dne 8. 5. 1996

N 13/96 R-69

Tereza Černe, hčer Silvestra in Neže,
roj. Tavčar, roj. 17. 10. 1881 v Tomaju, je
pogrešana od leta 1920 (na predlog Bogda-
na Črneta iz Tomaja št. 27, ki ga zastopa
odv. Majda Škrlj iz Sežane).

Skrbnica je Damijana Pečar, delavka te-
ga sodišča.

Okrajno sodišče v Sežani

dne 15. 5. 1996

D 17/95 R-127

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Češarek Antonu, sinu Ja-
neza, roj. 21. 12. 1905, upokojencu, drž. biv-
še SFRJ, nazadnje stanujočem v Kanadi,
kjer je 11. 11. 1978 umrl.

Po doslej zbranih podatkih v tem za-
puščinskem postopku bi eventualno lahko
prišli v poštev za dedovanje po zakonu med
drugim tudi zapustnikovi nečaki Rajh Albi-
na, Češarek Franc, Češarek Anton ter dva
otroka pred zapustnikom umrle sestre Mrak
Marije. Vendar pa sodišču ni znano niti kje
le-ti stanujejo, niti to, ali so sploh še živi.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse, ki
menijo, da imajo kakršnokoli pravico do
zapuščine pok. Češarek Antona, še zlasti
zgoraj navedene, da se v roku enega leta od
objave tega oklica v Uradnem listu RS in na
sodni deski tuk. sodišča, zglasijo in uveljav-
ljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče razpisalo za-
puščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v
skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju

dne 25. 4. 1995

D 168/95 R-71

Blažun Vjekoslav, roj. 27. 4. 1927, upo-
kojenec, Slovenec, poročen, nazadnje sta-
nujoč Kameno 4, Šentjur pri Celju ni napra-
vil oporoke.

Zapustnikovega nezakonskega otroka
pozivamo, da se priglasi sodišču v roku 1 le-
ta od objave tega oklica. Po preteku tega
roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obrav-
navo na podlagi izjave postavljenega skrb-
nika in podatkov s katerimi razpolaga.

Za skrbnika je postavljena Uršula Pod-
platan, stan. Miloša Zidanška 8/b, Šentjur.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju

dne 6. 5. 1993

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 137/90 R-33

To sodišče je na temelju določila 84.
člena ZPP tožencema Karolini Jo Dase in
Robertu Williamu Dase, v pravdni zadevi
tožeče stranke Mirka Sedmak iz Podgraj 38,
zaradi ugotovitve lastninske pravice posta-
vilo začasnega zastopnika Maksa Koritni-
ka, upokojenca iz Ilirske Bistrice, Bazoviš-
ka 22.

Začasni zastopnik bo toženca v tej pravd-
ni zadevi zastopal vse dotlej, dokler CSD
Ilirska Bistrica ne obvesti sodišče o posta-
vitvi skrbnika oziroma dokler toženca ali
njun pooblaščenec ne nastopita pred sodiš-
čem.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

dne 11. 1. 1995

Stečajni postopki
in likvidacije

St 31/96 S-194

To sodišče je s sklepom z dne 30. 5.
1996 pod opr. št. St 31/96 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Sloveni-
javino, p.o., Frankopanska 11, Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
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v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Gorazd Cuznar iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– SKB banka, d.d., Ljubljana,
– Almako, d.o.o., Ljubljana,
– Jeruzalem, d.o.o., Ormož,
– Karanta, d.o.o., Ljubljana,
– Marjan Šmidovnik, predstavnik sveta

delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 30. 6. 1996.

St 195/93 S-195

To sodišče v stečajnem postopku nad
Emona IPKO, d.o.o., Kamnik pod Kri-
mom 142, Preserje – v stečaju, obvešča
upnike, da bo 4. narok za preizkus prijavlje-
nih terjatev dne 27. 6. 1996 ob 10. uri, v
konferenčni dvorani.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 5. 1996

St R 38/93 S-197

To sodišče je na seji likvidacijskega se-
nata dne 29. 5. 1996 pod opr. št. St R 38/93
sprejelo naslednji sklep:

Likvidacijski postopek nad Megra, pod-
jetje za opravljanje storitev na področju
gradbeništva in prevozništva, p.o., Laško,
Trubarjevo nabrežje 11, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se Megra,
p.o., Laško, Trubarjevo nabrežje 11, izbriše
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 29. 5. 1996

St 9/96 S-196

To sodišče je na naroku dne 30. 5. 1996
pod opr. št. St 9/96 sprejelo naslednji sklep:

1. Nad dolžnikom EURO HAN, Trgov-
sko podjetje, d.o.o., Celje, Malgajeva 2,
Celje, se stečajni postopek začne in takoj
zaključi, ker dolžnik nima premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika EURO HAN, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Celje, iz sodnega registra.

3. Upniki se lahko pritožijo zoper ta sk-
lep v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju

dne 30. 5. 1996

St 8/96 S-185

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/96
dne 23. 5. 1996 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Avtotap podjetje
za proizvodnjo težke konfekcije, d.o.o.,
Ul. Pohorskega bataljona 14, Maribor.

Odslej  firma  glasi  Avtotap  podjetje
zaproizvodnjo težke konfekcije, d.o.o., Ul.
Pohorskega bataljona 14, Maribor – v ste-
čaju.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Vera Zavrl, dipl. ek., zaposlena v podjetju
Rubikon, Kalohova 24, Maribor.

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

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

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 9. 1996 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 23. 5. 1996.

St 83/92 S-186
St 4/92

To sodišče razpisuje V. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Kle-
mos  proizvodnja  investicijske  opreme,
d.o.o., Lenart – v stečaju in Klemos tovar-
na jeklenih konstrukcij, p.o., Lenart – v
stečaju, dne 26. 6. 1996 ob 9. uri, soba 330
tukajšnjega sodišča.

St 4/96-26 S-187

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi Podjetje za rehabilita-
cijo in zaposlitev invalidov “Bodočnost”
Maribor, p.o., Dalmatinska ul. 1 za dne
16. 7. 1996 ob 9. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije dolžnika na tem so-
dišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure
in v petek od 9. do 12. ure v pisarni št. 226.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 23. 5. 1996

St 36/95 S-188

Stečajni postopek nad dolžnikom Uni-
prom Trgovina in promet, p.o., Žalec v
stečaju se zaključi.

Okrožno sodišče v Celju

dne 7. 5. 1996

St 20/95 S-189

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom  Leso,  Tovarna  pohištva  in
opreme, d.d., Črnomelj – v stečaju, razpi-
suje drugi narok za preizkus terjatev, ki bo
dne 21. 6. 1996 ob 8.45 v sobi 118 tega
sodišča.

St 16/95-116 S-190

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Adria Caravan, d.d., Tovarna
prikolic Novo mesto – v stečaju, razpisuje
drugi narok za preizkus terjatev, ki bo dne
21. 6. 1996 ob 8.30 v sobi 118 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 24. 5. 1996

St 86/93 S-192

To sodišče objavlja v stečajni zadevi vo-
deni pod opr. št. St 86/93, sklep stečajnega
senata z dne 28. 5. 1996.

Tretji narok za preizkus terjatev do ste-
čajnega dolžnika Slovenske železarne – Li-
varna, Železarna Štore, d.o.o., Štore, bo
dne 28. 6. 1996 ob 9. uri, soba št. 209/II.

Okrožno sodišče v Celju

dne 28. 5. 1996

St 4/96-4 S-193

To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/96
dne 28. 5. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SUS Volontar, d.o.o., Jese-
nice, Cesta železarjev 8.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Veljko Jan, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi, prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 10.
1996 ob 9. uri, v sobi 115/I tukajšnjega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 28. 5.
1996.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 28. 5. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 242/96 La-350

Mizarstvo Rogaška Slatina, p.o., Tr-
žaški hrib 4, podaljšuje javni poziv upravi-
čencem k interni razdelitvi delnic in notra-
njem odkupu v postopku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Javni poziv se podaljša za naknadni 30
dnevni rok po objavi tega podaljšanja.

Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 55/95, ter v dnevniku Večer dne
1. 2. 1996.

Mizarstvo Rogaška Slatina, p.o.

Št. 44/96 La-343

Merx, Turistično gostinsko podjetje
Košenjak Dravograd, p.o., Meža 3, Dra-
vograd, obljavlja, da podaljšuje rok za so-
delovanje 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 Košenjak, p.o.,
Dravograd

Št. 96 La-347

Murka, Trgovina na drobno in debelo,
p.o., Lesce, Alpska c. 62, Lesce, objavlja
podaljšanje roka javnega poziva upravičen-
cem za interno razdelitev in notranji odkup
delnic podjetja ter potrdil za neizplačani del
osebnega dohodka.

Rok se podaljša do 20. 6. 1996.
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Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 73/95 z dne 22. XII. 1995, časo-
pisu Gorenjski Glas dne 22. 12. 1995 in
internem glasilu Naš list – december 1995
ter na oglasni deski podjetja.

Rok podaljšujemo zaradi omogočanja
vpisa potrdil po 25. a členu ZLPP.

Vse dodatne informacije dobite pri Tanji
Frohlich Novkovič, tel. št. 064/718-200.

Murka Lesce, p.o.

La-348

Na podlagi in v skladu z objavljenim
programom lastninskega preoblikovanja
podjetja VTA, p.o., z dne 17. 11. 1995 pozi-
va VTA, p.o., Ljubljana, Leskoškova 2,
vse zaposlene, bivše zaposlene in upokoje-
ne delavce podjetja k vpisu in vplačilu kup-
nin delnic iz notranjega odkupa v 30 dneh
od dneva te objave.

Dodatne informacije so na razpolago pri
Editi Spačal, tel. 140-13-55.

VTA Transport in storitve, p.o.,
Ljubljana

Št. 462/96 La-353

Tovarna sukancev in trakov TSP,
Meljska cesta 74, Maribor, podaljšuje rok
za javni poziv upravičencem (zaposlenim,
nekdaj zaposlenim in upokojencem) pri in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu delnic
podjetja v postopku lastninskega preobliko-
vanja.

Rok se podaljša do vključno 15. 6. 1996.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-

pisu Večer 6. 7. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 40-41/96 dne 14. VII. 1995.

Vse dodatne informacije so na voljo po
tel. 062/223-431 ali osebno na sedežu pod-
jetja.

TSP, p.o., Maribor

Št. 5848 La-349

Podjetje za geotehnična dela Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Letališka 27, v okviru pro-
grama lastninskega preoblikovanja podjet-
ja, ki ga je odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo z odločbo št. LP-00790/1996/TT z dne
7. 5. 1996, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

1. Firma: Podjetje za geotehnična dela
Ljubljana, p.o.

Sedež: Ljubljana, Letališka 27.
Matična številka: 5098670.
2. Osnovne dejavnosti:
– projektiranje in izvajanje inženir-

sko-geoloških, hidroloških, konsolidacijskih
in vseh drugih geoloških vrtalnih del,

– gradnja objektov nizke gradnje in bio-
gradnje,

– inženiring, planiranje in vodenje inve-
sticij,

– izvajanje investicijskih del v tujini.
3. Pravna oblika organiziranosti
Družbeno podjetje, nominirani kapital

podjetja je v celoti sestavljen iz družbenega
kapitala, tako da nenominirani kapital pri-
pada samo družbenemu kapitalu.

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

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– 10% Odškodninski sklad,

– 20% Sklad Republike Slovenije za raz-
voj,

– 20% upravičenci iz naslova interne raz-
delitve,

– 40% upravičenci iz naslova notranjega
odkupa.

5. Predvidena kombinacija načinov last-
ninskega preoblikovanja:

5.1. prenos navadnih delnic na sklade v
višini 40% družbenega kapitala, od tega:

– 10% na Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja,

– 10% na Odškodninski sklad,
– 20% na Sklad Republike Slovenije za

razvoj;
5.2. interna razdelitev delnic do vseh

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

nih 40%.
6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
6.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

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

V primeru, če ostane del delnic nerazde-
ljen, bo podjetje za preostanek po preteku
30 dnevnega roka iz prejšnjega odstavka
naredilo interni razpis za ožje družinske čla-
ne zaposlenih s pozivom na zamenjavo last-
niških certifikatov roku 10 dni po objavi.
Preostanek delnic do 20%, ki ne bo razde-
ljen niti na ta način, bo podjetje v skladu z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pre-
neslo na Sklad Republike Slovenije za raz-
voj za namene odprodaje pooblaščenim in-
vesticijskim družbam.

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

Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

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

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 2.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

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

Prodajna cena za delnico je 2.440 SIT.
Podjetje vodi razdeljene začasnice za

delnice interne razdelitve v dematerializira-
ni obliki na računih posameznih upravičen-
cev in začasnic upravičencem ne bo razde-
ljevalo.

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

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

Upravičenci bodo delnice lahko vplačali z:
– zamenjavo eventualnih presežnih last-

niških certifikatov oziroma potrdil,

– gotovino,
– obračunanim, toda ne izplačanim de-

lom plače po poravnavi davkov in prispev-
kov iz plače, če se zaposleni s tem strinja,

– vplačili v podjetje za nakup delnic pred
preoblikovanjem,

– zamenjavo obveznic ali drugih vred-
nostnih papirjev za delnice, če se tako odlo-
či imetnik vrednostnega papirja.

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

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

s pravili programa notranjega odkupa, v pri-
meru takojšnjega odkupa vseh delnic pa pra-
vico do upravljanja tako, da vsaka delnica
nosi en glas,

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

– imajo nominalno vrednost 2.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljive v okviru programa not-
ranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

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

V primeru, da upravičenci za kupnino v
programu notranjega odkupa delnic upora-
bijo eventualne presežne lastniške certifi-
kate oziroma potrdila, se ustrezno število
navadnih delnic prve emisije z oznako C
zamenja za ustrezno število navadnih delnic
prve emisije razreda D, ki imajo enake last-
nosti kot delnice z oznako C, razen, da:

– so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem,

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

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

Prodajna cena za delnico je 2.440 SIT in
se za vplačilo v gotovini revalorizira z in-
deksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva odkupa od Sklada RS za razvoj.

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

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

Če v določenem roku upravičenci niso
vplačali vseh delnic, ki jim pripadajo, imajo
upravičenci pravico do vplačila sorazmer-
nega dela nevplačanih delnic v naknadnem
roku 15 dni. Če tudi v naknadnem roku
delnice niso v celoti vplačane, udeleženci
programa določijo novi rok trajanja in dina-
miko notranjega odkupa ali pa sklenejo, da
se program prekine ali konča.
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Podjetje vodi odkupljene delnice v de-
materializirani obliki na računih posamez-
nih udeležencev notranjega odkupa in zača-
snic ne bo razdeljevalo.

7. V interni razdelitvi in notranjem od-
kupu, ko se bodo delnice zamenjevale za
lastniške certifikate in ko bo prihajalo do
presežkov, se bo pri mejnem nedoseganju
nominalne vrednosti delnice upoštevalo zao-
kroževanje (do vključno 1.000 SIT upravi-
čencu ne pripada nova delnica, nad 1.000
SIT pa mu pripada). Kolikor se tudi pri upo-
rabi tega kriterija ne bodo mogle razdeliti
vse delnice, se bo enak princip upošteval v
drugem krogu zaokroževanja, kjer bodo so-
delovali le tisti upravičenci, ki v prvem kro-
gu niso prišli do dodatne delnice.

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

Delnice notranjega odkupa bodo upra-
vičenci vplačevali v korist podjetja na pri-
vatizacijski podračun številka
50105-698-000-0026175 z navedbo “za pri-
vatizacijo”.

9. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 14. ure pri Ivanu Legenu, dipl.
inž., tel. 061/1403-122 ali 061/441-918.

Podjetje za geotehnična dela
Ljubljana, p.o.

Št. 15365 La-342

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01054/1996-BS z dne 10. 5.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo ter skladno z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij, pod-
jetje objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Unitas, tovarna ar-
matur, p.o., Celovška 224, Ljubljana.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod št. reg. vl. 218/90.

2. Matična številka: 5041821.
3. Osnovna dejavnost: proizvodnja pip

in ventilov.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

litve – 20%
– upravičenci iz notranjega odkupa –

20%,
– upravičenci iz javne prodaje – 20%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 20% razpi-
sanih delnic,

– javna prodaja v višini do 20% razpisa-
nih delnic.

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

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v Delu in na oglasni deski podjetja,
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate in za potrdila za neizplačani del oseb-
nih dohodkov (I. krog). Če v navedenem
roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, name-
njenih interni razdelitvi, lastninsko preobli-
kovanje, bo z objavo internega razpisa za-
čel teči nov 10-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu ne
bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic,
bo podjetje preostanek delnic do 20% pre-
neslo na Sklad RS za razvoj. V drugem kro-
gu bo razpis končan pred iztekom 10-dnev-
nega roka, če bodo pred iztekom tega roka
vpisane in vplačane vse delnice iz interne
razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v de-
materializirani obliki, udeležencem pa bo
izdalo začasnice oziroma potrdila za vsako
vplačilo. Če bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo pre-
sežek certifikatov in potrdil za neizplačani
del osebnih dohodkov proporcionalno upo-
rabljen za notranji odkup. Delnice, pridob-
ljene iz interne razdelitve, so neprenosljive
dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v Delu
ter na oglasni deski podjetja, vpišejo in vpla-
čajo delnice s 50% popustom. Delnice se
vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi
presežki lastniških certifikatov iz interne
razdelitve in s presežkom potrdil za neiz-
plačani del neto osebnih dohodkov. Delni-
ce, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku,
bo do dokončnega odkupa zadržal in z njimi
upravljal Sklad RS za razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navad-
ne, imenske in dajejo poleg pravice do ude-
ležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.

8. Tako  delnice  iz  interne  razdelitve
kot iz programa notranjega odkupa bodo
upravičenci lahko vpisovali in vplačevali
na sedežu podjetja vsak delovni dan od 9.
do 15. ure, v okviru zgoraj opredeljenih ro-
kov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Bajec Izidorju, tel. 061/573-523.

Unitas, tovarna armatur, p.o.,
Ljubljana

Št. 359-5/96 La-344

Podjetje za rudarska dela Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, Dimičeva ulica 16, na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-

jetij in skladno z odločbo Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01537/1996-ASA, objavlja program lastnin-
skega preoblikovanja Podjetja za rudarska
dela, p.o., Ljubljana.

1. Firma in sedež: Podjetje za rudarska
dela Ljubljana, p.o., Ljubljana, Dimičeva
ulica 16.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod reg. št. vložka
1/5674/00.

2. Matična številka: 5098688.
3. Dejavnost: 010202 – pridobivanje rja-

vega premoga.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je v 100% družbeni lastnini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,

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

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
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 časopisu in na oglasni
deski podjetja, vpišejo delnice, ki se bodo
vodile v dematerializirani obliki v zameno
za lastniške certifikate.

Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno 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.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
ter na oglasnih deskah podjetja, vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma z morebit-
nimi presežki lastniških certifikatov iz in-
terne razdelitve.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad za razvoj.
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Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, pre-
nosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so pre-
nosljive dve leti po pridobitvi samo z dedo-
vanjem, po tem obdobju pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upra-
vičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in pravili notra-
njega odkupa.

Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja Ljubljana, Di-
mičeva ulica 16, od 8. do 14. ure, z gotovi-
no pa jih lahko vplačajo na privatizacijski
podračun 50105-698-000-0026128, oboje v
okviru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 061/1682-365 pri Perne.

Podjetje za rudarska dela, p.o.,
Ljubljana

Št. 12-2/96 La-345

Sestavljeno podjetje Geološki zavod
Ljubljana, Dimičeva ulica 14, Ljubljana, na
podlagi zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij in skladno z odločbo Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo, št.
LP 01551/1996-GV, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja Sestavljeno pod-
jetje Geološki zavod Ljubljana.

1. Firma in sedež: Sestavljeno podjetje
Geološki zavod Ljubljana, Dimičeva uli-
ca 14, Ljubljana.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod Srg 1924/90 z dne
29. 3. 1996.

2. Matična številka: 5051177.
3. Dejavnost: 110 620 – ekonomske, or-

ganizacijske in tehnične storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je v 100% družbeni lastnini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,

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

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev

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 časopisu in na oglasni
deski podjetja, vpišejo delnice, ki se bodo
vodile v dematerializirani obliki v zameno
za lastniške certifikate.

Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno 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.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
ter na oglasnih deskah podjetja, vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma z morebit-
nimi presežki lastniških certifikatov iz in-
terne razdelitve.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad za razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, pre-
nosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so pre-
nosljive dve leti po pridobitvi samo z dedo-
vanjem, po tem obdobju pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upra-
vičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in pravili notra-
njega odkupa.

Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja Ljubljana, Di-
mičeva ulica 14, od 8. do 14. ure, z gotovino
pa jih lahko vplačajo na privatizacijski po-
dračun 50105-698-000-0026112, oboje v
okviru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 061/1682-365 pri Novak.

Sestavljeno podjetje
Geološki zavod Ljubljana

Št. 328/5-96 La-346

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) objavlja podjetje
Preskrba, trgovina na debelo in drobno, p.o.,
Sežana, program lastninskega preoblikova-
nja podjetja Preskrba, p.o., Sežana.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja Preskrba, trgovina na debelo in drob-
no, p.o., Sežana, Partizanska 71, Sežana, je
Agencija Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo odobrila dne 24. 4.
1996 z odločbo št. LP 01030/1996-GV.

I. Splošni podatki o podjetju
1. Firma podjetja: Preskrba, trgovina

na debelo in drobno, p.o., Sežana.
2. Sedež podjetja: Sežana, Partizanska

71.
3. Šifra dejavnosti podjetja: 070219.
4. Matična številka podjetja: 5274435.
5. Dejavnost podjetja: podjetje je vpisa-

no v sodni register pri Temeljnem sodišču v
Kopru, enota v Kopru, pod št. reg. vložka
1-633-00 in je registrirano za opravljanje
naslednje dejavnosti:

a) trgovina na debelo in drobno s pre-
hrambenimi in neprehrambenimi proizvodi,

b) skladiščenje in hlajenje blaga,
c) storitve javnih tehtnic,
d) menjava tujih plačilnih sredstev,
e) zaključna in obrtna dela v gradbeniš-

tvu ter aranžerske storitve,
f) gostinske storitve prehrane ter druge

gostinske storitve,
g) krojaške storitve za izdelke, kupljene

v lastni maloprodajni mreži,
h) prevozne storitve za tretje osebe v

zvezi z opravljanjem dejavnosti podjetja,
i) popravilo in vzdrževanje lastnih cest-

nih motornih vozil,
j) odkup kmetijskih pridelkov,
k) odprava in dostava blaga,
l) posli zunanjetrgovinskega prometa:
– opravljanje zunanjetrgovinskega pro-

meta z živilskimi in neživilskimi proizvodi
po skupinah proizvodov,

– zastopanje tujih oseb,
– opravljanje poslov mednarodne špedi-

cije,
– prodaja blaga iz konsignacijskih skla-

dišč in iz brezcarinskih prodajaln,
– opravljanje izvoza in uvoza blaga ter

storitev v maloobmejnem prometu.
II. Pravna oblika organiziranosti podjetja
Preskrba Sežana je v celoti podjetje v

družbeni lasti (p.o.).
III. Predvidena lastniška struktura po

preoblikovanju
Nominalna vrednost delnice je 1.000 SIT,

prodajna vrednost delnice pa je 1.048 SIT.
Predvidena lastniška struktura po priva-

tizaciji bo naslednja:

Lastniki Število delnic Struktura v %

skladi 181.299 40
zaposleni 271.947 60
(bivši zaposleni,
upokojenci
in ožji družinski
člani)
Skupaj 453.246 100

IV. Opis načinov preoblikovanja podjetja
1. Prenos navadnih delnic na Sklad RS

za razvoj za namene nadaljnje prodaje inve-
sticijskim skladom v višini 20% družbene-
ga kapitala ali 90.694 delnic.

2. Prenos navadnih delnic na Slovenski
odškodninski sklad v višini 10% družbene-
ga kapitala ali 45.325 delnic.

3. Prenos navadnih delnic na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja v višini 10% družbenega kapitala
ali 45.325 delnic.

4. Interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala ali 90.649 delnic.

5. Notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala ali 181.298 delnic.
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V. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
1. Interna razdelitev
a) Preskrba Sežana poziva vse zaposlene,

bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva
zamenjajo svoje lastniške ceritifikate za del-
nice oznake B. Z interno razdelitvijo bo pod-
jetje razdelilo 20% družbenega kapitala, na-
menjenega lastninjenju, kar je 90.694 delnic.

b) Delnice, pridobljene z interno razdelitvi-
jo, so navadne, glasijo na ime in dajejo pravico
do upravljanja in dividende. Izražene so v ne-
materializirani obliki in so neprenosljive dve
leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.

c) V primeru, da upravičenci za certifi-
kate ne bodo zamenjali vseh za to namenje-
nih delnic, bo podjetje izvedlo interni razpis
za ožje družinske člane.

d) Podjetje bo delnice, ki jih ne bo za-
menjalo za certifikate, preneslo na Sklad
RS za razvoj. V primeru presežka certifika-
tov pa bo število delnic sorazmerno znižalo
ožjim družinskim članom zaposlenih.

e) Upravičenci lahko zamenjajo lastniške
certifikate in potrdila na sedežu podjetja v
Sežani, Partizanska 71, v kadrovski službi,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

2. Notranji odkup
a) Preskrba Sežana poziva vse zaposle-

ne, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva
kupijo delnice podjetja oznake E.

b) Podjetje predvideva, da bo s tem nači-
nom lastninskega preoblikovanja odkupljeno
40% družbenega kapitala, namenjenega last-
ninjenju oziroma 181.298 delnic razreda E.

c) V notranjem odkupu lahko upravičen-
ci sodelujejo s presežnimi certifikati iz in-
terne razdelitve in z denarnimi vplačili. Go-
tovino se vplača s položnico na poseben
privatizacijski podračun podjetja, št.
51420-698-6511, pri APPNI, Podružnica
Koper, Ekspozitura Sežana, z navedbo
“vplačilo za delnice notranjega odkupa”.

d) V primeru, da bo podjetje prejelo za
nakup delnic iz notranjega odkupa znesek,
ki bo presegal 40% družbenega kapitala,
namenjenega notranjemu odkupu, bodo
vplačani zneski sorazmerno znižani.

e) Delnice, kupljene v notranjem odku-
pu, so navadne, glasijo na ime, prenosljive
so le znotraj programa notranjega odkupa,
razen z dedovanjem, dajejo pravico do
upravljanja in dividende, izražene so v ne-
materializirani obliki.

f) Upravičenci lahko vpisujejo in vpla-
čujejo delnice na sedež podjetja v Sežani,
Partizanska 71, v kadrovski službi podjetja,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

VI. Dodatne informacije
Za dodatne informacije se lahko obrnete

na Nadjo Rus, tel. 067/31-751, int. 215.
Preskrba, p.o., Sežana

Št. 520-146/96 La-351

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je z odločbo št.
LP 01175/1996-IC z dnem 24. 5. 1996 odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, podjetje Al-
pemetal, d.o.o., Ljubljana, objavlja program
lastninskega preoblikovanja.

1. Firma: Alpemetal, d.o.o.
2. Sedež: Cesta Ljubljanske brigade 5,

Ljubljana.

3. Matična številka: 5145058.
4. Osnovna dejavnost: proizvodnja ko-

vinskih stavbnih in drugih konstrukcij.
5. Pravna oblika organiziranosti: družba

z omejeno odgovornostjo v družbeni lastni-
ni z delno nominiranim kapitalom.

6. Predviden način oziroma kombinacija
načina lastninskega preoblikovanja družbe-
nega kapitala:

– interna razdelitev poslovnih deležev –
20%,

– prenos poslovnih deležev na sklade –
40%,

– notranji odkup poslovnih deležev – 40%.
7. Javni poziv k vpisu in prodaji deležev
a) Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh od objave poziva v časniku Delo
zamenjajo svoje lastniške certifikate za za-
časnice podjetja in tako sodelujejo pri inter-
ni razdelitvi. Podjetje bo začasnice po vpisu
preoblikovanja podjetja v sodni register na-
domestilo z obveznicami.

V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov manjša od 20% druž-
benega kapitala, bo podjetje objavilo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih,
bivših zaposlenih in upokojencev.

Preostanek poslovnih deležev, ki ne bo
razdeljen niti na ta način, bo podjetje prene-
slo na Sklad RS za razvoj v skladu z ZLPP.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, lahko upravičenci do no-
tranjega odkupa, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi presežne lastniške certifikate upo-
rabijo za kupnino za poslovne deleže v pro-
gramu notranjega odkupa tako, da se prese-
žek certifikatov uporabi proporcionalno za
vsakega udeleženca posebej.

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

slene in upokojene delavce podjetja, da sode-
lujejo pri notranjem odkupu deležev podjetja
ter vplačajo kupnino za prvi paket v roku 30
dni po objavi poziva v dnevniku Delo.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket poslovnih deležev, postanejo upravi-
čenci notranjega odkupa.

V primeru, če bodo vplačila udeležen-
cev notranjega odkupa presegla zneske kup-
nine za določen odstotek družbenega kapi-
tala, vključenega v program notranjega od-
kupa, se bodo vplačani zneski proporcio-
nalno znižali glede na višino vplačila
posameznega vlagatelja, ugotovljeni prese-
žek pa bo vrnjen vlagateljem. Organizacija
programa notranjega odkupa bo določena s
pravili notranjega odkupa, ki bodo sprejeta
po odobritvi programa.

Poslovni deleži se bodo vplačevali s cer-
tifikati na blagajni podjetja na naslovu Al-
pemetal, d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljan-
ske brigade 5, vsak delovnik v času od 9. do
12. ure razen sobote, z gotovino pa na pose-
ben privatizacijski podračun št.
50104-698-000-0026224, vse najmanj 30
dni od dneva objave v dnevniku Delo.

Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri Agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo

svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odloč-
bo Agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo pri Plevniku na sedežu podjetja.

Alpemetal, d.o.o.,
Ljubljana

La-354

Na osnovi programa lastninskega preobli-
kovanja, ki ga je sprejel delavski svet podjetja
DOMPLAN, p.o., na svoji seji 4. 4. 1995 in
katerega je z odločbo št. LP 1410/1996-TP z
dne 22. 6. 1996 odobrila Agencija za prestruk-
turiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: agen-
cija) ter v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetje DOMPLAN, p.o., ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja.

1. Firma: DOMPLAN, p.o.
Sedež: Kranj, Bleiweisova 14.
2. Matična številka podjetja: 5015375.
3. Dejavnost (šifra dejavnosti: 110404):
– urejanje naselij in prostora,
– stanovanjska dejavnost,
– promet z nepremičninami,
– komunalne dejavnosti,
– projektiranje in sorodne tehnične storitve,
– gradbeništvo,
– trgovina na debelo in drobno z živilski-

mi in neživilskimi proizvodi,
– posredovanje, zastopanje in komisijski

posli v prometu blaga in storitev,
– komercialni posli pri uresničevanju pro-

meta blaga in storitev,
– raziskovalno-razvojno delo,
– poslovne storitve.
4. Predviden način oziroma kombinacija

načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 40% delnic na Sklad za pokojnin-

sko in invalidsko zavarovanje, Odškodninski
sklad ter Sklad RS za razvoj za nadaljnjo raz-
poreditev na pooblaščene investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do 20%
razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpisa-
nega števila delnic.

5. Predstavitev značilnosti interne razdeli-
tve in notranjega odkupa

Interna razdelitev:
Upravičenci:
– I. krog: zaposleni, bivši zaposleni in upo-

kojenci podjetja; med bivše zaposlene in upo-
kojence se štejejo vsi, ki so bili v naslednjih
obdobjih zaposleni ali pa so se upokojili pri
pravnih predhodnikih podjetja;

– II. krog: ožji družinski člani zaposlenih
podjetja.

Upravičenci bodo delnice vpisovali in
vplačevali z lastniškimi certifikati pod pogoji
in v rokih, navedenih v programu, in sicer:
upravičenci iz prvega kroga bodo delnice vpi-
sovali v 30 dnevnem roku pri čemer se rok za
vpis prične z dnem objave tega oglasa.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
kar bo najkasneje v 10 dneh po zaključku vpis-
nega roka ugotovila posebna komisija, bo z ob-
javo internega razpisa najkasneje v naslednjih
10 dneh začel teči nov 30 dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov (II. krog).

Kolikor tudi v drugem krogu ne bo vpisa-
nih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
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Št. 716-01/89-2/53 Ob-2168

Komisija Državnega zbora Republike Slo-
venije za volitve, imenovanja in administra-
tivne zadeve na podlagi prvega odstavka 6.
člena zakona o začasni ureditvi organizacije
in pristojnosti občinskih sodnikov za pre-
krške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur.
l. RS, št. 82/94), v zvezi z 267. členom zako-
na 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 delovno mesto

sodnika za prekrške s sedežem v Mur-
ski Soboti

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: Komisija
Državnega zbora Republike Slovenije za vo-
litve, imenovanja in administrativne zade-
ve, Šubičeva 4, Ljubljana.

Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve

Ob-2153

Svet Osnovne šole dr. Slavko Grum, Za-
gorje, Cankarjev trg 2, razpisuje delovno
mesto

ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – defektolog,
smer DP.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Delo bo začel opravljati 1. 9. 1996.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov šole z oznako “Za razpis ravnatelja”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Osnovna šola dr. Slavko Grum
Zagorje ob Savi

Št. 5322 Ob-2154

Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, razpisuje
delovna mesta:

1. pomočnika direktorja za področje
blagovnih rezerv

2. pomočnika direktorja za področje
nepremičnin in investicij

3. pomočnika direktorja za račun-
sko-finančne zadeve

4. pomočnika direktorja za splošne za-
deve

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje zahteve:

pod 1:
– visoka strokovna izobrazba družbo-

slovne ali naravoslovne smeri (VII/1),
– 8 let delovnih izkušenj,
– znanje uporabe osebnega računalnika,
– aktivno znanje enega tujega jezika;
pod 2:
– visoka strokovna izobrazba družbo-

slovne, naravoslovne ali tehnične smeri
(VII/1),

– 8 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit,
– znanje uporabe osebnega računalnika;
pod 3:
– visoka strokovna izobrazba ekonom-

ske ali finančne smeri (VII/1) ali višja stro-
kovna izobrazba ekonomske ali finančne
smeri (VI/1),

– 8 let delovnih izkušenj oziroma 10 let
za višjo strokovno izobrazbo,

– znanje uporabe osebnega računalnika;
pod 4:
– visoka strokovna izobrazba organiza-

cijske ali upravne smeri (VII/1) ali višja
strokovna izobrazba organizacijske ali
upravne smeri (VI/1),

– 8 let delovnih izkušenj oziroma 10 let
za višjo strokovno izobrazbo,

– izpit iz varstva pri delu po “B” progra-
mu,

– znanje uporabe osebnega računalnika.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
objave na naslov: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana,
Dunajska 106.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ljubljana

Št. 136/96 Ob-2031

OŠ Leskovec pri Krškem razpisuje na-
slednja prosta dela in naloge:

– tri profesorje razrednega pouka
– dva profesorja MA – FI
– en profesor športne vzgoje
– en profesor tehnične vzgoje
Za vsa razpisana delovna mesta velja de-

lovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom ter začetek dela 1. septem-
bra 1996. Vloge z dokazili o izobrazbi poš-
ljite v osmih dneh na naslov OŠ Leskovec
pri Krškem, 8273 Leskovec pri Krškem, s
pripisom “Razpis”.

OŠ Leskovec pri Krškem

Št. 130-1/96 Ob-2032

Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, podruž-
nica Novo mesto razpisuje delovno mesto

inšpektorja I
Pogoji
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje:

– VII. stopnja strokovne izobrazbe –
dipl. ekonomist,

Razpisi delovnih mest

preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj.

Podjetje bo delnice vodilo v dematerializi-
rani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasni-
ce oziroma potrdila po predhodnem sklepu
organa upravljanja.

Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in vpla-
čanih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov proporcionalno uporabljen za
notranji odkup.

Delnice, pridobljene iz interne razdelitve
so neprenosljive 2 leti od pridobitve, razen z
dedovanjem.

Notranji odkup
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni in

upokojenci podjetja ter njegovih pravnih pred-
hodnikov.

Upravičenci bodo delnice lahko vplačevali:
– v gotovini,
– z morebitnimi presežki lastniških certifi-

katov iz interne razdelitve.
Značilnosti
Upravičenci vplačujejo vpisane delnice s

50% popustom, vse delnice notranjega odkupa
pa morajo biti vplačane najkasneje v nadaljnjih
4 letih od začetka programa. Program je uspe-
šen samo, če v njem sodeluje najmanj 1/3 vseh
zaposlenih podjetja. Upravičenci vplačujejo
delnice z lastniškimi certifikati pri podjetju,
gotovinska vplačila pa nakažejo na poseben
privatizacijski podračun št. 51500-698-4078,
ki ga je podjetje odprlo posebej za ta namen.
Tako zbrana sredstva bo podjetje v obliki kup-
nine nakazalo Skladu RS za razvoj.

Upravičenci bodo lahko delnice vpisovali
in vplačevali v 40 dnevnem roku, pri čemer ta
začne teči z dnem objave tega oglasa v dnev-
nem časopisu in na oglasni deski podjetja.

Delnice, ki jih podjetje ne bo odkupilo za
upravičence v prvem obroku, bo do dokonč-
nega odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad.

Delnice, pridobljene v okviru programa no-
tranjega odkupa so, dokler program ni zaklju-
čen, prenosljive samo znotraj programa, v na-
daljevanju pa v skladu z določili statuta in
pravil programa notranjega odkupa z del-
niškim sporazumom.

Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udeležbe na dobičku in ste-
čajni masi podjetja tudi pravico do upravlja-
nja razen del delnic v okviru programa notra-
njega odkupa, prenešenih na sklad za odkup v
naslednjih 4 letih.

Poziv vsem upravičencem k vpisu delnic
preoblikovanega podjetja.

Upravičence I. kroga interne razdelitve, pozi-
vamo da v 30 dneh od objave oglasa in poziva v
dnevnem časopisu in oglasni deski vpišejo del-
nice v zameno za lastniške certifikate.

Upravičence II. kroga interne razdelitve,
pozivamo da v 30 dneh od dneva internega
razpisa vpišejo preostale delnice v zameno za
lastniške certifikate.

Upravičence notranjega odkupa, pozivamo
da v 40 dneh od objave oglasa in poziva v dnev-
nem časopisu in na oglasni deski vpišejo in vpla-
čajo delnice programa notranjega odkupa.

Tako delnice iz interne razdelitve, kakor iz
programa notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vpisovali in vplačevali z lastniškimi certi-
fikati na sedežu podjetja vsak delovni dan od 10.
do 14. ure v okviru rokov, opredeljenih spredaj.

Gotovinska vplačila za odkup delnic iz pro-
grama notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vplačevali na poseben privatizacijski
podračun št. 51500-698-4078 s pripisom “za
odkup delnic iz notranjega odkupa”. Podjetje

bo tako zbrana sredstva nato nakazal Skladu
RS za razvoj kot kupnino za delnice iz progra-
ma notranjega odkupa.

Dodatne informacije v zvezi s programom
lastninskega preoblikovanja in pogoji vpisa in
vplačila ima Tatjana Sajovec (tel. 064/268-713).

DOMPLAN, p.o., Kranj
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Št. 446/96 Ob-2039

Mestna občina Novo mesto objavlja na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko vzdrževalnih del na

objektih osnovnih šol na področju
Mestne občine Novo mesto

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
objektih osnovnih šol.

Ponudbe je potrebno izdelati za vsa raz-
pisana dela, ali pa samo za posamezno vrsto
del katerih ocenjena vrednost je opredelje-
na za vse šole na katerih so programirana
investicijsko vzdrževalna dela, v skladu z
usposobljenostjo in v skladu z registracijo
predmeta poslovanja ponudnika.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za posamezna dela ali za celo-
ten obseg del vsak delovni dan med 8. in 12.
uro v roku 7 dni po objavi v tajništvu župa-
na. Vse informacije o razpisanih delih pa
dobijo v službi za investicije Mestne občine
Novo mesto tel. 068/317-259, odgovorna
oseba Mirko Strmšek dipl. gr. inž.

3. Orientacijska vrednost posameznih
vrst del po programu investicijsko vzdrže-
valnih del za leto 1996 znaša:

1. prenova kotlovnic centralne kurjave –
4,995.000 SIT,

2. obnova kritin:
a) s strešno opeko – 1,500.000 SIT,
b) obnova ravnih streh – 1,730.000 SIT,
c) kleparska dela – 2,210.000 SIT,
3. zamenjava in obnova stavbnega po-

hištva – 4,362.000 SIT,
4. obnova tlakov – 4,220.000 SIT,
5. obnova talne in stenske keramike –

1,460.000 SIT,
6. slikopleskarska dela – 4,600.000 SIT,
7. gradbena dela – 3,020.000 SIT,
8. instalacije:
a) voda – 300.000 SIT,
b) elektrika – 140.000 SIT,
9. dobava opreme za učilnice – 4,000.000

SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je 1. 7.

1996, dokončanja 26. 8. 1996.
Pogodbe z najugodnejšimi ponudniki bo-

do sklenjene v 8 dneh od poteka roka za
oddajo ponudb.

5. Ponudbe je potrebno oddati do vključ-
no 10. dne od objave, javno odpiranje po-
nudb pa bo tretji delovni dan po poteku roka
za oddajo ponudb v sejni sobi Mestne obči-
ne Novo mesto, Seidlova ul. 1, ob 12. uri.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ku-
vertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj” z
nazivom vrste del, ki so ponujena ter z oz-
nako “Investicijsko vzdrževanje osnovnih
šol v letu 1996”.

6. Ponudbe morajo vsebovati vsa dela
razpisana v okviru posamezne vrste del ne
glede na lokacijo šolskih objektov, poleg
tega pa morajo vsebovati še priloge, ki so
sestavni del 12. člena odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

a) popolnost ponudbe,
b) cena,
c) rok izvedbe,
d) reference,
e) posebni finančni pogoji kot so: “kre-

ditiranje”, odlog plačila,
f) garancijski rok za izvedena dela.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-

veščeni v 5 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Mestna občina Novo mesto

Št. 01/96 Ob-2040

Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec, v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo temeljnega topografskega
načrta v merilu 1:1000 za območje

Gmajna Letuš
1. Naročnik: Občina Žalec, oddelek za

okolje, prostor in komunalne zadeve, Sa-
vinjske čete 5, Žalec.

2. Predmet razpisa: izdelava digitalnega
topografskega načrta skupno z zemljiško-
katastrskimi podatki v merilu 1:1000 za ob-
močje Gmajna Letuš.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dobijo
ponudniki v tajništvu oddelka za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve Občine Žalec na-
slednji dan od dneva objave razpisa, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro (tel.
063/715-313, int. 241).

4. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del: predvideni rok pričetka razpisanih del
je julij 1996, predvideni rok dokončanja del
je oktober 1996.

5. Vsebina ponudb: ponudba mora vse-
bovati vse sestavine iz 12. člena odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
razpisne dokumentacije.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– vsebina in kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– ugodni rok izdelave,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– opis ponujenega pristopa k izdelavi na-

loge.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 15 dni od dne-

va objave tega razpisa, do 12. ure oziroma
prvi delovni dan po izteku tega roka. Po-
nudbe morajo prispeti po pošti oziroma biti
oddane v tajništvu Oddelka za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve Občine Žalec, Sa-
vinjske čete 5, Žalec. Ponudba mora biti v

Razpisi
javnih natečajev

– 12 mesecev ustreznih delovnih izku-
šenj,

– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku, poznavanje
osnov računalništva in praktična znanja za
delo z osebnimi računalniki.

Mandat traja 4 leta.
Na razpis se lahko prijavi tudi diplomi-

rani pravnik z znanjem računovodsko-fi-
nančnega poslovanja.

Kandidat, ki še nima opravljenega preiz-
kusa strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, mora preizkus opraviti
v roku 6 mesecev po sklenitvi delovnega
razmerja oziroma imenovanju.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju pogojev ter opisom dose-
danjega dela sprejema razpisna komisija
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, podruž-
nica Novo mesto, Kandijska 21, Novo me-
sto, v 8 dneh po objavi.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.

Agencija RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje

Podružnica Novo mesto

Št. 469/96 Ob-2093

Svet Splošne bolnišnice Celje razpisuje
delovno mesto

direktorja Splošne bolnišnice Celje
Za direktorja zavoda je lahko imenovan

kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z
zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima končano Medicinsko fakulteto s
specializacijo na področju bolnišnične de-
javnosti,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalski-
mi izkušnjami,

– je državljan Republike Slovenije,
– obvlada slovenski jezik,
– predloži program dela zavoda in opre-

deli svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Mandat direktorja traja 4 leta. Kandidati

naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljejo v roku 8 dni od objave na
naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, z oznako “za razpisno komisijo”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15
dneh po izbiri.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 405/96 Ob-2097

Začasni nadzorni svet Industrije gradbe-
nega materiala Zagorje, d.d., razpisuje de-
lovno mesto

direktorja
Kandidati morajo poleg zakonsko dolo-

čenih pogojev, izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– VII. ali VI. stopnja strokovne izobraz-
be tehnične ali ekonomske smeri,

– znanje tujega jezika,
– strokovni izpit,
– varstvo pri delu,
– 5 let delovnih izkušenj na vodilnih de-

lih.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 letno

mandatno obdobje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev pošljite na naslov Industrija grad-
benega materiala Zagorje, d.d., Savska ce-
sta 1, v roku 8 dni od dneva objave. Kandi-

dati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po
sprejetju sklepa o izbiri.

Industrija gradbenega materiala
Zagorje, d.d.
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zaprti ovojnici, opremljeni z imenom in na-
slovom ponudnika ter napisom “Ne odpiraj
– ponudba na javni razpis – območje Gmaj-
na Letuš”.

8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo naslednji delovni dan po oddaji
ponudb ob 12. uri v sejni sobi Občine Žalec.

9. Obveščanje ponudnikov: ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Št. 031-4/1996 Ob-2041

Upravna enota Ajdovščina, Gregorčiče-
va 17, Ajdovščina, objavlja na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za izdajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Ajdovščina
1. Naročnik: Upravna enota Ajdovščina,

Gregorčičeva 17, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote, in sicer:
– poslovni prostori na Gregorčičevi 17 v

izmeri 265 m2,
– poslovni prostori na Gregorčičevi 20 v

izmeri 84 m2,
– poslovni prostori na Ulici 5. maja 6/a v

izmeri 188 m2,
– poslovni prostori v Lokarjevem drevo-

redu 6a v izmeri 31 m2,
– poslovni prostori na Glavnem trgu 1,

Vipava v izmeri 77 m2.
3. Ponudbena cena mora biti v SIT za m2

površine in mora zajemati:
– redno dnevno čiščenje tal in opreme

(vsak delovni dan po končanem rednem de-
lovnem času upravne enote, razen poslov-
nih prostorov na Ulici 5. maja 6a, ki se
čistijo med delovnim časom po posebnem
urniku),

– čiščenje steklenih površin enkrat me-
sečno,

– 2 × letno kemično čiščenje talnih po-
vršin,

– 1 × letno čiščenje (pranje) zaves,
– orodje, pribor in čistila.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

b) overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

c) cene v SIT/m2 s posebej navedenim
zneskom prometnega davka in upoštevano
plačilo najmanj 20 dni od izstavitve računa,

č) kalkulacijo cene (delež plač in mate-
rialnih stroškov v ceni),

d) plačilni pogoji,
e) jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
f) morebitne dodatne ugodnosti,
g) izpolnjen obrazec pogodbe, ki ga prej-

mejo v času razpisa na sedežu upravne enote.
5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-

koli predplačilo ali krajše plačilne roke kot
so navedeni v točki 4.c) se pri izbiri ne bodo
upoštevale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
– dodatne ugodnosti.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj”, ponudba za čiščenje poslovnih prosto-
rov UE Ajdovščina.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
ne enote Ajdovščina v 10 dneh po objavi v
Uradnem listu RS. Šteje se, da je ponudba
prispela v roku, če je prispela na naslov
naročnika v roku določenem v prejšnjem
stavku.

9. Odpiranje ponudb bo ob 9. uri nasled-
njega dne po poteku roka iz 8. točke na
sedežu naročnika, Gregorčičeva 17, Aj-
dovščina.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

10. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene z zahtevami razpisa.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Upravna enota Ajdovščina

Ob-2042

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 Ajdovščina

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca sanacijskih del na

zidovju gradu Vipavski Križ
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Ulica

5. maja 6/a, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa so vzdrževalna dela

na zidovju gradu Vipavski Križ.
3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki na sedežu Občine Ajdovščina, Uli-
ca 5. maja 6/a, pet dni po objavi od 8. do 12.
ure.

4. Orientacijska vrednost del je
3,000.000 SIT.

Dela se bodo izvajala v juniju in juliju.
5. Ponudba mora biti izdelana v skladu z

navedeno odredbo.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so cena, reference in strokovna us-
posobljenost.

7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako “Ne odpiraj – Grad Vipavski Križ”
ponudniki oddajo v roku 10 dni od dneva
objave.

8. Odpiranje ponudb bo 11. dan od dne-
va objave ob 10. uri na sedežu Občine Aj-
dovščina.

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

Občina Ajdovščina

Št. 352-31/5-96 Ob-2043

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 preureditev

kuhinje v otroškem vrtcu Ratanska vas v
Rogaški Slatini

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
preureditev kuhinje v otroškem vrtcu Ra-
tanska vas v Rogaški Slatini. Razpisana so
gradbena, gradbeno obrtniška, strojnoinsta-
lacijska in elektroinstalacijska dela.

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 preureditev ku-
hinje”.

3. Predvideni rok pričetka del je 1. 7.
1996.

4. Rok za dokončanje del je 1. 8. 1996.
5. Orientacijska vrednost del znaša

4,500.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: fiksna cena za izvedena dela po
načinu “funkcionalni ključ v roke” in pod
pogojem, da se izvajalec odpove zahtevi po
637. členu ZOR-a, zahtevani avans, mož-
nost kreditiranja ali zamik plačil, reference
izvajalca in način plačila izvedenih del po
situacijah. Investitor si pridržuje pravico,
da se v primeru prekoračitve proračunske
postavke izvedejo samo določena dela.

7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za preureditev
kuhinje”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1996
ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

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

Občina Rogaška Slatina

Ob-2044

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja šolskega avtobusa

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

2. Predmet razpisa: dobava novega ali
novejšega 42-sedežnega avtobusa, za pre-
voz otrok v šolo in druge prevoze otrok.

3. Razpisna dokumentacija in vse dodat-
ne informacije za izdelavo ponudbe dobite
vsak delovni dan od 8. do 10. ure na Uradu
za gospodarstvo in družbene dejavnosti Ob-
čine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje,
soba 12/II, Hren Mojca, tel. 761-211.
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Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo po predlo-
žitvi dokazila o plačilu 2.500 SIT nepovrat-
nih sredstev na žiro račun št.
50130-630-810272.

4. Rok za dobavo: avgust 1996.
5. Orientacijska vrednost: 13,000.000

SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: cena, način plačila in fiksnost cen,
reference, popolnost ponudbe, opcija ponud-
be, rok dobave, garancijski rok, druge ugod-
nosti.

7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti zalepljeni s selo-
tejpom preko katerega je žig ponudnika na
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti Občine Grosuplje do 17. 6. 1996 do 10.
ure.

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

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 6.
1996 ob 10. uri v sejni sobi Občine Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstrop-
je). Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

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

Ob-2045

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

javni razpis
za izbiro izvajalca del pri ureditvi

smučarske skakalnice Čušperk
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa: zemeljska dela pri

ureditvi skakalnice in polaganje zemeljskih
vodov za oskrbo skakalnice.

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

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

4. Rok za izvedbo del: julij–avgust 1996.
5. Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: cena, način plačila in fiksnost cen,
reference pri izvajanju tovrstnih del, popol-
nost ponudbe, opcija ponudbe, rok izvedbe
del, garancijski rok, druge ugodnosti, ki lah-
ko bistveno vplivajo na celovito realizacijo
del.

7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti zalepljeni s selo-
tejpom preko katerega je žig ponudnika na
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti Občine Grosuplje do 17. 6. 1996 do
10. ure.

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

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 6.
1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstrop-
je). Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

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

Občina Grosuplje

Št. 601-2/96 Ob-2055

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Majš-
perk objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

opreme otroškega vrtca v Majšperku
1. Naročnik: Občina Majšperk, Majšperk

32a.
2. Predmet razpisa je:
a) dobava in montaža opreme za kuhi-

njo,
b) dobava in montaža opreme za igralni-

co in ostale prostore.
3. Lokacija objekta: Breg 6/a, Majšperk.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Opis in vrsta opreme je navedena v raz-

pisni dokumentaciji.
Orientacijska vrednost del je:
pod a) 5,300.000 SIT,
pod b) 5,000.000 SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je možen

takoj po izbiri izvajalca. Rok dokončanja je
predvidoma 15. oktober 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: ponudbena cena, plačilni po-
goji, reference na podobnih delih, rok izde-
lave in garancija za delo.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena citirane odredbe.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 10. 6. 1996
naprej, med 8. in 12. uro, na občinskem
uradu Majšperk 32a proti plačilu 10.000 SIT
na ŽR št. 52400-630-20764, sklic 105. In-
formacije po tel. 062/794-495.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba za vrtec Majšperk” je potrebno dostaviti v
zapečateni ovojnici do 28. 6. 1996 do 11. ure
na naslov Občina Majšperk, Majšperk 32a.
Na razpis se lahko ponudniki prijavijo za do-
bavo v celoti ali po delih pod a) in b).

10. Odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996 ob
12. uri v prostorih Občine Majšperk.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Majšperk

Ob-2056

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi odredbe o po-
stopku izvajanja javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za obnovo oken na zdravstvenem domu

v Ivančni Gorici
I. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica.
II. Predmet razpisa je dobava in montaža

nadomestnih aluminijastih oken na
zdravstvenem domu v Ivančni Gorici.

Orientacijska vrednost del znaša ca.
10,000.000 SIT, investitor pa si pridržuje
pravico zmanjšati obseg del glede na razpo-
ložljiva sredstva do vrednosti 6,000.000
SIT.

III. Razpisno dokumentacijo (popis opre-
me z izmerami) dobite vsak delovni po ob-
javi razpisa na županstvu Občine Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, pri Bo-
gomirju Sušiču, tel. 061/778-385. Zaželen
je predhoden ogled objekta.

IV. Predviden rok pričetka del je 15. ju-
lij 1996, rok dokončanja pa 15. avgust 1996.

V. 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 potrdilo o registraciji
podjetja ter navedbo možnosti popravila in
dokupa opreme enake izvedbe po določe-
nem času.

VI. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– garancijska doba,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– rok možnega dokončanja del.
VII. Rok oddaje ponudb je do 19. 6. 1995

do 10. ure v prostorih Občine Ivančna Gori-
ca, Sokolska 8, Ivančna Gorica (referat za
družbene dejavnosti). Ponudbe je treba od-
dati osebno v zapečatenih kuvertah z ozna-
ko ponudnika, naslovom in z oznako: “Po-
nudba – Zdravstveni dom – Ne odpiraj”.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo v sre-
do, 19. 6. 1995, ob 12. uri, v sejni sobi Ob-
čine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica. Prepoznih in nepravilno opremlje-
nih prijav komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudniku.

IX. Vse dodatne informacije v zvezi z
izdelavo ponudb dobite vsak dan od 8. do
12. ure na Občini Ivančna Gorica pri Bogo-
mirju Sušiču, tel. 061/778-385.

Ob-2057

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi odredbe o po-
stopku izvajanja javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
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javni razpis
za obnovo oken na zgradbi Osnovne šole

Ferda Vesela Šentvid pri Stični
I. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica.
II. Predmet razpisa je dobava in montaža

nadomestnih oken iz plastike na južni fasa-
di zgradbe Osnovne šole Ferda Vesela Šen-
tvid pri Stični.

Orientacijska vrednost del znaša ca.
10,000.000 SIT, investitor pa si pridržuje
pravico zmanjšati obseg del glede na razpo-
ložljiva sredstva.

III. Razpisno dokumentacijo (popis opre-
me z izmerami) dobite vsak delovni po ob-
javi razpisa na županstvu občine Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, pri Bo-
gomirju Sušiču, tel. 061/778-385. Zaželen
je predhoden ogled objekta.

IV. Predviden rok pričetka del je 15. ju-
lij 1996, rok dokončanja pa 20. avgust 1996.

V. 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 potrdilo o registraciji
podjetja ter navedbo možnosti popravila in
dokupa opreme enake izvedbe po določe-
nem času.

VI. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– garancijska doba,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– rok možnega dokončanja del.
VII. Rok oddaje ponudb je do 20. 6. 1995

do 10. ure v prostorih Občine Ivančna Gori-
ca, Sokolska 8, Ivančna Gorica (referat za
družbene dejavnosti). Ponudbe je treba od-
dati osebno v zapečatenih kuvertah z ozna-
ko ponudnika, naslovom in z oznako: “Po-
nudba – Šola Šentvid – Ne odpiraj”.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo v četr-
tek, 20. 6. 1995, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica. Prepoznih in nepravilno oprem-
ljenih prijav komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudniku.

IX. Vse dodatne informacije v zvezi z
izdelavo ponudb dobite vsak dan od 8. do
12. ure na Občini Ivančna Gorica pri Bogo-
mirju Sušiču, tel. 061/778-385.

Občina Ivančna Gorica

Št. 34/96 Ob-2067

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Ministrstvo
za šolstvo in šport, Urad Republike Slove-
nije za mladino objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev organizacije in
koordinacije projektov za mlade

1. Predmet razpisa
Namen tega javnega razpisa je izbira iz-

vajalcev za koordiniranje in organiziranje
projektov s področij: delovni in raziskoval-
ni tabori, delavnice, seminarji, tekmovanja
in druge prireditve v Republiki Sloveniji, ki

so namenjeni predvsem neorganiziranim
mladim med 14. in 27. letom in ki pomem-
bno prispevajo k neformalni vzgoji in izo-
braževanju mladih ter vključevanju le-teh v
družbene procese.

2. Pogoji in kriteriji za izbiro izvajalcev
Izvajalci organizacije in koordinacije de-

javnosti za mlade, ki je predmet tega razpi-
sa, lahko postanejo nevladne (neprofitne in
prostovoljne) organizacije, ki pošljejo pra-
vočasno in popolno ponudbo ter izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:

– so registrirane kot pravne osebe v RS;
– praviloma izvajajo projekte za mlade

na nacionalni ravni;
– niso ustanovljene po zakonu o politič-

nih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94);
– ne predstavljajo verskih skupnosti.
3. Prioritete
Prednost imajo tisti ponudniki, ki:
– imajo večletne izkušnje pri izvajanju

tovrstnih projektov;
– so do sedaj že izvajali tovrstne projek-

te v večjem številu;
– imajo ustrezno kadrovsko strukturo in

reference za izvajanje tovrstnih projektov
za mlade;

– so sposobni zagotovitvi najmanj 25%
financiranje svoje dejavnosti iz neproračun-
skih virov;

– imajo urejeno računovodsko poslova-
nje;

– razpolagajo s primerno tehnično opre-
mo in prostori.

4. Orientacijska vrednost
V namen izvajanja dejavnosti po tem raz-

pisu, bo Urad RS za mladino s proračunske
postavke št. 7223; mladinski program, zago-
tovil 10,000.000 SIT v obliki letne dotacije.

V primeru, da bo izbranih več ponudni-
kov, bodo višine posameznih dotacij dolo-
čene na podlagi ocene obsega in komplek-
snosti dejavnosti, ki jo bo opravljal posa-
mezni izvajalec.

5. Način oddaje ponudb
Ponudniki morajo v ponudbeni doku-

mentaciji poslati:
1. kopijo odločbe o vpisu v register prav-

nih oseb;
2. kopijo statuta ali splošnih pravil delo-

vanja;
3. program izvajanja in razvoja dejavno-

sti po tem razpisu;
4. finančno ovrednotenje tega programa;
5. reference,
6. opredelitev tehničnih prostorskih

zmogljivosti;
7. vzorce publikacij povezanih z izvaja-

njem dejavnosti;
8. vzorec znaka ali logotipa, če ga imajo.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtem

ovitku z označbo “Ne odpiraj – Ponudba za
mladinske tabore!” Na ovitku mora biti ja-
sno naveden naziv in naslov ponudnika.

V primeru, da ponudnik odda svojo po-
nudbeno dokumentacijo v več ovitkih, mora
biti vsak ovitek tako opremljen in zapored-
no označen.

Ponudbe z ustrezno dokumentacijo mo-
rajo ponudniki poslati na naslov: Urad RS
za mladino, Mešana komisija za mladinska
vprašanja, Šmartinska 134 a, Ljubljana.

6. Razpisni rok
Mešana komisija za mladinska vpraša-

nja bo upoštevala le tiste ponudbe, ki bodo

prispele na naslov Urada RS za mladino do
12. ure, 8. julija, 1996 ali poslane priporo-
čeno po pošti do vključno 8. julija, 1996.
Ponudniki bodo prejeli potrdilo o prevzemu
ponudbe.

7. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb, na katerega so

vabljeni vsi ponudniki oziroma predstavni-
ki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim poob-
lastilom, bo 11. julija, 1996 ob 12. uri v pro-
storih Urada RS za mladino, Šmartinska 134
a, Ljubljana.

8. Izvedba razpisa
Pravočasno prispele, pravilno opremlje-

ne in popolne ponudbe bo obravnavala Me-
šana komisija za mladinska vprašanja, ime-
novana pri Uradu RS za mladino.

Nepravočasno prispele ponudbe, komi-
sija ne bo odpirala in jih bo ponudnikom
vrnila neodprte.

Nepravilno opremljene oziroma oddane
ponudbe bo komisija v postopku odpiranja
zavrnila.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov, bo komisija zavrnila kot nepopolne
in jih v nadaljevanju ne bo obravnavala.

Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpi-
ranju ponudb in o izbiranju v zakonitem
roku.

Vsak izbran izvajalec bo v nadaljnjem
roku 30-ih dni od sklepa o izbiri, pozvan k
sklenitvi pogodbe.

Razpisno dokumentacijo (razpisne
obrazce in pojasnila) ter vse dodatne infor-
macije ponudniki dobijo na Uradu RS za
mladino vsak delovni dan med 12. in
14. uro; telefon 061/446-326 ali 446-903,
faks 445-598.

Urad RS za mladino

Št. 01 403-14/96 Ob-2068

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 27/88) Ob-
čina Loški Potok kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova in modernizacija

lokalne ceste L 3614; R 373 (Lazec)–
Stari Kot–Novi Kot–državna meja
1. Investitor: Občina Loški Potok, Hrib

102, Loški Potok.
2. Predmet razpisa: Obnova in moderni-

zacija lokalne ceste št. L 3614; R 373 (La-
zec)–Stari Kot–Novi Kot–državna meja, v
dolžini 8.985,00 ml.

3. Orientacijska vrednost del znaša
56,205.327 SIT.

4. Investitor si pridržuje pravico zmanj-
šanja obsega del glede na razpoložljiva fi-
nančna sredstva.

5. Stroške razpisne dokumentacije v vi-
šini 15.000 SIT nakažejo ponudniki pred
dvigom le-te na ŽR investitorja št.
51310-630-12024.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo, ob dokazilu plačila stroškov
le-te, na sedežu Občine Loški Potok, Hrib
102, Loški Potok pri Veselu.

7. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne dokumentacije.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:
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– najugodnejša cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditira-
nja, fiksnost cene,

– možnost sklenitve dvoletne pogodbe,
– celovitost vsebine pogodbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del, katera
je sposoben izvesti v rokih razvidnih iz ter-
minskega plana,

– rok izvedbe (možen pričetek in predvi-
den konec del),

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– garancijski rok.
9. K ponudbi morajo ponudniki poleg na-

vedenega priložiti še: dokaz o registraciji
firme, dokaz o razpoložljivih kadrih in me-
hanizaciji, originalne ponudbe eventualnih
podizvajalcev.

10. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj – mo-
dernizacija ceste”, je potrebno dostaviti na
naslov: Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318
Loški Potok.

11. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za sprejem po-
nudb in sicer ob 9. uri na sedežu Krajevne
skupnosti Loški Potok, Hrib 16.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Loški Potok

Ob-2069

Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5,
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 dobavo opreme prizidka šole

in telovadnice v Genterovcih
1. Naročnik: Občina Lendava, Trg ljud-

ske pravice 5, Lendava.
2. Predmet razpisa je:
– dobava in montaža opreme za prizidek

šole,
– dobava in montaža opreme za telovad-

nico.
3. Tehnično dokumentacijo in popise del

lahko dvignete na Občini Lendava, Trg ljud-
ske pravice 5. Informacije lahko dobite po
tel. 069/75-177 pri županu. Pred dvigom
razpisne dokumentacije je potrebno porav-
nati kupnino v vrednosti 5.000 SIT na žiro
račun Občine Lendava št. 51920-630-76134.

4. Orientacijska vrednost razpisnih del
znaša 20,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del: od 15. ju-
lija 1996 dalje.

Rok za dokončanje del je:
– 31. 8. 1996 za prizidek šole in kuhinjo;
– 31. 12. 1996 za telovadnico.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– reference,
– plačilni pogoji in cena,
– rok izvedbe,
– bančna garancija.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik naj-

ugodnejši ponudnik.
7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti

do 4. 7. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava, v

zapečateni kuverti s pripisom: “Ne odpiraj
– Ponudba za opremo prizidka šole in telo-
vadnico”.

Ponudbe, ki bodo prispele na sedež Ob-
čine Lendava po tem roku, se ne bodo upo-
števale in se bodo vrnile ponudnikom neod-
prte.

8. Odpiranje ponudb bo 5. 7. 1996 ob
12. uri v prostorih Občine Lendava.

9. Občina Lendava bo v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb obvestila vse po-
nudnike, ki so v predpisanem roku oddali
ponudbe, o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Investitor si pridržuje pravico do od-
daje del posameznim izvajalcem posebej za
posamezna dela.

Občina Lendava

Št. 53/1-96 Ob-2070

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
28/93) objavlja Gimnazija Vič, Ljubljana,
Tržaška cesta 72,

javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za pripravo

malic in dostavo kosil dijakom
v času pouka od 1. 9. 1996 od ponedelj-

ka do petka od 9. do 16. ure. Na voljo je
razdelilna kuhinja z jedilnico.

1. Ponudniki privolijo z izročitvijo po-
nudb na razpisne pogoje.

2. Ponudba mora obsegati: dokaz o regi-
straciji ponudnika, dosedanje reference, raz-
nolikost in kakovost prehrane z izborom je-
dilnikov in ceno, reference sodelavca za ko-
munikacijo z dijaki.

3. Ponudniki lahko dobijo informacije in
si ogledajo prostore od dneva razpisa do
vključno petega dne po objavi med 9. in
11. uro v tajništvu Gimnazije Vič.

4. Interesenti naj pošljejo ponudbe v
8 dneh po objavi oglasa v zaprtih kuvertah z
oznako “za javni razpis”. Ponudniki bodo
pisno obveščeni o izboru.

Gimnazija Vič, Ljubljana

Št. 1923/96 Ob-2073

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

konservatorskih del na objektu Anina
kapela v Križevcih pri Ljutomeru
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine Maribor.
2. Predmet razpisa: gradbeno konserva-

torska dela.
3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku

osem dni po objavi v Uradnem listu RS na
sedežu zavoda (informacije po telefonu
062/211-385, int. 226) ob predložitvi poob-
lastila v dveh izvodih.

4. Vsebina javnega razpisa: Anina kape-
la v Križevcih, zidarska, tesarska, krovska
in ključavničarska dela.

5. Rok pričetka in dokončanja del: po
dogovoru.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: reference pri sorodnih delih, ponudbena
cena, roki.

7. Vrednost del ca. 2,000.000 SIT.

8. Rok za oddajo ponudb: 15. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 10. ure!

9. Odpiranje ponudb bo 15. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS ob 10. uri na sedežu
zavoda.

B) Razpisni pogoji
1. Ponudba mora vsebovati vse elemente

12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).

2. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – konservatorska
dela na objektu: “Anina kapela v Križev-
cih” je potrebno dostaviti v zapečateni ovoj-
nici do 10. ure 15. dne, šteto vključno z
dnevom objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS na naslov Zavod za varstvo narav-
ne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov
trg 6, 2000 Maribor.

3. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.

4. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom lahko dobite na sedežu Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine Mari-
bor, Slomškov trg 6, Maribor.

Zavod za varstvo narave in
kulturne dediščine Maribor

Ob-2074

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 27/86)
objavlja Sklad stavbnih zemljišč Občine
Šentjur pri Celju

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo strokovnega nadzora pri gradnji
komunalne opreme Stanovanjske cone

III/1 Šentjur
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč Ob-

čine Šentjur pri Celju.
2. Naziv objekta: komunalna oprema

Stanovanjske cone III/1 Šentjur.
3. Predmet razpisa: nadzor nad gradnjo

komunalne opreme SC III/1 Šentjur.
Stanovanjsko cono, ki sicer predvideva

gradnjo doma upokojencev ter 38 stanovanj-
skih hiš, bo sklad opremil z naslednjo ko-
munalno opremo:

– cestnim omrežjem,
– kanalizacijo,
– čistilno napravo,
– vodovodom,
– NN elektro omrežjem; primarni del;
– javno razsvetljavo.
4. Pričetek del: julij/avgust 1996.
5. Ponudba mora vsebovati:
a) ime in naslov ponudnika,
b) potrdilo o registraciji podjetja za de-

javnost, ki je predmet razpisa,
c) reference za razpisana dela ter sezna-

mi referenčnih objektov,
d) seznam strokovnega kadra, ki bo vo-

dil dela ter njihove preference,
e) ceno za razpisana dela,
f) druge ugodnosti, ki jih ponuja ponud-

nik.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– celovitost ponudbe po 5. točki razpisa.
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7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
nadzor SC III/1”, dostavite v zapečateni ku-
verti v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Sklad stavbnih zemljišč Občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

8. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan, po končanem roku za prijave,
na Občini Šentjur, soba št. 46, s pričetkom
ob 15. uri.

9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja ponudb.

10. Vsa morebitna dodatna pojasnila do-
bijo ponudniki na Občini Šentjur pri Petru
Ograjenšku, tel. 063/743-215, vsak delovni
dan od 7. do 15. ure.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju

Št. 712-1/1996 Ob-2075

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

raziskovalne kaptažne vrtine globine
185 m na lokaciji Javornik–Sv. Jošt
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa in orientacijska vred-

nost:
2.1 Za izvedbo del:
2.1.1. ad 1) Izvedba kaptažno raziskoval-

ne vrtine na lokaciji Javornik–Sv. Jošt, glo-
bine 185 m, orientacijska vrednost 3,800.000
SIT za vgradnjo potopne črpalke 6”.

3. Rok izvedbe
3.1 ad 1) Začetek del takoj po razpisu in

zaključek do 15. 7. 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
1. ponudbena cena in fiksnost cene;
2. rok izvedbe del,
3. finančna boniteta ponudnika;
4. garancijska doba;
5. možnost kompenzacije;
6. reference za strokovnost;
7. reference opravljenih del.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisano

dokumentacijo vsak delovnik od 8. do
13. ure v JP Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije v zvezi s ponudbo pri Andreju Šteru
na tel. 064/242-061.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
14. junija 1996 do 12. ure na naslov: Javno
podjetje Komunala Kranj, ulica Mirka Vad-
nova 1, 4101 Kranj, v zaprti (zapečateni)
ovojnici, z napisom “Javni razpis – ponud-
ba Vrtina Javornik – Sv. Jošt – ne odpiraj!”

Odpiranje ponudb bo v prostorih Javne-
ga podjetja Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj, dne 14. 6. 1996 ob 13. uri
v sobi direktorja.

Ob-2076

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, objavlja na
podlagi pravilnika o postopku za izvajanje
javnih razpisov za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 25/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnih razpisov za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

2. Predmet javnega razpisa:
a) vibracijski valjar,
b) drobilec vej – lesa,
c) traktor Carraro 3700.
Zahteve investitorja:
a) dvojni vibracijski valjar, samovozni

zglobni, teža 1,5 t,
širina valjev 900 mm, do 1.100 mm,
dieselski motor, elektronski vžig.
b) s hidravličnim pogonom, kot priklju-

ček za vozilo Unimog ali Multicar,
možnost mletja minimalno do 0 160 mm,
pogonsko vozilo Unimog in Multicar.
3. Ponujena oprema in stroj morata za-

doščati tehničnim pogojem, varnosti, mora
imeti predpisane ateste, zagotovljen servis z
navedbo lokacije in rezervne dele. Cena naj
bo podana fco JP Komunala Kranj, Ulica
Mirka Vadnova 1.

4. Investitor si pridržuje pravico odstopa
od izvedbe razpisane nabave ali izbrati do-
bavitelja strojev po posameznih postavkah
a, b in c.

Ponudniki lahko podajo ponudbo tudi le
za posamezno postavko javnega razpisa ali
tudi z eventualno varianto.

5. Okvirna vrednost:
a) 3,500.000 SIT,
b) 1,800.000 SIT,
c) 1,600.000 SIT.
6. Predvideni dobavni rok: čimkrajši.
7. Ponudbe morajo vsebovati zlasti:
a) dokazilo o registraciji ponudnika,
b) predlog pogodbe.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– plačilni pogoji,
– rok dobave in garancija,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši.
9. Interesenti morajo oddati ponudbe na

naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, Uli-
ca Mirka Vadnova 1, 4101 Kranj v 10 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

Na zgoraj navedenem naslovu bo istega
dne ob 12. uri odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– ponudba valjar, drobilec in traktor”.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na zgornjem naslovu ali po telefo-
nu 064/242-061 (Stružnik).

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Ob-2077

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, objavlja na
podlagi pravilnika o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za objekt

higienizacija mulja na CČN Kranj
1. Investitor: Javno podjetje Komunala

Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa je realizacija projek-

ta higienizacija mulja na CČN Kranj.
Realizacija obsega sledeča dela:

a) gradbeno-obrtniška dela,
b) dobava in montaža opreme ter elektro

instalacije.
3. Razpisna dokumentacija
Projekt št. 6037 90, PGD, PZI, Higieni-

zacija blata v CČN, januar 1996, projektant
Hidroinženiring Ljubljana.

Popis del s predizmerami in razpisnimi
pogoji. Ponudniki lahko dobijo na upravi
podjetja, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, v
roku 8 dni od objave razpisa. Vso potrebno
dokumentacijo, druga pojasnila in razlage,
ki so potrebna za izdelavo ponudbe dobijo
ponuniki pri Erženu, oziroma Stružniku.

4. Orientacijska vrednost del je:
a) 18,000.000 SIT,
b) 41,000.000 SIT.
5. Investitor si pridržuje pravico oddaje

del najugodnejšim ponudnikom po posa-
meznih delih razpisanih del.

6. Roki:
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe.
Dokončanje del: po predlaganem termin-

skem planu, ki ga mora ponudnik priložiti v
ponudbi.

7. Ponudbe morajo v skladu z 12. čle-
nom citirane odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa vsebovati zlasti:

– dokazilo o registraciji in odločbo
upravnega organa o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti,

– predlog pogodbe,
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od

30 dni (BON 1, 2, 3),
– samostojni podjetniki pa zaključni ra-

čun za leto 1995,
– reference,
– garancijski roki,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti oziroma jamstev.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– plačilni pogoji,
– roki izvedbe gradbeno-obrtniških del

in dobav strojne opreme ter garancijski ro-
ki,

– reference za podobna dela,
– garancijski roki,
– zagotovitev servisiranja in rezervnih

delov opreme,
– fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– izjava, da se pri sestavi ponudbe upo-

števa pogoje investitorja,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
9. Interesenti morajo oddati ponudbe na

naslov: Javno podjetje Komunala Kranj,
p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4101 Kranj v
30 dneh od objave v Uradnem listu RS.

Na zgornjem naslovu bo na isti dan ob
12. uri tudi odpiranje ponudb. Predstavniki
ponudnikov morajo imeti pismena poobla-
stila za zastopanje. Ponudbe morajo biti od-
dane v zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpi-
raj – Ponudba higienizacija.”

10. O dokončni izbiri bodo ponudniki pi-
sno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o.

Ob-2059
Javni razpis

1. Naročnik: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva 10, Koper.
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2. Predmet razpisa: programski paket za
računalniško podporo računovodstva in fi-
nančnega poslovanja, oprema mora biti iz-
delana v okolju RDBMS Oracle 7 na VAX
4000-600.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v tajništvu Urada za splošne zadeve
Mestne občine Koper.

4. Elementi ponudbe:
4.1. Firma ponudnika.
4.2. Dokazilo o registraciji podjetja (ko-

pijo zadnjega izpisa iz sodnega registra).
4.3. Bonitetno poročilo agencije za pla-

čilni promet, nadziranje in informiranje.
4.4. Opis podjetja (predstavitev organi-

zacije in programa dejavnosti).
4.5. Referenčna lista z naslovi uporabni-

kov.
4.6. Pridobljeni atesti, priznani certifika-

ti oziroma uporabljeni standardi.
4.7. Garancije, plačilni in komercialni

pogoji.
4.8. Predlog pogodbe.
4.9. Druge ugodnosti, prednosti in zna-

čilnosti.
5. Pogoji razpisa:
5.1. Aplikacija, ki naj omogoči racional-

no organizacijo knjigovodskih evidenc in
celovito rešitev finančnega poslovanja.

5.2. V ponudbi naj bo priložena projekt-
na dokumentacija aplikacije. V kolikor je
dokumentacija poslovna skrivnost, naj bo
to ustrezno označeno (zaradi varovanja).

5.3. Predlog faznosti.
5.4. Ponudniki, ki bodo uvrščeni v ožji

izbor morajo omogočiti ogled aplikacije v
delujočem okolju.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– pogoji plačila in komercialni pogoji,
– reference,
– instalacije v podobnih organizacijah

(podobnih po dokumentaciji, načinu odlo-
čanja),

– način zavarovanja izpolnitve obvezno-
sti,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudbe morajo biti pisno predložene

v tajništvo Urada za splošne zadeve Mestne
občine Koper do 12. ure dne 21. 6. 1996.

8. Ponudbe oddajte na naslov Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper v
dvojni zaprti ovojnici. Zunanji in notranji
ovoj morata imeti naslov naročnika in do-
bro vidno oznako “Ne odpiraj - javni razpis
- finančno poslovanje”. Notranji ovoj mora
imeti poleg tega še naziv in naslov ponudni-
ka, da bi se lahko ponudba vrnila v primeru,
da je prispela nepravočasno ali da je nepra-
vilno opremljena.

Odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 1996 ob
12. uri, v prostorih sejne sobe Mestne obči-
ne Koper. Na javnem odpiranju lahko po-
nudnika zastopajo samo osebe, ki imajo
pooblastila.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Koper

Ob-2071

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.

l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Idrija

javni razpis
za izbiro izvajalca del za modernizacijo
lokalne ceste Idrija–Čekovnik–Kočevše

1. Investitor: Občina Idrija.
2. Predmet razpisa:
a) izvedba gornjega ustroja v dolžini ca.

1350 m,
b) izvedba spodnjega ustroja v dolžini

ca. 1350 m.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak dan od 8. do 12. ure na
Občini Idrija, Mestni trg 1, Idrija (soba 17),
informacije po tel. 065/71-788 ali 73-841
(kontaktna oseba Jože Močnik).

4. Orientacijska vrednost naročila za toč-
ko 2.a znaša 7,100.000 SIT ter za točko 2.b
6,000.000 SIT. Skupna orientacijska vred-
nost znaša 13,100.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico sklepati
pogodbe ločeno za navedena dela pod a) in
b), glede na ugodnost ponudb.

Investitor si pridržuje pravico do spre-
membe obsega razpisanih del glede na pri-
dobitev finančnih sredstev. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– konkurenčnost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– roki izvedbe,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
6. Rok izvedbe del je 2 meseca od pod-

pisa pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe, opremljene z oznako “Ponud-

ba – cesta Čekovnik”, naslovom ponudnika
in naročnika ter pripisom “Javni razpis – ne
odpiraj”, dostavite v zaprti kuverti na Obči-
no Idrija, Mestni trg 1, Idrija. Rok za oddajo
ponudb je 15. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure. Javno odpiranje ponudb
bo dva dni po izteku roka za oddajo ponudb
v veliki sejni sobi Občine Idrija ob 10. uri.

8. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Idrija

Št. 41/96 Ob-2060

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 Cerknica

javni razpis
za prenovo telovadnice pri OŠ
Notranjski odred v Cerknici

1. Naročnik: Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica.

2. Predmet razpisa: prenova telovadnice
(I. faza) pri Osnovni šoli Notranjski odred v
Cerknici, zamenjava poda v telovadnici, me-
njava instalacij.

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki dobijo na Občini Cerk-
nica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici, ob pred-
ložitvi dokazila o plačanih stroških v višini
3.000  SIT  na  žiro  račun,  št.

50160-630-810321 pri SKB Cerknica, s pri-
pisom za stroške razpisne dokumentacije.
Kontaktna oseba je Zvonka Ješelnik, tel.
(061) 793-313.

4. Vrednost razpisanih del: 9,500.000
SIT.

5. Rok za pričetek del je 20. 6. 1996, rok
za dokončanje razpisanih del je 1. 10. 1996.

6. Merila za izbiro ponudnika:
a) ponudbena cena,
b) plačilni pogoji,
c) reference,
d) dodatne ugodnosti.
7. 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).

8. Ponudbe na javni razpis morajo po-
nudniki dostaviti najkasneje 10. dan po ob-
javi razpisa v Uradnem listu RS, na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica.

Pisne ponudbe na podlagi dokumentaci-
je je potrebno oddati v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj - ponudba na razpis za
prenovo telovadnice v Cerknici”.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka za zbiranje ponudb
v sejni sobi župana ob 9. uri. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu izbire ob-
veščeni najkasneje v osmih dneh po odpira-
nju ponudb.

Občina Cerknica

Št. 354-2/96 Ob-2061

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 Logatec, kot investitor

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo vodov

v naselju Logatec
1. Predmet razpisa so gradbena in insta-

lacijska dela pri izgradnji kanalizacijskih
vodov in črpališč, ter ureditev spodnjega
planuma cest.

2. Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.

3. Predvideni začetek del je julij 1996.
Rok izvedbe: 90 delovnih dni.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno osmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
8. in 10. uro na Občini Logatec, Tržaška
c. 15, Logatec, pri Ivanu Povaleju (tel.
741-270).

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije vplačati na Občino Logatec
5.000 SIT nepovratnih sredstev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,
– kreditiranje razpisanih del ter druge

ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je

najugodnejši.
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6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “Kanalizacijski
vodi” na naslov Občina Logatec, Občinski
urad, Tržaška cesta 15, Logatec v 10 dneh
po objavi tega razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9. uri v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo predložiti poobla-
stilo za zastopanje.

8. Investitor oziroma uporabnik si pridr-
žuje pravico, da v primeru pomanjkanja fi-
nančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.

Št. 354-2/96 Ob-2062

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 Logatec, kot investitor

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo
krajevnih cest v Gornjem Logatcu
1. Predmet zapisa so zemeljska dela na

krajevnih cestah v Gornjem Logatcu v skup-
ni dolžini 1600 m (brez finega planuma in
asfaltiranja).

2. Orientacijska vrednost del znaša
4,200.000 SIT.

3. Predvideni začetek del je julij 1996.
Rok izvedbe: 30 delovnih dni.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno osmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
8. in 10. uro na Občini Logatec, Tržaška
c. 15, Logatec, pri Ivanu Povaleju (tel.
741-270).

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije vplačati na Občini Logatec
3.000 SIT nepovratnih sredstev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,
– kreditiranje razpisanih del ter druge

ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “Modernizacija
krajevnih cest” na naslov Občina Logatec,
Občinski urad, Tržaška cesta 15, Logatec v
10 dneh po objavi tega razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 10. uri v sejni
sobi Občine Logatec.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje.

8. Investitor oziroma uporabnik si pridr-
žuje pravico, da v primeru pomanjkanja fi-
nančnih sredstev z izbranim ponudnikom

ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.

Občina Logatec

Ob-2065

Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
cesta 50, skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96), odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93), odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) in zakonom o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), objavlja:

javni razpis
za izbiro izvajalca projekta in izvedbe

zaščite gradbene jame, izkopa gradbene
jame, temeljenja in temeljne plošče za

Univerzitetno knjižnico v Ljubljani
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Predmet razpisa in obseg del
Na podlagi lastnega idejnega projekta v

katerem so prikazana izbrana izhodišča, teh-
nologija in ostali podatki, ponudnik izdela
ponudbo za razpisana opravila. Vsi podatki
za strokovno utemeljitev in stroškovno ana-
lizo izvedbe morajo biti sestavni del ponud-
be.

Obseg razpisanih del je:
– izdelava tehnične dokumentacije PGD

in PZI s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij
za gradbeno dovoljenje,

– izvedba zaščite gradbene jame,
– izvedba izkopov gradbene jame z od-

vozom materiala v stalno deponijo,
– izvedba temeljenja (v kolikor je po-

trebno),
– izvedba temeljne plošče za objekt no-

ve stavbe UKL in
– vzpostavitev kontrolne mreže.
Vse v skladu z veljavnimi predpisi s po-

dročja graditve objektov.
Ponudniki lahko ponudijo izvedbo v ce-

lotnem obsegu razpisanih del ali posamez-
nega dela v skladu z opredelitvijo v razpisni
dokumentaciji. Okvirni popis del je sestav-
ni del razpisne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost del znaša
480,000.000 SIT.

4. Roki
Izdelava tehnične dokumentacije in pri-

dobitev gradbenega dvoljenja 90 dni od pod-
pisa pogodbe.

Izvedba del 210 dni, končni rok 300 dni
od podpisa pogodbe.

Terminski plan je sestavni del razpisne
dokumentacije.

5. Vsebina ponudb
Ponudbe morajo biti sestavljene in nji-

hova vsebina mora biti podana v skladu z
razpisno dokumentacijo in v uvodu navede-

no odredbo. Projekti, ki so tudi predmet
tega razpisa in izvedba del morajo biti izve-
deni v skladu z idejnim projektom UKL in
ostalo razpisno dokumentacijo. Ponudniki
lahko ponudijo variantne rešitve (na primer
sidranje ali razpiranje), ki pa morajo imeti
vse potrebne elemente za kvalitetno analizo
le-teh.

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

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

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

– primernost tehnološke rešitve in račun-
skih metod, katere bo pregledala strokovna
komisija, ki jo imenuje naročnik,

– reference ponudnika in morebitnih
podizvajalcev,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost,

– optimalnost tehnoloških rešitev in
vpliv na racionalizacijo gradnje,

– ponudbena cena, ki mora biti specifi-
cirana po posameznih elementih razpisanih
del,

– plačilni pogoji,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-

no izkazujejo pozitivno finančno stanje po-
nudnika.

Naročnik si pridržuje pravico da odda
vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali nji-
hove dele več izvajalcem. Naročnika pri iz-
biri ne veže najnižja cena, kar izključuje
obveznost skleniti pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najnižjo ceno.

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

8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo vsak dan v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo RS na Starem tr-
gu 2 v Ljubljani (drugo nadstropje, tel.
12-62-080) med 9. uro in 14. uro. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o plačilu nevračljivega odkup-
nega zneska v višini 40.000 SIT na žiro
račun št. 50102-601-37763. Na nakazilu mo-
ra biti oznaka “razpis UKL”.

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

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

ten in na njem mora biti naročnikov naslov
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana ter oz-
načba “ne odpiraj - Javni razpis za izbiro
izvajalca: izvedbe zaščite gradbene jame in
izkopa za gradnjo UKL” z navedbo ponuje-
ne dokumentacije. Rok za vložitev ponudb
je 29. 7. 1996 po pošti priporočeno ali oseb-
no, do 14. ure v vložišču Ministrstva za
znanost in tehnologijo RS, Slovenska ce-
sta 50, v Ljubljani. Nepravočasno prispele
ponudbe ne bodo upoštevane.

10. Odpiranje ponudb bo javno dne 31. 7.
1996 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo RS, na Starem trgu 2
(drugo nadstropje), v Ljubljani. Predstavni-
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ki ponudnikov morajo pred odpiranjem po-
nudb predložiti pisna pooblastila.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-2078

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

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobava naslednje-
ga pisarniškega materiala:

– mape, papir, beležke, zvezki, kuverte,
obrazci, ipd.,

– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,
– pisala (flomastri, kemični svinčniki,

svinčniki, ipd.),
– računalniški material (tonerji, diskete,

ipd.),
– koledarji, žigi, vizitke ter drug mate-

rial,
v času od 20. 6. 1996 do 31. 12. 1996.
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 registracijah
in referencah ponudnika.

4. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– dobavne roke za naročen material,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo mate-

riala,
– tehnično in propagandno gradivo za

ponujeni material,
– plačilni pogoji.
5. Merila za izbor najugodnejših ponudb

so predvsem:
– kvaliteta,
– cena,
– dobavni rok in način dobave,
– način in rok plačila.
6. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Upravna enota Krško, CKŽ 14, Krško. Po-
nudbe morajo biti oddane v zapečatenih
kuvertah. Na ovojnici naj bo označeno: “Ne
odpiraj – javni razpis” z oznako ponudni-
ka. Javno odpiranje ponudb bo 21. junija
1996 ob 9. uri, v prostorih Upravne enote
Krško.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pis-
no, najkasneje v 20 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Upravna enota Krško

Ob-2079

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika pri

rekonstrukciji lokalne ceste L 2912
Videm–Struge–Mala gora na odseku Pri

cerkvi–Rapljevo, v dolžini 1200 m

1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm
35, Videm-Dobrepolje.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokal-
ne ceste L 2912 Videm–Struge–Mala gora
na odseku Pri cerkvi–Rapljevo, v dolžini
1200 m – izvajanje zemeljskih del.

3. Razpisna dokumentacija in vse ostale
informacije za izdelavo ponudbe dobite vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, v prostorih
Občine Dobrepolje.

4. Rok za izvedbo: pričetek del predvi-
doma v juliju 1996.

5. Orientacijska vrednost investicije je
2,000.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so cena, rok izgradnje, način plači-
la in fiksnost cen, reference s področja raz-
pisanih del, popolnost ponudbe, druge ugod-
nosti.

7. Rok za oddajo ponudb: zadnji rok za
oddajo ponudb, katere dostavite v zapečate-
nih ovojnicah, žigosanih s štampiljko po-
nudnika na Občino Dobrepolje, je 15. de-
lovni dan od objave razpisa v Uradnem listu
RS, do 8. ure. Sobota, nedelja in praznik se
ne šteje kot delovni dan. Sprednja stran ovo-
ja mora biti opremljena z naslednjim naslo-
vom in oznako: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm-Dobrepolje, “LC Pri Cerk-
vi–Rapljevo – Ne odpiraj – Ponudba”.

Odpiranje ponudb bo še isti dan ob 9. uri.
8. O izidu javnega razpisa bodo udele-

ženci – ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Dobrepolje

Št. 353-7/93-3 Ob-2080

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje mostu
preko potoka Suha na Ravnah na

Koroškem
1. Naročnik je Občina Ravne – Prevalje.
2. Predmet razpisa: izgradnja mostu pre-

ko potoka Suha – gradbena dela.
3. Orientacijska vrednost del je

5,000.000 SIT.
4. Predviden pričetek del je takoj po pod-

pisu pogodbe, rok dokončanja del je 70 dni.
5. Kot merila za izbor najugodnejšega

ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: re-
ference, rok izvedbe, ceno in način plačila,
dolžino garancijskega roka, celovitost in
skladnost ponudbe.

6. Ponudniki morajo predložiti tudi ter-
minski plan del.

7. Razpisno dokumentacijo, ki je sestav-
ni del razpisa, lahko dobijo ponudniki pri
inž. Hovnik Rajku, od 8. do 9. ure, oziroma
po predhodnem dogovoru, tel. 0602/23-821,
int. 236, na referatu za komunalno cestno
gospodarstvo Občine Ravne – Prevalje.

8. Ponudbe je treba oddati na naslov: Ob-
čina Ravne – Prevalje, Čečovje 12/a, Ravne
na Koroškem, v zaprti ovojnici z oznako:
“Ponudba na javni razpis za izgradnjo mo-
stu preko potoka Suha – ne odpiraj!”.

Veljavne so ponudbe, ki prispejo k na-
ročniku do 21. 6. 1996 do 10. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih komunalnega cestnega gospodarstva, pi-
sarna št. 8, v torek, 21. 6. 1996 ob 11. uri.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ravne - Prevalje

Št. 30/96 Ob-2081

MOP – Uprava RS za geofiziko, Kersni-
kova 3, Ljubljana, ponovno objavlja

razpis
za izbiro izvajalca

1. Uprava RS za geofiziko ponovno ob-
javlja razpis za izdelavo strokovnih podlag
za pravilnik o seizmološkem monitoringu
visokih pregrad.

2. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne pri Saši Dumbovič, Ministrstvo za
okolje in prostor – Uprava RS za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana, od 7. junija do
14. junija 1996.

3. Orientacijska vrednost naročila je
2,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je 15. julij
1996, zaključek pa 15. november 1996.

5. Rok za oddajo ponudbe je petek,
21. junij 1996 do 12. ure, v tajništvu Uprave
RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.

6. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
21. junija 1996 ob 12. uri, v prostorih Upra-
ve RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljublja-
na.

7. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo posredovano ponudnikom do
1. julija 1996.

Uprava RS za geofiziko

Št. 49/96 Ob-2082

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del na

gradu Žovnek
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine v Celju.
2. Predmet razpisa: sanacijska dela na

vhodnem stolpu grajske razvaline Žovnek
pri Braslovčah, Občina Žalec. Predvidena
so zidarska dela s kamnom.

3. Orientacijska vrednost del je
5,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pravi-
co odločiti se za manjši obseg del od razpi-
sanega ali za fazno izgradnjo.

4. Predviden pričetek del je 1. 7. 1996,
dokončanje pa 30. 8. 1996.

5. Merila za najugodnejšega ponudnika
so reference na podobnih delih, ponudbena
cena, plačilni pogoji ter garancija za izve-
deno delo, s tem da najcenejši ponudnik ni
nujno tudi najugodnejši.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
beniki prevzamejo vsak delovnik v tajniš-
tvu zavoda proti plačilu stroškov v višini
5.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-30388.

7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
v roku 14 dni po objavi, do 14. ure, v
tajništvu zavoda, Glavni trg 1, Celje. Po-
nudbe morajo biti oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba
za grad Žovnek”.

8. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo ponudniki na sedežu zavoda
ali po tel. 063/481-173, vsak delovnik od
8. do 14. ure.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 30 – 7. VI. 1996 Stran 2115

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovnik po izteku roka oddaje po-
nudbe, ob 10. uri, na sedežu zavoda.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Celju

Št. 108/96 Ob-2095

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), uredbe o spremembi uredbe o pri-
stojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), 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 Komen v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Seža-
na, Partizanska 49, Sežana (v nadaljevanju
ZGS OE Sežana) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del

na gozdnih cestah na področju Občine
Komen v letu 1996

1. Naročnik: Občina Komen.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo ponudniki dobijo na sedežu občine in
na ZGS OE Sežana.

3. Predmet razpisa:
3.1. redna letna vzdrževalna dela (ročno

in strojno čiščenje cevnih propustov in cest-
nega telesa, sanacija cevnih propustov, pod-
pornih sten, obnova gramoznega sloja, gre-
danje, urejanje in čiščenje brežin, obseko-
vanje grmovja...),

3.2. investicijsko vzdrževanje po letnem
planu (navoz gramoza, vgradnja propustov,
izdelava vtočnih glav...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,132.500 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del kot je razpi-
san, glede na pridobitev sredstev (Repub-
liška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih
skupnosti....). Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi.

Zaključek del je konec leta 1996. Dela
se izvajajo po operativnih planih, po naroči-
lu Zavoda za gozdove.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, plačilni roki in fiksnost cen, garan-
cijski roki, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.

7. Ponudbe: ponudba mora biti sestav-
ljena v skladu z 12. členom odredbe o po-
stopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Ponudbe za javni razpis predložite v 10
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj - javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah Občine Komen”

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
obveščeni ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Komen
Zavod za gozdove Slovenije OE Sežana

Ob-2106

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, na
osnovi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za opravljanje storitev svetovalnega
inženiringa za izvedbo del v Planici
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Ljubljana.
2. Naziv objekta: smučarske skakalnice

in spremljajoči objekti v Planici.
3. Predmet razpisa: svetovalni inženiring

(v skladu z določili zakona o graditvi objek-
tov) za smučarske skakalnice in spremljajo-
če objekte v Planici in sicer:

– prehodna in organizacijska dela, ki za-
jemajo pridobitev lokacijske dokumentacije
s soglasji, z organizacijo geodetskih izmer
in pridobitvijo lokacijskega dovoljenja,

– zbiranje podatkov za sestavo projekt-
ne naloge za vse vrste tehnične dokumenta-
cije, koordinacija pri izdelavi tehnične do-
kumentacije in pridobitev gradbenega do-
voljenja,

– priprava predloga razpisne dokumen-
tacije, priprava gradiva za objavo javnega
razpisa za izvedbo gradbeno-obrtniških in
instalacijskih del ter za nabavo opreme in
inventarja,

– analiza ponudb in priprava predloga
izbora izvajalcev, priprava pogodb z izva-
jalci skladno s pogoji razpisne dokumenta-
cije in ponudbe,

– organizacija in izpeljava tehničnega
pregleda, postopka pridobitve uporabnega
dovoljenja ter druge aktivnosti, določene s
sklepi gradbenega odbora,

– strokovni nadzor in finančni nadzor
nad izvajanjem del (z ostalimi izvedbenimi
fazami) do oddaje objekta naročniku,

– priprava poročil o izvedenih delih.
4. Ponudba mora v skladu z 12. členom

odredbe vsebovati:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika,
– reference ponudnika za svetovalni in-

ženiring v zadnjih 2 letih, katerih investicij-
ska vrednost znaša več kot 50,000.000 SIT,

– ponujena cena v SIT,
– finančni podatki (BON 1, BON 2 ali

BON 3), ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– vzorec pogodbe.
Ponudbe in njihova vsebina morajo biti

podane v skladu z razpisno dokumentacijo
in v uvodu navedeno odredbo.

5. Investicije obsegajo naslednje objekte:
a) letalnica K = 200 m,
b) skakalnica K = 120 m,
c) skakalnica K = 95 m,
č) strojna oprema in mehanizacija,
d) žičnice,
e) objekt “Čaplja”, “Kavka” in drugi ob-

jekti.

Informacije dobijo ponudniki na Mini-
strstvu za šolstvo in šport, Ljubljana, Žu-
pančičeva 6, Lapuh, tel. 131-12-249, vsak
dan od 10. do 11. ure.

6. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del:

– pričetek del predvidoma: 15. 8. 1996,
– dokončanje del v letu 1996.
7. Orientacijska vrednost znaša

1,800.000 SIT.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference ponudnika (kadri, opremlje-

nost in reference),
– potrjeni razpisni pogoji,
– finančna sposobnost ponudnika, regi-

stracija in opravilna sposobnost,
– ponudbena cena in plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
9. Oddaja ponudb in rok
Vsaka ponudba mora biti oddana v zapr-

ti ovojnici in na njej mora biti naročnikov
naslov ter oznaka ponudbe: “Ne odpiraj -
Izvedba del v Planici”.

Rok za oddajo ponudb je do dne 18. 6.
1996 do 10. ure. Nepravočasno prispele po-
nudbe ne bodo upoštevane.

10. Odpiranje ponudb bo javno dne 18. 6.
1996 ob 11. uri na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Župančičeva 6/III, Ljubljana, v sejni
sobi. Predstavniki ponudnikov morajo pred
odpiranjem ponudb predložiti pisna poobla-
stila.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence razpisna komisija obvestila
v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2086

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in sklepa upravnega od-
bora SSZ z dne 14. 5. 1996, Občina Črno-
melj, Sklad stavbnih zemljišč, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev opremljanja

stavbnih zemljišč
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Sklad

stavbnih zemljišč.
2. Predmet javnega razpisa je izvedba

sledečega opremljanja stavbnih zemljišč:
a) ureditev parkirišča v Vojni vasi,
b) ureditev parkirišča ob Kolodvorski ce-

sti,
c) sanacija opornega zidu ob Kolodvor-

ski cesti.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo proti plačilu 2.000 SIT za
vsako posamezno razpisno dokumentacijo
na račun Občine Črnomelj št.
52110-630-40302 v pisarni št. 24 Občine
Črnomelj na Trgu svobode 3 v Črnomlju,
vsak  delovni  dan  od  dneva  oddaje  po-
nudb.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je pod:

a) 7,500.000 SIT,
b) 3,500.000 SIT,
c) 250.000 SIT.
5. Pričetek razpisanih del je predviden v

začetku julija, konec del pod točko a) v letu
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1997, pod b) v avgustu 1996, pod c ) v juliju
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– reference ponudnika in usposobljenost
za razpisana dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– roki za izvedbo.
7. Ponudbena dokumentacija za vsako

posamezno ureditev mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– dokazila, da je ponudnik registriran za

opravljanje razpisanih del,
– navedbo referenc za razpisanim podob-

na dela,
– ponudbeno ceno v SIT (rekapitulacija)

in ponudbeni predračun,
– plačilne pogoje in ugodnosti, če jih nu-

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

veznosti (garancije).
8. Ponudbe za vsako posamezno uredi-

tev morajo biti opremljene v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne odpiraj!” – ponud-
ba na razpis Parkirišče Vojna vas ali Parki-
rišče Kolodvorska ali Oporni Zid Kolodvor-
ska”. Pravočasno prispele ponudbe bodo ti-
ste, ki jih ponudniki pošljejo priporočeno
do 20. 6. 1996 ali osebno vročijo do 21. 6.
1996 do 9. ure na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj.

9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 1996
ob 9.30 v mali sejni sobi Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj.

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

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
ali pa jo sklene za sporazumno dogovorjen
del ureditve glede na finančno sposobnost
oziroma sklene dvoletno pogodbo za dela
pod točko a).

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Črnomelj
Sklad stavbnih zemljišč

Ob-2087

Na podlagi odredbe 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 oddajo del:

– asfaltacija krajevne ceste Na skalo
– preplastitev ceste skozi Čezsočo
Razpisno dokumentacijo dobite na UPI,

d.o.o., Tolmin, Tumov drevored 15, Tol-
min.

Strokovne informacije posreduje Danilo
Kozorog, d.i.kom. (tel. 065/81-182).

Orientacijska vrednost del znaša:
– asfaltacija krajevne ceste Na skalo:

8,000.000 SIT,
– preplastitev ceste skozi Čezsočo:

8,500.000 SIT.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika:
– cena,
– rok izvedbe,

– strokovne reference in usposobljenost
izvajalca,

– plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite v ro-

ku 15 dni po tej objavi do 12. ure, v tajniš-
tvo Občine Bovec. Ponudba mora biti zape-
čatena in označena: “Ne odpiraj! – ponudba
za asfaltacijo krajevne ceste Na skalo in
preplastitev ceste skozi Čezsočo.

Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi  ob  12.30  v  prostorih  Občine
Bovec.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku
5 dni po odpiranju ponudb.

Občina Bovec

Ob-2088

Kostak, Komunalno stavbno podjetje,
d.d., Krško, na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
na sanaciji kanalizacije mesta Krško – I.

faza
1. Naročnik: Kostak, d.d., Krško, Krško,

Leskovška 2/A.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbe-

no-obrtniških in instalacijskih del na sana-
ciji kanalizacije mesta Krško – I. faza.

3. Razpisno dokumentacijo in razpisne
pogoje s popisom razpisanih del ter druga
pojasnila in razlage, potrebne za izdelavo
ponudbe, dobijo ponudniki od dneva razpi-
sa do vključno petnajstega dneva po objavi
tega razpisa ob predložitvi potrdila o plači-
lu na podjetju Savaprojekt Krško, C.K.Ž.
59, Krško (Ante Marković, d.i.g. ali Aleš
Plestenjak, d.i.g.) tel. 0608/22-402 vsak de-
lovni dan v času med 8. in 10. uro.

V skladu z 11. členom odredbe mora
ponudnik plačati razpisno dokumentacijo v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Savapro-
jekta 51600-601-11896 pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
– podružnica Krško.

4. Orientacijska vrednost predvidene ce-
lotne investicije znaša: 25,000.000 SIT.

5. Predviden rok začetka izvajanja del je
julij 1996.

Predviden rok končanja del je september
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– dosedanje reference,
– cena,
– kadri,
– rok izvedbe,
– pogoji plačila,
– fiksnost cene,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– popolnost ponudbe.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik naj-

ugodnejši.
7. Pisne ponudbe skladno z 12. členom

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki dosta-
viti najkasneje do ponedeljka, 8. julija 1996,
do 10. ure (rok prispetja ponudbe), na na-
slov Kostak, d.d., Krško, Leskovška cesta
2/A, Krško.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo
sanacije kanalizacije Krško”. Ponudba mo-
ra biti izdelana na originalnih popisih.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
8. julija 1996, ob 11. uri v prostorih podjetja
Kostak, d.d., Krško (sejna soba).

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi udeleženci javnega razpisa obveščeni
pisno.

Komisija bo upoštevala le ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

Kostak,
Komunalno stavbno podjetje, d.d.,

Krško

Ob-2089

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup strojev za štetje bankovcev
1. Predmet razpisa je nakup in dobava

strojev za štetje bankovcev, in sicer 66 stro-
jev za odprto štetje bankovcev (frikcijski
oziroma pretočni stroji) in 7 strojev za zapr-
to štetje bankovcev (vakumski oziroma stro-
ji za kontrolno štetje).

2. Ponudbe morajo vsebovati vse ele-
mente, določene v razpisni dokumentaciji
in bonitetno poročilo (BON 1, BON 2, BON
3).

3. Ponudniki lahko s pooblastilom dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v Agenciji Re-
publike Slovenije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje, centrala Ljubljana,
Glinska 3, dne 12. in 13. 6. 1996 od 12. do
14. ure pri Juretu Mahkoti v sobi 623.

Dvig dokumentacije po navedenem ter-
minu ne bo več možen.

4. Predvideni rok za dobavo strojev je
30 dni od izbire.

5. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti na naslov iz 3. točke v zaprti ovojnici
z vidno oznako “Ne odpiraj – ponudba –
stroji za štetje bankovcev”.

6. Rok za oddajo ponudb se izteče 21. 6.
1996 ob 14. uri.

7. Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1996
ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz 3. točke.

8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organizirana servisna mreža v Re-
publiki Sloveniji, hitra dostava rezervnih de-
lov, rok dobave, garancijski rok in druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Ob-2090

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

dobavo in montažo klimatskih naprav in
izvedbo vzdrževalnih del

1. Predmet razpisa so:
a) dobava in montaža klimatskih naprav

za ekspozituri Ajdovščina in Tolmin,
b) prenova vetrolova in stropa ter zame-

njava oken, vrat in talnih oblog v ekspozitu-
rah Ajdovščina in Idrija,

c) zamenjava stropa, svetil in razvoda v
ekspozituri Tolmin,

vse v poslovnih objektih Agencije Repub-
like Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, podružnice Nova Gorica.

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

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za posamezen predmet razpi-
sa, pridobijo dodatne podatke in se dogovo-
rijo za morebiten ogled objektov v sejni
sobi podružnice Nova Gorica, Gradnikove
brigade 2, dne 12. 6. 1996 med 12. in 14.
uro, vse pod pogojem, da predložijo poob-
lastilo.

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

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

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

6. Rok za oddajo ponudb je 20. 6. 1996
do 14. ure na naslov iz tč. 3.

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

7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 1996
v sejni sobi na naslovu iz tč. 3., in sicer:

– ob 9. uri za predmet razpisa pod a),
– ob 10. uri za predmet razpisa pod b) in

c).
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-

šega ponudnika za posamezen predmet raz-
pisa pisno obveščeni v roku 8 dni po konča-
nem razpisnem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Št. 2.0.-1855/96 Ob-2091

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o postop-
ku javnega razpisa za oddajo javnih del (Ur.
l. RS, št. 28/93), Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.

2. Predmet razpisa:
  1. popravilo betonskega oboka na že-

lezniškem mostu čez potok Cirknica v km
599 + 224 proge Maribor–Šentilj,

  2. sanacija železniškega nadvoza Lenart
v km 598 + 485 proge Maribor–Šentilj,

  3. popravilo betonske ograje in robnih
vencev na kamnitem nadvozu čez Pobreško
cesto v km 593 + 094 proge Maribor–Šen-
tilj,

  4. sanacija krilnih zidov na železniškem
nadvozu čez Nasipno ulico v Mariboru,

  5. sanacija ograje na žalezniškem nad-
zovu čez Nasipno ulico v Mariboru.

3. Čas izvajanja del: junij–oktober 1996.
4. Skupna orientacijska vrednost razpi-

sanih del: 8,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki ob predložitvi potrdila prevzamejo na
SŽ Ljubljana, Sekcija za vzdrževanje prog
Maribor, Valvasorjeva 19, pri inž. Dremlje-
vi po predhodnem telefonskem dogovoru,
tel. 062/31-993 ali 26-151 int. 264, ali 204,
od 10. 6. do 14. 6. 1996. Kupnino za razpi-
sno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT
naj ponudniki nakažejo na žiro račun SŽ
Ljubljana – Infrastruktura, št.
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta je mogoč po predhod-
nem telefonskem dogovoru.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponudb
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

nudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 17. 6. 1996

do 11.30 v prostorih SŽ – Sekcije za vzdr-
ževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, v
tajništvu.

Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upošte-
vajo kot pravočasne, če prispejo do zahte-
vanega roka in ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1996
ob 12. uri v prostorih SŽ – Sekcije za vzdr-
ževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19.

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

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Infrastruktura

Št. 2.0.-1855/96 Ob-2092

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku javnega razpisa za od-
dajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Slovenske železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo

dotrajanih TK oporišč in zamenjavo
žičnih vodov s samonosilnim kablom na

relaciji Tržišče–Mokronog
A) Splošni podatki
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11, v skladu z za-
konom o izvrševanju proračuna in o prora-
čunu RS za leto 1996.

2. Predmet razpisa: zamenjava dotraja-
nih TK oporišč in zamenjava žičnih vodov s
samonosilnim kablom TF 33 CP 3×4×1,2.

3. Lokacija: odsek proge Tržišče–Mo-
kronog.

4. Čas del: dela morajo biti končana v 40
dneh od podpisa pogodbe.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
6,000.000 SIT.

6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na naslovu: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za vzdrževanje SVTK naprav Ljub-
ljana, Trg OF 7/II, pri Juvančič Tonetu od
objave v Uradnem listu RS do 14. 6. 1996
med 9. in 12. uro.

Dodatne informacije je možno dobiti na
tel. 061/13-13-144 int. 2345 od 17. do
18. 6. 1996 med 9. in 12. uro.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:

– boljše reference,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok dokončanja del,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 1. 7. 1996 do

8.30 v tajništvu Sekcije za vzdrževanje
SVTK naprav Ljubljana, Trg OF 7/II, Ljub-
ljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Sekcije za vzdrževanje
SVTK naprav Ljubljana, Trg OF 7/II.

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

Slovenske železnice, d.d.

Št. 776844 Ob-2111

Inštitut Republike Slovenije za rehabili-
tacijo skladno z odredbo o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo naročniške
telefonske centrale

1. Naročnik je: Inštitut Republike Slove-
nije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je dobava in montaža
naročniške ISND telefonske centrale s prib-
ližno 600 internimi priključki.

3. Skupna orientacijska cena centrale in
montažnih del znaša 22 milijonov SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 1. av-
gust 1996. Dela morajo biti končana 90 dni
po podpisu pogodbe.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
beniki dobijo v tajništvu direktorja inštituta,
Linhartova 51, Ljubljana, tel. 13-74-449, in
sicer v času sedmih delovnih dni po objavi v
Uradnem listu RS, in to od 9. do 11. ure.

6. Morebitne dodatne podatke potrebne
za izdelavo ponudbe bo naročnik dajal pi-
sno. Odgovor bo pripravljen v roku petih
dni po sprejemu vprašanja in bo dostavljen
vsem ponudnikom. Ogled lokacije bo orga-
niziran skupinsko za vse ponudnike, in si-
cer deseti dan po objavi javnega razpisa.
Predstavnik ponudnika mora za ogled pred-
ložiti pisno pooblastilo.

7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bomo upoštevali predvsem naslednje ele-
mente:
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– kompletnost in skladnost ponudbe z
razpisnimi pogoji,

– cena, ki vsebuje vse predpisane daja-
tve,

– rok dokončanja del,
– reference,
– garancijski rok,
– organizacija vzdrževanja po izteku ga-

rancijskega roka,
– atest URST,
– kapitalska sposobnost ponudnika

(BON1, BON2),
– sposobnost ponudnika, da predloži

bančne garancije.
8. Ponudniki morajo ponudbe oddati v

zaprti ovojnici najkasneje trideseti dan po
objavi razpisa do 12.30 na naslov Inštitut
Republike Slovenije za rehabilitacijo, Lin-
hartova 51, 1000 Ljubljana z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – naročniška telefon-
ska centrala”.

9. Javno odpiranje ponudb bo trideseti
dan po objavi razpisa ob 13. uri v prostorih
Inštituta Republike Slovenije za rehabilita-
cijo, Linhartova 51, Ljubljana.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje v roku 21 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Št. 776844 Ob-2112

Inštitut Republike Slovenije za rehabili-
tacijo skladno z odredbo o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo gradbenih, obrtniških in

instalacijskih del potrebnih za prenovo
oddelkov “A” in “C” v starem hospitalu

1. Naročnik je: Inštitut Republike Slove-
nije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je izvedba potrebnih
del za prenovo oddelka A v pritličju; oddel-
ka C in fizioterapije v nadstropju; garderob
v medetažah in kletnega dela južnega trakta
v starem hospitalu.

Posamezne skupine oziroma podskupine
del z orientacijsko vrednostjo del so:

A) gradbena dela:
– razna gradbena dela – 26,000.000 SIT,
– obnova strehe nad fizioterapijo –

8,000.000 SIT;
B) obrtniška dela:
– Al okna in vrata – 13,000.000 SIT,
– keramičarska dela – 9,000.000 SIT,
– mizarska dela – stavbno pohištvo –

10,000.000 SIT,
– podi iz umetnih mas – 9,000.000 SIT,
– obloge iz naravnega kamna –

1,200.000 SIT,
– slikopleskarska dela – 4,700.000 SIT,
– ključavničarska dela – 2,000.000 SIT,
– spuščeni stropovi – 2,100.000 SIT,
– osebno dvigalo – 9,000.000 SIT;
C) instalacijska dela:
– elektroinstalacijska dela – 33,000.000

SIT,
– strojne instalacije – 17,000.000 SIT.
Dela bo naročnik oddal izključno v teh-

nološko zaključenih obsegih po posamez-
nih skupinah oziroma podskupinah del. Vsa-

ka ponudba mora vsebovati pisno izjavo po-
nudnika, da je seznanjen z razpisnimi pogo-
ji in da jih sprejema.

3. Skupna orientacijska cena investicije
je 144,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka dela na objek-
tu 1. 8. 1996.

Predvideni rok končanja vseh del na ob-
jektu je december 1996.

5. Razpisno dokumentacijo je po poob-
lastilu naročnika mogoče dobiti v podjetju
IN.CO servis, d.o.o., Podjetje za pripravo in
izvedbo investicij, Tbilisijska 85, 1000
Ljubljana, tel. 12-34-347, Marko Ahlin, in
sicer v času sedmih delovnih dni po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS od 9.
do 11. ure. Naročnik bo zaračunal material-
ne stroške izdelave razpisne dokumentacije
v višini 15.000 SIT, ki jih ponudnik porav-
na ob dvigu razpisne dokumentacije na bla-
gajni podjetja IN.CO servis, d.o.o.

6. Morebitne informacije in razlage raz-
pisne dokumentacije potrebne za izdelavo po-
nudbe lahko interesenti dobijo vsak delovnik
od 9. do 11. ure v času desetih delovnih dni
po objavi razpisa na naslovu IN.CO servis,
d.o.o., Marko Ahlin. Morebitne dopolnilne
podatke bodo vsi interesenti dobili v pismeni
obliki v roku treh delovnih dni od dneva
pismenega zahtevka za dopolnilne podatke.

7. Lokacija objekta je na kompleksu In-
štituta Republike Slovenije za rehabilitacijo
ob Linhartovi cesti v Ljubljani. Vsem po-
nudnikom bo omogočen ogled lokacije in
seznanitev s pogoji izgradnje. Ogled se or-
ganizira na pismeno zahtevo ponudnika.
Predsednik ponudnika mora predložiti pis-
meno pooblastilo ponudnika. Oglede bo vo-
dil po pooblastilu naročnika Marko Ahlin,
IN.CO servis, d.o.o.

8. Glavni kriteriji za izbor najboljših po-
nudnikov za posamezne vrste del:

– kompletnost ponudbe glede na razpi-
sne pogoje naročnika,

– vrednost ponujenih del,
– referenca ponudnika,
– rok izvedbe,
– pogoji za fiksiranje enotnih del,
– kapitalska sposobnost ponudnika

(BON 1 in BON 2),
– sposobnost ponudnika, da bo predložil

bančno garancijo.
9. Ponudniki morajo ponudbe oddati naj-

kasneje trideseti dan po objavi razpisa do
12. ure na naslov: IN.CO servis, d.o.o., Tbi-
lisijska 85, Ljubljana z oznako “Ne odpiraj
– ponudba IR-RS Ljubljana – oddelek “A”
in “C” z navedbo skupine oziroma podsku-
pine del.

10. Ponudbe bomo javno odpirali ob 12.
uri prvi delovni dan po izteku roka za oddajo
ponudb v prostorih Inštituta Republike Slove-
nije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov morajo pri odpi-
ranju ponudb predložiti pismena pooblastila.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po javnem odpira-
nju ponudb.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 663-05-0402/96 Ob-2113

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo adaptacije

objekta Varstveno delovnega centra v
Leskovcu pri Krškem

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za:
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

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

4. Orientacijska vrednost investicije:
40,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje: av-

gust 1996,
– predviden rok doknčanja gradnje: de-

cember 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

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

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
tovrstnih del,

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

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

senti dobijo na sedežu Varstveno delovnega
centra, Leskovec pri Krškem, Ulica Staneta
Žagarja 4.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 10. 6. 1996 do vključno 17. 6. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri Lidiji Žnideršič, tel.
0608/32-279 vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Leskovec” je potrebno oddati do 10.
julija do 12. ure v zapečatenem ovoju, v
vložišče Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali
poslati na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
10. julija ob 13. uri v sejni sobi Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, mo-
rajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

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

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-2114

Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-
vosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, objavlja
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na podlagi zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94) in
v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o izvrševa-
nju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 40/95)

javni razpis
za nabavo pohištva za pravosodne

organe
I. Predmet razpisa je nakup:
1. Pisarniško pohištvo tipa P+R Tovarne

pohištva Trbovlje za dokompletiranje:
a) omare – v = 188 cm – 200 kom,
b) omare – v = 78 cm – 90 kom,
c) omare garderobne – v = 188 – 14 kom,
d) nastavki/omare – v = 78 cm – 40 kom,
e) mize pisalne – d = 156 cm – 120 km,
f) mize pisalne – d = 117 cm – 80 km,
g) mize strojepisne – d = 117 cm – 100

kom,
h) mize računalniške – d = 117 cm – 35

kom.
2. Pisarniško pohištvo, proizvajalec ni

predpisan:
a) mize računal./
tiskal. lesene – d = 130 cm – 60 kom,
b) mize računal./
tiskal. kovina/les – d = 70 cm – 40 kom.
3. Pisarniško pohištvo, proizvajalec ni

predpisan:
a) pohištvena oprema –
– kabineti sodniški – 80 prostorov.
4. Stoli pisarniški razni, proizvajalec ni

predpisan:
a) z opirali za roke in liftomatom, tape-

cirani – 120 kom,
b) strojepisni brez opiral z liftomatom,

tapecirani – 180 kom,
c) konferenčni – 70 kom,
d) klubski – 80 kom,
e) navadni na 4 noge, oblazinjeni – 180

kom.
5. Pohištvo kovinsko, proizvajalec ni

predpisan:
a) omare kovinske visoke – 17 kom,
b) blagajna kovinska – 2 kom,
c) regali kovinski – 100 t/m,
d) regali zaprti premični na talnih vodi-

lih za sodni arhiv – lokacije 3.
IV. Predvideni dobavni rok je takoj po

zaključenem razpisu. Ministrstvo si pridr-
žuje pravico, da kvoto za opremo sodniških
kabinetov razdeli med več ponudnikov, gle-
de  na  zahtevano  kvaliteto  in  cenovn i
razred.

Plačilo po pogodbi kupljenega blaga je v
30 dneh po dobavi. Avansov ni.

V. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vse ponudbe z opisom blaga in cenami

morajo biti vpisane na obrazcih, ki jih pred-
pisuje naročnik,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom, ki mora vsebovati ceno z vključe-
nim 20% prometnim davkom; cena naj bo
fiksna in oblikovana za plačilo v 30 dneh 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 devete alinee prejš-
njega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.

VI. Ponudbe morajo prispeti v vložišče
Ministrstva za pravosodje Ljubljana, Župan-
čičeva ul. 3, do 21. junija 1996 do 14. ure.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako: Ne odpiraj – javni razpis za nabavo
pisarniškega pohištva za pravosodne orga-
ne št. 403-29/92-04.

Nepravilno opremljene in nepravilno ses-
tavljene ponudbe bo komisija zavrnila v po-
stopku odpiranja ponudb.

VII. Odpiranje ponudb bo 26. junija 1996
ob 10. uri v prostorih Ministrstva za pravo-
sodje v Ljubljani, Župančičeva ul. 3 v sejni
sobi v I. nadstropju. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni morajo imeti s seboj
pooblastila za zastopanje. Pri odpiranju po-
nudb bodo citirani samo podatki po predpi-
sanih in izpolnjenih obrazcih.

VIII. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– roki dobave,
– boljše reference.
IX. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v

roku 7 dni od odpiranja ponudb.
X. Dodatna pojasnila in zahtevane obraz-

ce dobijo ponudniki vsak delovni dan med
8. in 10. uro pri Gabrijelu Učakarju na Mi-
nistrstvu za pravosodje v Ljubljani, na Žu-
pančičevi ul. 3, tel. 061/17-85-209.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 60101-0001/95-7 Ob-2115

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

javni razpis
za oddajo del: adaptacije in prizidek k

Osnovni šoli Trstenik
1. Investitor: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj ob sofinanciranju Re-
publike Slovenije, Ministrstva za šolstvo in
šport.

2. Predmet razpisa: adaptacija in prizi-
dek k Osnovni šoli Trstenik.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 49,000.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe –

vendar najkasneje 22. 7. 1996.
Zaključek del: 15. 7. 1997.
5. Razpisni pogoji
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo na Podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, PE Inženiring. Raz-
pisni pogoji se lahko dvignejo od dneva
objave do vključno desetega dne po objavi.
Na istem naslovu je na vpogled tudi vsa
tehnična dokumentacija.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
ob predložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
51500-601-16114.

6. Ostali pogoji
Vse podrobnejše informacije v zvezi z

javnim razpisom in razpisnimi pogoji dobi-

jo ponudniki na Podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, pri Janezu Fajfarju, dipl.
gr. inž., tel. 064/268-700.

Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo
objekta: Adaptacija in prizidek k Osnovni
šoli Trstenik” mora prispeti na naslov: Mest-
na občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, soba št. 162/I, do vključno 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure. V
primeru, da se rok za oddajo ponudbe izteče
na nedelovni dan, se prestavi na prvi nas-
lednji delovni dan.

Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
11. uri v stavbi Mestne občine Kranj, soba
št. 9, Slovenski trg 1, Kranj.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Št. 60101-001/95-7 Ob-2116

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

javni razpis
za oddajo del: adaptacija in prizidek k

Osnovni šoli Orehek
1. Investitor: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj ob sofinanciranju Repub-
like Slovenije, Ministrstva za šolstvo in šport.

2. Predmet razpisa: adaptacija in prizi-
dek k Osnovni šoli Orehek.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 252,000.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe –

vendar najkasneje 22. 7. 1996.
Zaključek del: 15. 7. 1997.
5. Razpisni pogoji
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo na Podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, PE Inženiring. Raz-
pisni pogoji se lahko dvignejo od dneva
objave do vključno desetega dne po objavi.
Na istem naslovu je na vpogled tudi vsa
tehnična dokumentacija.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
ob predložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
51500-601-16114.

6. Ostali pogoji
Vse podrobnejše informacije v zvezi z

javnim razpisom in razpisnimi pogoji dobi-
jo ponudniki na Podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, pri Janezu Fajfarju, dipl.
gr. inž., tel. 064/268-700.

Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo
objekta: Adaptacija in prizidek k Osnovni
šoli Orehek” mora prispeti na naslov: Mest-
na občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, soba št. 162/I, do vključno 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure. V
primeru, da se rok za oddajo ponudbe izteče
na nedelovni dan, se prestavi na prvi na-
slednji delovni dan.

Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
11. uri v stavbi Mestne občine Kranj, soba
št. 9, Slovenski trg 1, Kranj.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Mestna občina Kranj
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Ob-2119

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbeno
obrtnih del na objektu Slomškova hiša

na Ponikvi
1. Investitor: Škofija Maribor, rimokato-

liško Župnišče Ponikva.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbeno

obrtnih del na objektu Slomškova hiša na
Ponikvi.

3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

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

jev.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo inte-

resenti v prostorih Župnišča na Ponikvi v
roku 7 dni od objave razpisa od 8. do 10.
ure.

7. Interesenti morajo oddati ponudbe do
12. ure, 12. dan po objavi tega razpisa na
naslov: Škofija Maribor, rimokatoliško Žup-
nišče Ponikva, Ponikva.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako: Ne odpiraj! Ponudba.

8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
16. uri v prostorih Župnišča Ponikva.

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

Škofija Maribor
Župnišče Ponikva

Ob-2120

Na podlagi 12. člena odloka o proračunu
Občine Duplek (MUV, št. /96) objavlja Ob-
činski urad občine Duplek

javni razpis
za izbiro izvajalca adaptacije podstrešja

občinske zgradbe
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet javnega razpisa: adaptacija

podstrešja Občine Duplek.
3. Interesenti lahko dobijo informacijo

in izvršijo ogled na sedežu Občine Duplek,
Cesta 4. julija 106 vsak delovnik od 8. do
14. ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,500.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po izbiri izvajal-
ca.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

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

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– rok za izvedbo del.
7. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe,
– popis del, pečat in podpis odgovorne

osebe,
– ponudbeni predračun v SIT za gradbe-

na, obrtniška in instalacijska dela,
– predlagano variantno adaptacije.

8. Rok za dostavo ponudb: 15 dni po
objavi razpisa.

9. Odpiranje ponudb bo 17. dan po obja-
vi razpisa ob 12. uri na sedežu Občine Dup-
lek, Cesta 4. julija 106.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Duplek

Št. 741-1/1996 Ob-2121

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj objavlja na
podlagi pravilnika o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izgradnjo komunikacijskega ožičenja

1. Predmet razpisa je izdelava celotnega
ožičenja in dobava ustrezne opreme, ki po-
vezuje v integralni sistem vso obstoječo
opremo v pritličju in I. nadstropju upravne
stavbe in dopušča možnost razširitve in do-
polnitve. Delo bo potekalo ločeno za prit-
ličje in I. nadstropje. Najprej se predvideva-
jo dela v I. nadstropju.

2. Obseg in vrsta dela
Sistem strukturiranega ožičenja zajema:
– aktivno opremo,
– računalniško ožičenje,
– telefonsko ožičenje,
– električno napeljavo.
3. Orientacijska vrednost del in opreme

je 5,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del ožičenja v I.

nadstropju stavbe je takoj po podpisu po-
godbe, zaključek del v roku 15 dni.

5. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa in morajo vse-
bovati zlasti:

– dokazilo o registraciji in odločbo
upravnega organa o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti,

– predlog pogodbe,
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od

30 dni (BON 1, 2, 3),
– samostojni podjetniki zaključni račun

za leto 1995,
– reference,
– garancijski roki,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti oziroma jamstev,
– potrdilo Republiške uprave za teleko-

munikacije o ustreznosti ponujene opreme.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– popolna ustreznost tehničnim zahte-

vam,
– razmerje cena/kvaliteta,
– konkurenčnost cen,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– garancijska doba,
– servis,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– dodatne ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši.
7. Podrobnejše informacije in razpisno

dokumentacijo lahko ponudniki dobijo v JP

Komunala Kranj pri Jani Mencinger (tel.
064/242-061). Možen je tudi ogled prosto-
rov, kjer se bodo izvajala dela.

8. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunala Kranj,
p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4101 Kranj, v
10 dneh od objave v Uradnem listu RS.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izdelavo ožičenja”.

Javno odpiranje ponudb bo v torek 18. 6.
1996 ob 7.30 v prostorih JP Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

9. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Kranj

Št. 394/96 Ob-2122

“IR” inženiring, d.o.o., podjetje za iz-
vedbo, trženje in inženiring, Cesta krških
žrtev 53, Krško, objavlja

javni razpis
za zamenjavo dotrajanih oken na

različnih objektov na območju Občine
Krško

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: “IR” inženiring, d.o.o., Kr-

ško.
2. Predmet razpisa: odstranitev starih

oken in dobava in vgraditev novih oken v
leseni in variantno v plastični izvedbi (suha
montaža v obstoječe okenske okvirje) na
sedmih stanovanjskih objektih, lociranih v
Leskovcu, Senovem, Podbočju, Kostanjevi-
ci in Raki.

3. Orientacijska cena: 9,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: junij, julij, avgust in sep-

tember.
5. Merilo za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji, rok izvedbe, strokovna uspo-
sobljenost izvajalcev, reference s tega po-
dročja del, realnost ponudbe, dodatne ugod-
nosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno,
– plačilne pogoje.
2. Ponudbo pod oznako “Ponudba za ok-

na” – Ne odpiraj je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje 14. dan po
objavi v Uradnem listu RS, do 10. ure na
“IR” inženiring, d.o.o., Krško, CKŽ 53 v
Krškem, kjer bo isti dan ob 12. uri javno
odpiranje kuvert.

Razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo drugi
dan po objavi v Uradnem listu RS, na sede-
žu firme, tel. 0608/21-944.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 7.000 SIT na ŽR
51600-601-16091 naslovniku “IR” inženi-
ring, d.o.o., Krško z namenom nakazila: pri-
stojbina za javni razpis.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov nastalih iz
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naslova javnega razpisa. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

3. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v petih dneh po odpiranju po-
nudb. Naročnik se ne obvezuje, da bo dela
oddal ponudnikom, ki se bodo javili na raz-
pis.

“IR” inženiring, d.o.o., Krško

Št. 235/03 Ob-2123

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
IZUM, Institut informacijskih znanosti, Pre-
šernova 17, Maribor

javni razpis
za izvedbo obrtniško instalacijskih del

1. Investitor IZUM, Institut informacij-
skih znanosti, Prešernova 17, Maribor.

2. Predmet razpisa: izvedba obrtniško in-
stalacijskih del objekta “Prenova knjižnice
izum”.

3. Orientacijska vrednost 9,000.000 SIT.
4. Predviden rok izdelave 60 dni po pod-

pisu pogodbe.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovnost z referencami,
– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, vsak
dan med 9. in 12. uro na sedežu IZUM ob
predhodni najavi in s predložitvijo dokazila
plačila materialnih stroškov v znesku 10.000
SIT na žiro račun 51800-603-34158.

7. Potrebne informacije in razlage za iz-
delavo posreduje Branko Zebec, dipl. inž.,
tel. 220-331.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure na naslov naročnika.

Ponudba mora biti v skladu z razpisno
dokumentacijo in predpisanim postopkom.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj –
ponudba Prenova knjižnice”.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih na-
ročnika ob 12.30 na dan oddaje ponudb.

11. Ponudniki bodo o izidu odpiranja po-
nudb obveščeni v 15 dneh po odpiranju.

IZUM, Institut informacijskih znanosti,
Maribor

Št. 110-1/96 Ob-2163A

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: Klic v sili – meritve in

popravila na AC v RS

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 10. 6. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Pavrič Stane (tel.
063/442-000).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 6. 1996 do 8.30, v vložišče
DDC, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Klic v
sili – meritve in popravila na AC v RS”.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1996
ob 9. uri, v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika so cena,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost iz-
vajalca.

Št. 110-1/96 Ob-2163B

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: Cestna razsvetljava in

signalizacija na AC v RS
Orientacijska vrednost del znaša

6,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 10. 6. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Pavrič Stane (tel.
063/442-000).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 6. 1996 do 8.30, v vložišče
DDC, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Cestna
razsvetljava in signalizacija na AC v RS”.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1996
ob 9. uri, v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika so cena,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost iz-
vajalca.

DARS, d.d.

Št. 67/96 Ob-2164

Javno podjetje Narodne novine, Zagreb,
Ratkajev prolaz 4, objavlja

natečaj
I. Za izbiro izvajalcev za izvajanje:
A) gradnjo obrtniških del,
B) elektroinstalacij,
C) strojnih instalacij,
D) vodovodnih instalacij in kanalizacije.
Investitor J. P. Narodne novine Zagreb,

Ratkajev prolaz 4.
II. Predmet razpisa:
A) gradbeno obrtniška dela,

B) elektroinstalacije,
C) strojne instalacije,
D) vodovodne instalacije in kanalizacija,
pri izgradnji skladišča in tiskarne v Sav-

skem gaju XIII. pot b.b.
III. Ponudba mora vsebovati
1. naziv in točen naslov ponudnika,
2. skupno ceno za izvedbo del in izpol-

njen potrjen popis del (stroškovnik),
3. predvideni rok izvedbe del,
4. pogoje plačila in način obračuna,
5. garancijski rok,
6. stroške poslovanja in manipulativne

stroške kateri niso zajeti v pogodbi,
7. ceno del in transporta po enoti,
8. registracijo podjetja,
9. izjava da so ponudbene cene fiksne (v

HRK) in da je izključena drsna skala,
10. referenčne liste,
11. dokaz o finančnem stanju BON 1, 2.
IV. Končni rok za oddajo ponudb je

7 dni od objave javnega razpisa.
Nepravočasno prispele in nepopolne po-

nudbe ne bodo obravnavane.
V. Ponudnik lahko dvigne razpisno do-

kumentacijo ob predložitvi potrdila o vpla-
čilu stroškov za izdelavo razpisne dokumen-
tacije v višini 800 HRK za vsak popis (stroš-
kovnik) na žiro račun: ZAP Zagreb
30105-603-10750, z dokazilom o vplačilu
stroškov na naslovu J. P. Narodne novine,
Zagreb, Ratkajev prolaz 4, oddelek za inve-
sticije in vzdrževanje, kjer lahko dobite na
vpogled projektno dokumentacijo med 9. in
14. uro vsak delovni dan.

VI. Ponudbe pošljite v zapečateni kuverti
z oznako “Ponudba za javni razpis – ne
odpiraj”, izgradnja skladišča in tiskarne v
Savskem gaju na naslov J. P. Narodne novi-
ne Zagreb, Ratkajev prolaz 4, oddelek za
investicije in vzdrževanje.

VII. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 dni po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

J. P. Narodne novine
Zagreb

Ob-2166

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis

št. MORS-BO 12/95
za izbiro izvajalca za dobavo motornih,

transmisijskih, hidravličnih,
konservacijskih olj, tehničnih tekočin ter
masti za vzdrževanje bojnih in nebojnih

vozil, orožja ter zračnih plovil
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: motorna, transmisijska, hi-
dravlična, konzervacijska olja, tehnične te-
kočine ter masti za vzdrževanje bojnih in
nebojnih vozil, orožja ter zračnih plovil.

3. Orientacijska vrednost del: 58,000.000
SIT.

4. Predvideni rok pričetka in zaključka
del: julij 1996–julij 1997.
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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 28. 6. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku tega roka za dvig razpisne
dokumentacije, naročnik razpisne dokumen-
tacije 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 1. 7. 1996, po tel. 061/171-25-82
pri Alenki Lužar.

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 8. 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 12/96 – olja, tekočine in masti”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 9. 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.

Ob-2167

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 15/95

za izbiro izvajalca za dobavo EKG –
defibrilatorjev Physiocontrol Lifepack 10

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: EKG – defibrilatorji Physio-
control Lifepak 10.

3. Orientacijska vrednost del: 16,000.000
SIT.

4. Predvideni rok pričetka in zaključka
del: avgust 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 28. 6. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku tega roka za dvig razpisne
dokumentacije, naročnik razpisne dokumen-
tacije 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 28. 6. 1996, po tel. 061/152-1041,
int. 201, pri Darji Pogačnik.

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 15/96 – EKG – defibrilatorji”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1996
ob 11. 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. 209 Ob-2170

Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, objavlja
skladno o izvajanju javnih razpisov za odda-
jo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo studijskih dvo-kanalnih

magnetofonov
1. Predmet razpisa je nabava treh studij-

skih dvokanalnih magnetofonov z nasled-
njo specifikacijo:

– analogni dvokanalni magnetofon za
1/4” trak,

– opremljen mora biti z Dolby HX Pro
recording sistemom – kot standard,

– hitrost 9,5 cm/s, 19 cm/s, 38 cm/s,
– vgrajen peak meter,
– max. velikost kolutov 12”,
– preklopnik za NAB/CCIR standard,
– montažni set za 19” stojalo.

2. Ponudba mora vsebovati:
– ceno,
– plačilne pogoje,
– ugodnosti,
– referenčno listo za ponujeno opremo,
– tehnično dokumentacijo.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponujena cena,
– plačilni pogoji z ugodnostmi,
– reference.
4. Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša oziroma najboljša ponudba.
5. Naročnik ni dolžan sprejeti katerokoli

ponudbo, ki je bila predana naročniku.
6. Ponudniki oddajo svoje ponudbe na

naslov Cankarjev dom, Kulturni in kongre-
sni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za magnetofon”, in sicer v vložišče
naročnika do 17. 6. 1996 do 14. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
18. 6. 1996 ob 11. uri, v sejni sobi I. nad-
stropja na sedežu naročnika.

8. Vprašanja v zvezi z razpisom naslovi-
te na tehnični sektor Cankarjev dom.

Cankarjev dom

Št. 677-09-4/96 Ob-2171

Republika Slovenija, Ministrstvo za kul-
turo, Arhiv Republike Slovenije objavlja na
podlagi zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) ter
odredbe o postopku za izvrševanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo in administracijo baze

podatkov o arhivskem gradivu
I. Predmet razpisa je izbira najustreznej-

šega ponudnika za izdelavo in vzdrževanje
aplikacije za zbiranje, distribucijo in anali-
zo podatkov o arhivskem gradivu ter izo-
braževanje uporabnikov za delo z aplika-
cijo.

Aplikacija, izdelana na podlagi prototi-
pa, mora omogočati vnos in ažuriranje po-
datkov, ustrezno zaščito in varovanje po-
datkov, arhiviranje ter on-line dostop do po-
datkov. Aplikacija mora tudi omogočati pre-
nos podatkov v javna komunikacijska
omrežja (Internet...).

II. Aplikacija mora delovati na mrežnem
operacijskem sistemu Novell v MS Win-
dows okolju, upoštevati tehnologijo odje-
malec-strežnik in standardno komunikacij-
sko okolje državnih organov. Podpirati mo-
ra arhivske standarde in zagotoviti možnost
uporabe obstoječih podatkovnih baz. Poleg
interaktivnega vnosa mora aplikacija omo-
gočati tudi paketni vnos podatkov (datotek
v formatu ASCII).

Programsko orodje za razvoj aplikacije
mora omogočati izdelavo izvršilne kode
(.EXE) za uporabniške vmesnike. Podatkov-
na (relacijska) baza mora podpirati standard
SQL. Pri izbiri orodja za razvoj programa je
treba upoštevati, da bo morala
aplikacija v končni fazi podpirati istočasno
delo 100 uporabnikov oziroma toliko, kot
jih dopušča Novell.

Ponudnik mora obenem z aplikacijo pre-
dati naročniku tudi tehnično in uporabniško
dokumentacijo z izvorno kodo. Vse mate-
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rialne pravice v zvezi z aplikacijo, vključno
s pravico do sprememb, pridobi naročnik.

III. Prototip je arhivska aplikacija Armi-
da, ki uporablja bazo Dbase in je napisana v
programskem jeziku Clipper 87. Podatke in
vpogled v prototip ter arhivske standarde
lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri na-
ročniku po predhodni najavi Darji Plevel
oziroma 18. 6. 1996 ob 10. uri, ko bo skup-
na prezentacija Armide.

IV. Okvirna orientacijska vrednost po-
nudbe znaša 2,800.000 SIT.

V. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje elemente, podane po vrstnem redu:

1. fotokopije vseh veljavnih registrskih
podatkov ponudnika;

2. podatke o boniteti ponudnika (BON1
in BON2 ali BON3 ali revizijsko ali drugo
ustrezno poročilo o finančnem stanju po-
nudnika, ki ne smejo biti starejši od 30 dni);

3. navedbo uporabljene baze in orodja
za izdelavo aplikacije;

4. natančen opis razvojnega cikla z opi-
som rezultatov posameznih faz;

5. rok izdelave aplikacije;
6. rok veljavnosti ponudbe;
7. garancijski rok s podrobnimi pogoji

vzdrževanja;
8. pogoji in doba pogarancijskega vzdr-

ževanja;
9. cene fco lokacija naročnika, instalira-

no in preizkušeno, posebej podane za prido-
bitev 1 licence za uporabo baze podatkov,
za odkup aplikacije in za potrebno izobra-
ževanje uporabnikov (za 1 uporabnika). Po-
sebej morajo biti navedeni popusti za odkup
več licenc oziroma za izobraževanje večje-
ga števila uporabnikov;

10. reference ponudnika s področja po-
nudbe;

11. reference eventualnih snovalcev raz-
pisane programske opreme;

12. propagandno gradivo in ostalo po-
membno dokumentacijo po izbiri ponudnika.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo pri Darji Plevel
v Arhivu RS, tel. 1251-222, int. 35, med 8.
in 10. uro.

Kriteriji za izbiro:
1. skladnost ponudbe z zahtevami razpisa;
2. ustreznost programske rešitve;
3. poslovni status ponudnika;
4. pogoji vzdrževanja aplikacije;
5. rok izdelave;
6. cene v ponudbi;
7. reference ponudnika.
Naročnik bo zavrnil vse ponudbe, ki ne

bodo formalno ustrezale zahtevam točke V.
tega razpisa.

Naročnik izključuje obveznost sprejeti
najcenejšo ali katerokoli ponudbo.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis ARH-2/96” v delov-
nem času od 10. 7. 1996 do 10. ure, v tajniš-
tvo naročnika na naslov: Arhiv Republike
Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni zastopniki ponudnikov, bo v pone-
deljek, 10. 7. 1996 ob 10.20, v tajništvu
Arhiva RS, Zvezdarska 1, Ljubljana.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
20. 8. 1996.

Ministrstvo za kulturo
Arhiv Republike Slovenije

Ob-2151

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljub-
ljani 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 nakup mikrofilmskih čitalnikov
1. Naročnik: Narodna in univerzitetna knjiž-

nica v Ljubljani, p.o., Turjaška 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je nakup naslednje opre-

me: 4 kom mikrofilmskih čitalnikov za branje
35 mm mikrofilmskih zvitkov s karakteristi-
kami, določenimi v razpisni dokumentaciji.

Orientacijska vrednost opreme je
2,000.000 SIT.

3. Veljavne ponudbe morajo biti sestav-
ljene v skladu s citirano odredbo in razpisno
dokumentacijo in morajo vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– veljavna dokazila o registraciji ponud-

nika,
– dokumentacijo o boniteti (BON-1) in o

solventnosti (BON-2) ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 60 dni, šteto od dneva oddaje
ponudbe naročniku,

– specifikacijo ponujene opreme s cena-
mi oziroma ponudbeni predračun,

– plačilne pogoje,
– podatke o dobavnem roku,
– podatke o garancijskem roku in servisu,
– reference ponudnika (ni obvezno),
– morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi naročniku (ni obvezno).
4. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od

30 dni, šteto od dneva odpiranja ponudb.
5. Cena mora biti fiksna, FCO sedež na-

ročnika in določena v SIT.
Prometni davek za opremo v višini 5%

mora biti prikazan posebej.
6. Plačilni pogoji: rok plačila vsaj 8 dni

po dobavi. Avans ali kakršenkoli drug inštru-
ment za zavarovanje plačila ne pride v po-
štev.

7. Rok dobave: najkasneje 60 dni od skle-
nitve pogodbe.

8. Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika:

– cena,
– kvaliteta opreme,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijska doba,
– zagotovitev rezervnih delov in servisa,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno

17. 6. 1996.
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo je

potrebno oddati neposredno naročniku ali po-
slati priporočeno po pošti. V primeru oddaje
po pošti priporočeno, se bo za čas vročitve
naročniku štel čas oddaje na pošto, razviden
iz poštnega žiga.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
navedbo: “Javni razpis za nakup mikrofilm-
skih čitalnikov - ne odpiraj!”

Nepopolnih in nepravočasnih ponudb ne
bomo upoštevali.

10. Razpisna dokumentacija in informa-
cije v zvezi z razpisom dobite v času roka za
oddajo ponudb vsak delovnik od 10. do
12. ure v Narodni in univerzitetni knjižnici v
Ljubljani, Turjaška 1 (Jelka Gazvoda, tel.
1250-131, int. 127).

11. Javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 1996
ob 11. uri v Narodni in univerzitetni knjižni-
ci v Ljubljani, Turjaška 1, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzo-
či, morajo imeti s seboj pisno pooblastilo za
zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani

Št. 30/96 Ob-2169

Na osnovi 6. člena pravilnika Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, o postopkih javnih razpisov za kre-
ditiranje (Ur. l. RS, št. 41/95 in 54/95) Eko-
loško razvojni sklad Republike Slovenije,
d.d., Ljubljana, objavlja

javni razpis
za kreditiranje naložb gospodarskih

družb za zmanjšanje obremenjevanja
okolja

1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev

Predmet razpisa so krediti Ekološko raz-
vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju ERSRS), za nalož-
be na ozemlju Republike Slovenije, v skup-
nem znesku 1.000,000.000 SIT, za naslednje
delne namene:

a) naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne pline,
opredeljene v uredbi o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS,
št. 73/94), pričete po 1. 1. 1996, v okvirni
višini 300 milijonov SIT (šifra IND96-PLI);

b) naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode,
opredeljene v uredbi o taksi za obremenjeva-
nje vode (Ur. l. RS, št. 41/95), pričete po
1. 1. 1996 v okvirni višini 300 milijonov SIT
(šifra IND96-VOD);

c) naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
sistemov za ravnanje s posebnimi odpadki,
opredeljenimi v pravilniku o ravnanju s po-
sebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
(Ur. l. RS, št. 20/86 in 4/89), pričete po 1. 1.
1996, v okvirni višini 250 milijonov SIT (ši-
fra IND96-ODP);

d) kritje inkrementalnih investicijskih
stroškov zaradi prenehanja uporabe ozonu
škodljivih snovi po Montrealskem protoko-
lu o substancah, ki škodljivo vplivajo na
ozonski plašč in dopolnili protokola (CFC,
1,1,1-trikloretan, HCFC, haloni, CCl4, me-
tilbromid, HBFC), pričete po 1. 8. 1993, v
okvirni višini 150 milijonov SIT in sicer le
za projekte, ki v ta namen doslej niso prejeli
nepovratnih sredstev Global Enivironment
Facility Trust Fund in pri katerih so stroški
opustitve enote ozonu škodljivih snovi nižji
od vrednosti, opredeljenih za posamezne
sektorje v razpisni dokumentaciji (šifra
IND96-OZO).

2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske

družbe, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
1) so v svoji poslovni banki razvrščene v

bonitetni razred A, B ali izjemoma C;
2) imajo čista obratna sredstva večja

od 0,00 (bilanca stanja 1995, predložena
APPNI : (AOP021 + AOP030 + AOP031 -
AOP001 - AOP014) > 0);
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3) imajo stopnjo samofinanciranja večjo
od 0,30 (bilanca stanja 1995, predložena
APPNI : (AOP021/(AOP002 + AOP003 +
AOP009) > 0,30));

4) v zadnjih 6 mesecih niso bile blokirane
več kot 30 dni.

Navedeni pogoji ne veljajo za gospodar-
ske družbe, če za zavarovanje kredita predlo-
žijo državno poroštvo.

b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti po tem razpisu je mogoče kriti

do 50% predračunske vrednosti (oziroma in-
krementalnih stroškov za delni namen pod
točko 1d - podrobnejša opredelitev je podana
v razpisni dokumentaciji.

Posamični kredit ne more biti nižji od 10
milijonov SIT.

Krediti bodo odplačevani brez moratori-
ja, v četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo
največ 5 let - v odvisnosti od višine investici-
je in življenjske dobe opreme.

Letna obrestna mera je določena kot te-
meljna obrestna mera (TOM), povečana za 6
odstotnih točk.

Ob vlogi je potrebno kot predlog zavaro-
vanja kredita predložiti:

– pismo o nameri banke za izdajo bančne
garancije ali

– dokazila o možnosti pridobitve poroš-
tva Republike Slovenije.

Pred podpisom kreditne pogodbe bo po-
trebno za zavarovanje predložiti:

– štiri bianco podpisane akceptne naloge
s pooblastilom za njihovo izpolnitev in dve
bianco podpisani menici z menično izjavo ter
kopijo veljavnega kartona na APPNI deponi-
ranih podpisov.

Pred nakazilom sredstev bo potrebno za
zavarovanje celotnega kredita predložiti ene-
ga od naslednjih zavarovanj:

– bančno garancijo z elementi, opredelje-
nimi v razpisni dokumentaciji ali

– poroštvo Republike Slovenije.
Sredstva bodo kreditojemalcem nakazo-

vana v ustreznem odstotku izvršenih izplačil
po obračunu že opravljenih del oziroma po
mesečnih situacijah.

c) ostale določbe
Investicije, za katere bodo dodeljeni kre-

diti po tem razpisu, morajo biti zaključene do
31. 12. 1997.

Vrednosti v investicijskih programih mo-
rajo biti izražene v SIT in preračunane na
datum 31. 12. 1995 (po srednjem tečju BS:
1DEM=87.8899SIT). Za del investicije, že
realiziran do 30. 6. 1996, morajo kandidati
predložiti dokazila o izplačilih izvajalcem
oziroma dobaviteljem, za preostali del inve-
sticije pa mora biti finančna konstrukcija s
kvartalnim terminskim planom porabe sred-
stev zaprta variantno - prvič brez dodeljene-
ga kredita ERSRS in drugič z dodeljenim
kreditom ERSRS v zaprošeni višini.

V primeru navajanja neresničnih navedb
v prijavi, neupoštevanja določil tega razpisa,
nenamenske uporabe sredstev ali nedosega-
nja predvidenih učinkov bo moral kreditoje-
malec na poziv ERSRS takoj vrniti vsa sred-
stva po kreditni pogodbi skupaj s pripadajo-
čimi obrestmi ter plačati pogodbeno kazen v
višini 30% dodeljenih sredstev.

Kreditojemalci bodo obvezani dostavljati
na ERSRS trimesečna poročila o napredku
projekta, po pridobitvi uporabnega dovoljenja
pa zaključno poročilo s finančnim obračunom.

3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebo-

vati:
a) vlogo za dodelitev kredita z osnovnimi

podatki kandidata in podatki o investiciji (se-
stavni del razpisne dokumentacije), z izjavo,
da bo investicija potekala v skladu z vsemi
predpisi in izjavo, da se kandidat strinja z
določbami pravilnika ERSRS o postopkih
javnih razpisov za kreditiranje (Ur. l. RS, št.
41/95 in 54/95) ter z določili tega razpisa;

b) fotokopijo registracije podjetja z vsemi
prilogami ter obvestila o identifikaciji in raz-
vrstitvi po dejavnostih Zavoda RS za stati-
stiko;

c) gradbeno dovoljenje ali odločbo o pri-
glasitvi del (za delni namen pod točko 1d
lahko uporabno dovoljenje);

d) investicijski program, ki vključuje obrav-
navano investicijo, izdelan v skladu z metodo-
logijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji;

e) poročilo o vplivih investicije na okolje
s posebnim poudarkom na ekoloških učinkih
investicije, prikazanih z materialno bilanco
odpadnih snovi in/ali energije (oziroma ozo-
nu škodljivih snovi za točko 1d pred in po
investiciji;

f) izvajalske pogodbe in/ali ponudbene
predračune s podrobno specifikacijo cen po-
sameznih del in opreme ter zapisnik o izbiri
najugodnejšega ponudnika;

g) dokazila o finančni usposobljenosti iz
točke 2a tega razpisa - bančna razvrstitev
kandidata v bonitetni razred, bilanca stanja
1995, predložena APPNI, ter obrazec BON2,
izdan največ 14 dni pred oddajo vloge;

h) dokazila o predlogu zavarovanja, ki jih
je v skladu s točko 2b tega razpisa potrebno
predložiti ob vlogi;

i) potrdilo o plačilu obdelave vloge v zne-
sku 105.000 SIT.

4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati

pisno zaprosijo Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg
Republike 3, do 30. 8. 1996. Odgovori na
vprašanja, relevantna za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo za posamez-
ni delni namen iz točke 1 tega razpisa.

5. Rok in način prijave
Kandidati lahko prevzamejo razpisno do-

kumentacijo osebno ali se dogovorijo za po-
šiljanje na njihov naslov od 1. 7. 1996 naprej
vsak delovni dan od 13. do 15. ure na Eko-
loško razvojnem skladu Republike Sloveni-
je, d.d., Ljubljana, Trg Republike 3, tel.
061/12 55 178, pri Poloni Dodič, ob plačilu
stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter na-
vedbi naslova, telefona/telefaxa in kontaktne
osebe kandidata, naziva investicije ter delne-
ga namena razpisa, v katerega se investicija
uvršča.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba za vsak pro-
jekt posebej dostaviti na zgoraj navedeni na-
slov ERSRS do 30. 9. 1996 do 10. ure v dveh
izvodih v zaprti kuverti z navedbo naslova
pošiljatelja in napisom: “Prijava na javni
razpis IND96-xxx (šifra namena) - Ne
odpiraj!”). Vloge, prispele po navedenem ro-
ku, bodo zavrnjene in neodprte vrnjene od-
pošiljatelju - merodajen je rok prispetja na
ERSRS in ne rok oddaje na pošti.

6. Postopek obravnave vlog

Če komisija za izvedbo razpisa (v nada-
ljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugoto-
vi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih ele-
mentov iz točke 3, tako vlogo zavrne in kan-
didata o tem obvesti v osmih dneh po konča-
nem odpiranju.

Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja - na
stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih do-
datnih informacij oziroma dokumentacije ne
dostavi v zahtevanih rokih, se komisija odlo-
ča na osnovi znanih podatkov.

UO ERSRS bo na podlagi predloga komi-
sije sprejel sklep o dodelitvi kreditov, o če-
mer bo obvestil vse kandidate predvidoma
do 30. 11. 1996.

7. Merila za dodeljevanje kreditov
Krediti bodo prednostno dodeljeni:
– projektom z višjo stopnostjo pokritosti

finančne konstrukcije z lastnimi sredstvi kan-
didata;

– projektom z doseganjem čim nižjih emi-
sijskih vrednosti;

– projektom podjetij iz delovno intenziv-
nih panog;

poleg tega pa:
za delni namen iz točke 1a
– projektom z večjim obsegom zmanjša-

nja emisij na enoto vloženih sredstev ;
– projektom na območjih z višjo stopnjo

onesnaženosti zraka;
– projektom, ki zagotavljajo koristno izra-

bo energije, oziroma uporabo stranskih pro-
duktov, nastalih pri čiščenju odpadnih plinov;

– projektom, ki vključujejo trajne meritve
emisij;

za delni namen iz točke 1b
– projektom z večjim obsegom zmanjša-

nja emisij na enoto vloženih sredstev (odpra-
va večjega skupnega števila enot obremeni-
tve, definiranih v uredbi o taksi za obreme-
njevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95);

– projektom, pomembnim za varovanje
okoljsko občutljivih območij (jezera, morje,
kraška področja, vodni viri, naravni rezerva-
ti, narodni parki);

za delni namen iz točke 1c
– projektom za predelavo odpadkov v trž-

ne produkte;
– projektom, ki zmanjšujejo količino od-

padkov za končno odlaganje;
– projektom, ki zagotavljajo uvajanje si-

stemov zbiranja in odstranjevanja odpadkov
na širšem območju;

– projektom, ki omogočajo razvrščanje in
ločevanje odpadkov s ciljem nadaljnje izrabe;

za delni namen iz točke 1d
– projektom, ki so bili uvrščeni v pro-

gram opuščanja ozonu škodljivih snovi v Re-
publiki Sloveniji;

– projektom z nižjimi stroški opustitve
enote potenciala ozonu škodljivih snovi zno-
traj posameznega sektorja;

– projektom, ki zajemajo opustitev CFC
in/ali 1,1,1-trikloretana.

Postopek za pritožbo in sklepanje pogodb
je opredeljen v pravilniku ERSRS o postop-
kih javnih razpisov za kreditiranje (Ur. l. RS,
št. 41/95 in 54/95), podrobnejše opredelitve
posameznih pojmov in dokazil iz tega razpi-
sa pa v razpisni dokumentaciji za vsak delni
namen iz točke 1 tega razpisa.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,

Ljubljana
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Št. 02/96 Ob-2126

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 objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme za

osnovne šole
1. Predmet razpisa: dobava in montaža

opreme za učilnice razredne in predmetne
stopnje za osnovne šole v Občini Žalec
(“harmony” program).

2. Orientacijska vrednost opreme znaša
5,000.000 SIT.

3. Rok dobave in montaže: 15. julij do
15. avgust.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ceno v SIT skupaj s prometnim dav-

kom na osnovi popisa opreme,
– dokazilo o registraciji firme,
– reference ponudnika,
– plačilne pogoje,
– izjavo o zagotavljanju fiksnosti cene

do montaže opreme,
– garancijski roki in seznam servisov,
– vzorec pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena v SIT skupaj s prometnim dav-

kom,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudniki lahko dobijo popis opreme

na sedežu Občine Žalec, Ul. Savinjske čete
5, Žalec, od 10. junija do 18. junija 1996
vsak delovni dan od 9. do 12. ure na Oddel-
ku za gospodarske dejavnosti (Milka Štru-
kelj).

6. Rok za oddajo ponudbe je do vključ-
no 19. junija 1996 do 10. ure. Ponudbo poš-
ljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Ža-
lec, Oddelek za gospodarske in negospo-
darske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Ža-
lec, pod oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za dobavo in montažo opreme za osnovne
šole”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 19. junija
1996 ob 11. uri v sejni dvorani Občine Ža-
lec.

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

Občina Žalec

Št. 700/96 Ob-2127

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Kidri-
čevo objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

lokalnih cest na območju Krajevnega
odbora Cirkovce, Starošince in

Stražgonjca-Gaj
1. Naročnik: Občina Kidričevo, Ul. Bo-

risa Kraigherja 25, Kidričevo.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

modernizacijo lokalnih cest na območju
Krajevnega odbora Cirkovce, Starošince in
Stražgonjca-Gaj.

3. Lokacija: Mihovce, Cirkovce, Staro-
šince, Stražgonjca.

4. Obseg, velikost in vrst del z okvirno
ceno: zakoličenje, ureditev bankin, izdelava
spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja
in asfaltiranje lokalnih cest.

Orientacijska vrednost del je:
cena dolžina v m širina

1. Cirkovce: novogradnja 19,500.000 2.050 4,0
preplastitev 1,575.000 650 4,0
2. Starošince: novogradnja 360.000 avtob. postajališče 4,0
preplastitev 4,487.500 1.257 2,5–5,0
3. Stražgonjca: novogradnja 11,840.000 1.560 3,0–4,0
Skupaj 37,762.500

Investitor si pridržuje pravico odločiti se
za manjši obseg del od razpisanega, oziro-
ma za fazno izgradnjo, odvisno od razpo-
ložljivih finančnih sredstev.

5. Rok: predviden pričetek del je 22. 7.
1996, dokončanje pa 31. 8. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: strokovnost, ponudbena ce-
na, plačilni pogoji, reference na podobnih
delih, rok izdelave in garancija za delo.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe. Po-
nudnik lahko ponudi vsa dela ali posamezna
dela.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 22. 4. 1996
naprej med 8. in 12. uro na občinski upravi,
Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo. Infor-
macije po tel. 062/796-112.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za modernizacijo lokalnih cest na ob-
močju KO Cirkovce, Starošince in Straž-
gonjca-Gaj” je potrebno v zapečateni ovoj-
nici dostaviti do 8. 7. 1996 do 11. ure na
naslov Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraig-
herja 25, Kidričevo.

10. Odpiranje ponudb bo 8. 7. 1996 ob
13. uri v prostorih Občine Kidričevo.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
osmih dneh po odpiranju ponudb.

12. Za prevzem razpisne dokumentacije
je treba vplačati znesek 10.000 SIT na ŽR
52400-630-20759 odprt pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje po-
družnica Ptuj.

Občina Kidričevo

Ob-2128

Javni razpis
za izbiro najugodnejših izvajalcev

investicijsko vzdrževalnih del po OŠ,
VVO in ŠPORT v Občini Domžale za

leto 1996
1. Naročnik: Občina Domžale, Oddelek

za družbene dejavnosti.
2. Predmet razpisa:
2.1 izvedba investicijsko vzdrževalnih

del po OŠ, VVO in ŠPORT v Občini Dom-
žale po objektih:

2.1.1 OŠ Preserje (5,7 mio SIT):
a) obnova ravne strehe nad vhodom –

vrednost 300.000 SIT,
b) menjava podov v učilnicah starega de-

la šole (4 učilnice) – vrednost 700.000 SIT
in

brušenje ter lakiranje parketa telovadni-
ce – vrednost 500.000 SIT,

c) menjava žlebov in odtokov starega de-
la šole – vrednost 900.000 SIT,

d) obnova sanitarij pisarniškega dela –
vrednost 300.000 SIT,

e) menjava dela oken učilnic na severu v
PVC – vrednost 1,400.000 SIT,

f) menjava bojlerja v garderobah telo-
vadnice – vrednost 900.000 SIT,

g) menjava luči v telovadnici – vrednost
700.000 SIT.

2.1.2 OŠ Domžale (3,2 mio SIT):
a) zamenjava dela kletnih oken na jugu

v PVC okna – vrednost 2,300.000 SIT,
b) obnova dela sanitarij (2 enoti) – vred-

nost 900.000 SIT.
2.1.3 OŠ Rodica (2,7 mio SIT):
a) rekonstrukcija kuhinje v glavno kuhi-

njo – vrednost 1,200.000 SIT,
b) menjava podov v učilnicah (4 oddel-

ki) – vrednost 700.000 SIT,
c) brušenje in lakiranje parketa učilnic

PŠ Jarše (4 učilnice) – vrednost 500.000
SIT,

d) izvedba novega jaška kesona cisterne
– vrednost 300.000 SIT.

2.1.4 OŠ Roje (0,8 mio SIT):
a) izvedba novih radiatorjev v mansard-

nih kabinetih – vrednost 400.000 SIT,
b) izvedba salonitnih nadstreškov na de-

lu strehe – vrednost 400.000 SIT.
2.1.5 OŠ V. Perka (4.23 mio SIT):
a) obnova dela sanitarij (2 enoti) – vred-

nost 1,230.000 SIT,
b) menjava podov v učilnicah (2 oddel-

ki) – vrednost 600.000 SIT,
c) menjava salonitne strehe šole nad te-

lovadnico – vrednost 2,400.000 SIT.
2.1.7 OŠ Trzin (1 mio SIT):
a) priklop kanalizacije na kolektor –

vrednost 250.000 SIT,
b) popravilo električne napeljave v za-

klonišču – vrednost 500.000 SIT,
c) izvedba asfaltnih muld ob igrišču –

vrednost 250.000 SIT.
2.1.8 OŠ Dob (2,2 mio SIT):
a) popravilo sanitarij garderob telovad-

nice – vrednost 1,200.000 SIT,
b) ureditev varnostne razsvetljave PO PŠ

– vrednost 400.000 SIT,
c) menjava luči v telovadnici – vrednost

600.000 SIT.
2.1.9 Športni objekti: (6,2 mio SIT):
a) usposobitev obstoječega prezračeva-

nja hale – vrednost 2,450.000 SIT,
b) zamenjava sanitarnih elementov sani-

tarij v kleti – vrednost 1,250.000 SIT,
c) večnamenska ploščad Domžale –

vrednost 2,500.000 SIT.
2.1.10 VVZ Domžale (3,5 mio SIT):
a) obnova sanitarij VVO Rodica (1. eno-

ta) – vrednost 1,800.000 SIT,
b) zamenjava rolet po vrtcih (popravila

po 9. vrtcih) – vrednost 900.000 SIT,
c) menjav dela salonitne kritine VVO Ur-

ša (vhod) – vrednost 800.000 SIT.
2.1.11. OŠ Mengeš
a) menjava dela oken na severu OŠ –

vrednost del ca. 1,500.000 SIT.
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3. Okvirna vrednost:
3.1 Po posameznih sklopih so vrednosti

del za:
– objekte OŠ ca. 19,830.000 SIT,
– za objekte ŠPORTA 6,200.000 SIT,
– za objekte VVZ 3,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe
4.1 Pričetek del konec junija 1996 in

končanje del konec julija 1996, to je 30 dni,
razen za točke: 2.1.1 e, f, g; 2.1.2 a, b; 2.1.3
a; 2.1.5 a; 2.1.8 a, c, kjer je rok 45 dni do
sredine avgusta 1996.

5. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika so naslednja:
– ponudbena cena,
– reference na področju tovrstnih izvaja-

njih del, predvsem v Občini Domžale,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in
prostor na Ljubljanski c. 89/I Domžale.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 14.000 SIT, ki jo je treba plačati v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 proračun Občine Dom-
žale “razpis inv. vzdrževalnih del OŠ, VVO,
KD 1996”.

7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje v 14 dneh po objavi v Uradnem
listu RS, to je do petka 21. 6. 1996 do 12.
ure na naslov dviga ponudb: Občina Dom-
žale, Oddelek za komunalno, stanovanjsko
gospodarstvo in prostor na Ljubljanski c.
89/I, 1230 Domžale, v ločenih zaprtih ku-
vertah z napisom “Ne odpiraj” in “Javni
razpis inv. vzdrževalna dela OŠ, VVO, KD
1996”.

V eni kuverti mora biti sprejemna doku-
mentacija, v drugi pa tekst ponudbe.

Ponudbe je potrebno dostaviti skupno s
sprejemno dokumentacijo v eni, skupni ku-
verti.

8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila občinska

komisija za vodenje postopka javnih nate-
čajev na svoji prvi seji predvidoma v sredo,
26. 6. 1996 ob 15. uri v prostorih Občine
Domžale, Ljubljanska c. 69, I. nadstropje –
sejna soba.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, kot tudi kasneje v 15
dneh po odpiranju o izboru izvajalca del.

9. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na tel. 061/722-022 ali 061/714-005
pri Tonkli Primožu v zvezi s tehničnim de-
lom pa na tel. 061/713-689, Janezu Ciper-
letu.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Prav tako bodo smatrane kot neveljavne
ponudbe, ki ne bodo upoštevale popisnega
teksta.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali zmanjša
obseg predvidenega števila del, kot tudi
predvidenega popisa del.

Št. 531/96 Ob-2129

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za komunalno stanovanj-
sko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89,
Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem

programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti.
2.1 Za izdelavo projektne dokumentaci-

je – ponovitev razpisa:
a) objekt 1: podaljšanje sanacije Koliške

ceste + izgradnja pločnika od Papirnice Ko-
ličevo do naselja Škrjančevo v dolžini ca.
500 m (projekt za PGD in PZI okvirna vred-
nost 800.000 SIT),

b) objekt 2: izdelava projektne dokumen-
tacije za gradnjo hodnika ob cesti Rado-
meljske čete dolžina ca. 1500 m (projekt za
PGD in PZI okvirna vrednost 1,100.000
SIT),

c) objekt 3: sanacija kanalizacije Tovar-
niške ulice v Preserjah, (projekt za PGD in
PZI, okvirna vrednost 2,000.000 SIT).

3.1 Rok izvedbe: objekt 1, 3:
– pričetek: junij 96,
– zaključek: 45 dni.
2.2 Za izvajanje del – ponovitev razpisa:
a) objekt 1: zamenjava semaforske na-

prave na križišču Toko, okvirna vrednost
4,500.000 SIT,

b) objekt 2: izgradnja vodovodne zanke
Domžale južni del odsek 9, okvirna vred-
nost 20,000.000 SIT,

c) objekt 3: izgradnja kanalizacije Depa-
la vas, okvirna vrednost 8,000.000 SIT,

d) objekt 4: izgradnja plinovodnega pri-
ključka N 100 mimo novega kulturnega do-
ma okvirna vrednost 1,800.000 SIT.

3.2 Rok izvedbe: objekt 1–4:
– pričetek: junij 96,
– zaključek: 45.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe, na Ljubljanski
89/I, Domžale. Ponudniki lahko dobijo po-
trebne informacije in razlage za izdelavo
ponudbe pri Tonkli Primožu ali Kump Jože-
tu, tel. 722-022 ali 714-005. Odkupnina za
razpisno dokumentacijo je 7.000 SIT plač-
ljivo v gotovini ali z virmanom na žiro ra-
čun št. 50120-630-810230 – proračun Obči-
ne Domžale – razpis.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
21. 6. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za komunalno stanovanj-
sko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89/
I, 1230 Domžale, v zaprti ovojnici z napi-
som “Javni razpis – komunala – Ne odpi-
raj!”

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – sejna soba, 26. 6. 1996 ob 15. uri.

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. 531/96 Ob-2130

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo oko-
lja, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za oddajo del iz programa stanovanjske

dejavnosti Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti.
Objekt: Savska cesta 2, Domžale:
a) gradbeno-obrtniška dela za dvigalo –

dvižna ploščad, orientacijska vrednost:
1,900.000 SIT;

b) dvigalo – dvižna ploščad s tehnično
opremo, orientacijska vrednost: 2,500.000
SIT.

3. Rok izvedbe za:
a) 40 dni; pričetek del: junij 96, zaklju-

ček del: julij 96,
b) 60 dni; pričetek: junij 96, zaključek:

avgust 96.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
prostor in varstvo okolja, na Ljubljanski 89/
I, Domžale. Ponudniki lahko dobijo potreb-
ne informacije in razlage za izdelavo po-
nudbe pri Vitorovič Zoranu ali Zalogar Jel-
ki, tel. 722-022 ali 714-005, ter Ciperle Ja-
nezu tel. 713-689.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
je 1.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z vir-
manom na žiro račun št. 50120-630-810230
– proračun Občine Domžale – razpis.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
21. 6. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo oko-
lja, Ljubljanska 89/I, 1230 Domžale, v za-
prti ovojnici z napisom “Javni razpis – stav-
be – Ne odpiraj!”

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – sejna soba, 26. 6. 1996 ob 15. uri.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
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pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Občina Domžale

Št. 321-01-055/95-16 Ob-2131

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33, na podlagi zakona o iz-
vrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev finančnih

intervencij za investicije v morsko
ribištvo in marikulturo ter sladkovodno

ribogojstvo
I. Predmet razpisa je:
1. sofinanciranje programov za gojenje

morskih rib v slovenskem morju,
2. sofinanciranje programov prestruktu-

riranja morskih ribičev,
3. sofinanciranje nabave ribiške mreže

za izlov cipljev,
Skupni predviden obseg sredstev za fi-

nančne podpore iz 1., 2. in 3. točke znaša
8,585.000 SIT.

4. sofinanciranje programov novih ribo-
gojnih objektov za proizvodnjo sladkovod-
nih rib.

Skupna predvidena višina sredstev za
podporo iz 4. točke znaša 10,714.000 SIT.

Programi se bodo sofinancirali do naj-
več 20% predračunske vrednosti.

II. Pogoji prijave
1. Vlogi za sofinanciranje investicijskih

programov za gojenje morskih rib je po-
trebno priložiti:

– investicijski program,
– predračun investicije,
– finančni načrt pokrivanja investicije,
– dokazilo o pridobitvi morske parcele

za gojenje rib.
2. Vlogi za sofinanciranje programov

prestrukturiranja morskih ribičev je potreb-
no priložiti:

– program dejavnosti, v katero se kandi-
dat želi preusmeriti,

– predračun oziroma finančni načrt po-
krivanja investicije,

– dokazilo o vrnitvi ribolovnega dovo-
ljenja.

Pri izbiri programov pod točko 1 bodo
imeli prednost programi z višjim deležem
lastnih sredstev.

Pri izbiri programov pod točko 2 pa bo-
do imeli prednost programi ribičev, ki raz-
polagajo z večjimi ribolovnimi sredstvi (ri-
biške ladje z globinsko povlečno mrežo –
kočo).

3. Vlogi za sofinanciranje nabave poseb-
ne ribiške mreže za izlov cipljev je potreb-
no priložiti:

– predračun nabave mreže,
– dokazilo o zagotovljenih manjkajočih

sredstvih,
– podpisano izjavo članov Združenja ri-

bičev slovenske obale, ki imajo dovoljenje
za gospodarski ribolov kot glavni in edini
poklic, da mreža preide v last in uporabo
Združenja ribičev, ki so prispevali svoj del
sredstev.

4. Vlogi za sofinanciranje objektov za
proizvodnjo sladkovodnih rib je potrebno
priložiti:

– investicijski program,
– veljavno gradbeno dovoljenje oziroma

dovoljenje o priglasitvi del,
– finančni načrt pokrivanja investicije,
– mnenje republiškega svetovalca za

sladkovodno ribištvo.
III. Dodatni pogoji in informacije
Na razpis se lahko prijavijo fizične ose-

be, ki imajo prebivališče v Republiki Slove-
niji in pravne osebe, ki imajo sedež v Re-
publiki Sloveniji.

Pisne vloge z vsemi prilogami je potreb-
no poslati v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis” na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmo-
va 33, Ljubljana – referat morsko in sladko-
vodno ribištvo do 30. oktobra 1996. Po tem
roku se dospele vloge ne bodo obravnavale.

Odpiranje ponudb bo 4. 11. 1996 ob 10.
uri v sejni sobi Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (trakt VI/1). Ponud-
be bo pregledala in izbrala komisija, ki jo
imenuje minister.

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

Podrobnejše informacije o pripravi po-
nudb dobite na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pri mag. Srečku Per-
ku, tel. 323-643.

Ministrstvo za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano

Št. 122 Ob-2132

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil, ki se financirajo iz proračuna iz Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/
94) objavlja Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljub-
ljana

javni razpis
za izbiro ponudnika za ureditev

parkirišča
1. Predmet javnega razpisa je izbira na-

jugodnejšega ponudnika za sanacijo kanali-
zacije na dvorišču in ureditev parkirišča.

2. Orientacijska vrednost znaša
9,000.000 SIT.

3. Pričetek del bo takoj po podpisu po-
godbe (predvidoma druga polovica julija).

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

o registraciji podjetja,
– bonitetna poročila (BON 1 in BON 2),
– reference,
– druge ugodnosti,
– vzorec pogodbe z načinom plačila, ga-

rancijskim rokom za opravljena dela in ga-
rancijo za rok izvedbe,

– ponudbeno ceno,
– rok izvedbe del.
5. Pričakujemo, da bo izvajalec večino

dela opravil sam.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– ustreznost tehničnim zahtevam,
– konkurenčnost cen,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji – avansov ni,

– garancijska doba,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
7. Razpisno dokumentacijo dobite pri

Robertu Antosiewiczu, Kotnikova 6 (tel. 13-
12-322, int. 253), kjer jo lahko ob plačilu
5.000 SIT dvignete in dobite tudi dodatne
informacije.

8. Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno po pošti na naslov: Urad RS za inte-
lektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za ureditev parkirišča”.

Ponudbe morajo prispeti na urad do pet-
ka, 22. junija.

Ponudbe, ki bodo prispele po navede-
nem roku, komisija ne bo obravnavala in jih
bo nepregledane vrnila.

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 in ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v ponedeljek, 24. junija, ob
11. uri, v II. nadstropju, soba 2.08.

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

Št. 122 Ob-2133

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil, ki se financirajo iz proračuna iz Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/
94) objavlja Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljub-
ljana

javni razpis
za izbiro ponudnika za prenovo sanitarij

1. Predmet javnega razpisa je izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za prenovo sanita-
rij.

2. Orientacijska vrednost znaša
8,000.000 SIT.

3. Pričetek del bo takoj po podpisu po-
godbe (predvidoma druga polovica julija).

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

o registraciji podjetja,
– bonitetna poročila (BON 1 in BON 2),
– reference,
– druge ugodnosti,
– vzorec pogodbe z načinom plačila, ga-

rancijskim rokom za opravljena dela in ga-
rancijo za rok izvedbe.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati dve
varianti:

a) zapora sanitarij v eni etaži,
b) zapora sanitarij v dveh etažah istoča-

sno;
in za vsako od njih navesti:
– ponudbeno ceno, in sicer:
  – ceno za cel projekt,
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  – ceno za točke 23, 24, 28, 29 in 30 iz
projekta gradbenih in obrtniških del in toč-
ke 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.10, 3.11, 3.12 in 3.13
iz projekta vodovodne inštalacije in prezra-
čevanje (ponudniki naj priložijo prospektni
material),

– rok izvedbe del (upoštevati je potreb-
no, da bodo rušitvena dela potekala izven
delovnega časa).

5. Pričakujemo, da bo izvajalec večino
dela opravil sam.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ustreznost tehničnim zahtevam,
– konkurenčnost cen,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji – avansov ni,
– garancijska doba,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
7. Razpisno dokumentacijo dobite pri

Robertu Antosiewiczu, Kotnikova 6 (tel. 13-
12-322, int. 253), kjer jo lahko ob plačilu
5.000 SIT dvignete in dobite tudi dodatne
informacije.

8. Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno po pošti na naslov: Urad RS za inte-
lektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za prenovo sanitarij”.

Ponudbe morajo prispeti na urad do pet-
ka, 22. junija.

Ponudbe, ki bodo prispele po navede-
nem roku komisija ne bo obravnavala in jih
bo nepregledane vrnila.

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 in ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v ponedeljek, 24. junija, ob
10. uri, v II. nadstropju, soba 2.08.

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

Urad RS za intelektualno lastnino

Št. 24/96 Ob-2134

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
Mestna občina Velenje, Urad za negospo-
darske javne službe, Efenkova 61, Velenje

javni razpis
za izbiro izvajalca za nadaljevanje

gradbeno obrtnih del na Šaleškem gradu
v Velenju

1. Investitor: Mestna občina Velenje,
Urad za negospodarske javne službe, Efen-
kova 61, Velenje.

2. Predmet razpisa: postavitev stopnic in
ograje, dozidava dela zidu in izvedba osvet-
litve Šaleškega gradu.

3. Predvideni rok pričetka del: takoj po
podpisu pogodbe, rok za dokončanje razpi-
sanih del je 60 delovnih dni.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,500.000 SIT.

5. Obvezne sestavine ponudbe:
– firma oziroma ime in naslov ponudni-

ka,
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje upravnega organa za oprav-

ljanje dejavnosti,
– reference ponudnika.
6. Merila za izbor:
– cena in plačilni pogoji,
– usposobljenost ponudnika za dela, ki

so predmet razpisa.
7. Ponudniki dobijo ustrezne podatke za

izdelavo ponudbe na Uradu za negospodar-
ske javne službe, Efenkova 61, Velenje.

8. Oddaja ponudb: ponudbe morajo biti
oddane ločeno po objektih z oznako: “Po-
nudba – Šaleški grad – Ne odpiraj” na na-
slov: Mestna občina Velenje, Urad za ne-
gospodarske javne službe Efenkova 61, Ve-
lenje. Ponudniki lahko pripravijo ponudbo
tudi za posamezno vrsto del.

Rok za oddajo ponudb je 17. 6. 1996 do
12. ure.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo v ponedeljek 17. 6. 1996 ob 12. uri
sejni sobi Urada za negospodarske javne
službe, Efenkova 612, Velenje.

Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne službe

Št. 19/96 Ob-2135

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 v skladu
s proračunom Mestne občine Murska Sobo-
ta za leto 1996, objavlja Mestna občina

javni razpis
za izdelavo idejnega projekta

plinifikacije mesta Murska Sobota
1. Predmet razpisa je idejni projekt pli-

nifikacije mesta Murska Sobota.
2. Osnovni podatki o investiciji:
a) investitor: Mestna občina Murska So-

bota,
b) lokacija: mesto Murska Sobota,
c) rok izdelave projekta bo določen s po-

godbo.
3. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma naziv ponudnika

vključno z registracijo,
b) ceno in plačilne pogoje,
c) reference.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) kompletnost ponudbe,
b) cena in plačilni pogoji,
c) rok izvedbe,
d) reference,
e) celotnost vsebine ponudbe.
5. Dodatne informacije lahko ponudniki

dobijo na Mestni občini Murska Sobota,
Kardoševa 2 (Benkovič Anton, dipl. inž.
str., tel. 069/31-000).

6. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki naj svoje ponudbe dostavijo
na naslov Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, v zaprti kuverti z oznako “Po-

nudba za idejni projekt plinifikacije – ne
odpiraj”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v 20 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 18/96 Ob-2136

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. list SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list
RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Mur-
ska Sobota objavlja

javni razpis
za izdelavo prometne študije Mestne

občine Murska Sobota
1. Investitor: Mestna občina Murska So-

bota, Kardoševa 2, Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: izdelava prometne
študije za celotno območje Mestne občine
Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
2,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: junij–avgust 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota, Kardoševa 2 (tel. 069/22-617 oziroma
31-000).

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije ter v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena in ugodni plačilni po-
goji, fiksnost cene,

– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del,
– rok izdelave študije.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj – pro-
metna študija” je treba dostaviti na naslov
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 20 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občine
Murska Sobota

Ob-2137

Občina Tržič, Trg svobode 18, na podla-
gi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izgradnja objekta:
kanalizacija Tržič–Pristava glavni

kanal “G”
Dokumentacija razpisnih del bo ob pla-

čani kotizaciji v višini 45.000 SIT na razpo-
lago v prostorih Občine Tržič, Trg svobode
18, Tržič, v pisarni Urada za urejanje pro-
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stora pri Jani Grohar od dne 10. 6. 1996 do
12. 6. 1996.

Orientacijska vrednost del znaša
21,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite do
21. 6. 1996 do 9. ure na Občino Tržič, v
pisarno Urada za urejanje prostora, Trg svo-
bode 18, 4290 Tržič.

Odpiranje ponudb bo isti dan (21. 6.
1996) ob 10. uri v pisarni Urada za urejanje
prostora na Občini Tržič, Trg svobode 18.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo
objekta: Kanalizacija Tržič–Pristava glavni
kanal “G”.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 19. 7. 1996.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– strokovna usposobljenost (reference),
– rok izvedbe,
– cena.

Občina Tržič

Ob-2144

Občinski svet Občine Idrija razpisuje na
podlagi 15. člena odloka o oskrbi prebival-
stva s plinom v omrežju (Ur. list RS, št.
36/93) in 26. člena statuta Občine Idrija
(Ur. list RS, št. 50/95)

javni natečaj
za dodelitev koncesije za oskrbo s

plinom v omrežju
Predmet koncesije je ekskluzivna izgrad-

nja in upravljanje omrežja za oskrbo s pli-
nom, za potrebe prebivalstva in industrije
na območju naselij Idrija in Spodnja Idrija.

Koncesijska pogodba se sklepa za dolo-
čen čas za dobo 29 let. Doba trajanja konce-
sije se šteje od 1. januarja tistega leta, ki
sledi letu, v katerem je distribucijska mreža
začela delovati.

Koncedent Občina Idrija bo koncesio-
narju  podelila  javna  pooblastila  v  skladu
s  4.  členom  odloka  o  oskrbi  prebivalstva
s plinom v omrežju (Uradni list RS, št.
36/93).

Ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku,
2. projekt, ki zajema: prikaz predvidene-

ga omrežja in tehnološke rešitve pomem-
bnejših sestavnih delov, oceno vrednosti in-
vesticije, način financiranja investicije, po-
goje in način za upravljanje z omrežjem,

3. roke, v katerih bo v primeru izbire
koncesionar pričel z gradnjo omrežja ter v
katerih bo omrežje pričelo delovati,

4. potrebne reference in garancije za pra-
vočasno in kvalitetno izvedbo sprejete na-
loge,

5. predlog cene priključka na omrežje,
6. predlog, kako oblikovati ceno plina.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati,

ki so pripravljeni ustanoviti podjetje v Idri-
ji, ki bo izvajalo koncesijo. Kot dokazilo o
pripravljenosti velja že podpisan akt o usta-
novitvi podjetja ali sklenjena ustrezna pred-
pogodba.

Izbrani koncesionar bo podeljeno kon-
cesijo izvajal pod naslednjimi pogoji:

1. da bo samostojno, na svoje stroške in
v predvidenih rokih zgradil omrežje za os-
krbo prebivalstva s plinom,

2. da bo zagotavljal uporabnikom kvali-
tetno in kontinuirano dobavo plina,

3. da bo uporabnikom, ki so priključek
na omrežje že plačali do 30. 11. 1995, zago-
tovil priključitev brez dodatnih stroškov,

4. da bo skrbel za vzdrževanje in ohra-
njanje mreže za distribucijo plina,

5. da bo po potrebi širil omrežje za di-
stribucijo plina.

Merila za izbiro ponudnika so:
1. finančna sposobnost za izvajanje gos-

podarske javne službe,
2. usposobljenost (reference),
3. cena priključka in plina,
4. roki, v katerih namerava koncesionar

izgraditi omrežje,
5. morebitne druge ugodnosti za uporab-

nike plina.
Razpisna dokumentacija je na razpolago

pri Službi za gospodarske javne službe Ob-
čine Idrija, Idrija, Mestni trg 1, tel.
065-71-788, (kontaktna oseba Jože Močnik)
v petnajstih dneh po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naziva in na-
slova ponudnika ter z oznakama “Ne odpi-
raj – ponudba” in “Javni razpis – plin”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upošteva-
ne le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pris-
pele do vključno tridesetega dne po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo opravila po-
sebna komisija, ki jo imenuje župan. O kra-
ju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi
interesenti, ki bodo prevzeli razpisno doku-
mentacijo, pisno obveščeni. O izbiri konce-
sionarja bo z izdajo upravne odločbe na pod-
lagi mnenja Odbora za razvoj in gospodar-
ske javne službe pri Občinskem svetu odlo-
čila pristojna občinska služba najkasneje v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb. Z iz-
branim koncesionarjem bo sklenjena kon-
cesijska pogodba najkasneje v treh mesecih
po pravnomočnosti odločbe o izbiri.

Občina Idrija

Št. 0048-308/29-96 Ob-2145

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračunu (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del: za objekt Ministrstvo za

notranje zadeve – RS, Izobraževalni
center ONZ, sanacija strehe kuhinje in
jedilnice, sanacija strehe veterinarske

ambulante in izplakovanje kanalizacije
1. Predmet razpisa je:
A) sanacija ravne strehe kuhinje in jedil-

nice:
– gradbena dela (rušitvena, zidarska, te-

sarska),
– krovska dela ravne strehe,
– kleparska dela ravne strehe,
– krovska dela strehe z naklonom (salo-

nitna kritina),
B) sanacija strehe veterinarske ambulan-

te in izplakovanje kanalizacije:
– gradbena dela (rušitvena, zidarska, te-

sarska),

– krovska in kleparska dela strehe z na-
klonom,

– kanalizacija,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del
Orientacijska vrednost del pod točko 1.

tega razpisa je:
A) 6,500.000 SIT,
B) 2,300.000 SIT.
3. Lokacija del:
A) Ljubljana–Tacen,
B) Ljubljana–Podutik.
4. Predviden pričetek del je: po podpisu

pogodbe – predvidoma:
A) 1. 7. 1996, zaključek del in montaže

15. 8. 1996,
B) 1. 7. 1996, zaključek del in montaže

1. 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 ali za posamezna
dela A) ali B).

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

A) Prva kuverta mora biti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/29A - 96 za
Sanacijo strehe kuhinje in jedilnice – Izo-
braževalni center ONZ – ponudba”.

B) Prva kuverta mora biti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/29B - 96 za
Sanacija strehe veterinarske ambulante in
izplakovanje kanalizacije – Izobraževalni
center ONZ – dokumentacija”, druga ku-
verta z oznako “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/29B - 96 za Sanacijo strehe veterinar-
ske ambulante in izplakovanje kanalizacije
– 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
18. 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:
A) 19. 6. 996 ob 10. uri,
B) 19. 6. 1996 ob 11. uri.
v prostorih MNZ - RS, UUNZ, Beethov-

nova 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 za dokumentacijo mora biti
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
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od tri mesece od dneva razpisa, podpisani in
žigosani razpisni pogoji, podatki o finanč-
nem stanju (BON - 1, BON - 2, oziroma
BON - 3), v nasprotnem primeru bo ponud-
ba izločena iz nadaljne obravnave. Obrtniki
predložijo overjeno potrdilo pristojnega or-
gana za dejavnost, zaključni račun in izjavo
banke o povprečnem mesečnem stanju žiro
računa za zadnje tri mesece, ki ne sme biti
starejša od tri mesece od dneva razpisa.

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 – 11., 12. in 13. 6. 1996 (to-
rek, 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 pri Janiju Topo-
lovcu.

Št. 0044/5-308/23/96 Ob-2146

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

ponovni javni razpis
za dobavo in montažo Minilab opreme

1. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža 1 kompleta Fuji Minilab opreme in
sicer:

I) Fuji film procesor FP 230B s pripada-
jočo opremo:

– film liderji (50 kosov),
– temna komora za odpiranje filmov,
– mizica za pripenjanje filmov,
– lepilni trak za 110 in 135 film,
– kasete za film 110, 126, 135 (po 2 ko-

sa),
– FRSS kit za mehko vodo,
– menzura,
– ročica za zagon stroja ob izpadu elek-

trike,
– plastične kadi za izpiranje rackov,
– graduirana posoda – 5 litrov (2 kosa),
– ročke za odpadne kemikalije (2 kosa),
– komplet varovalk,
– sprej za izpiranje,
– zbiralnik naročil,
– nadomestne vzmeti za NQ 4 in NQ 5

rack,
– posebna rezervna mast za verigo,
II) Fuji printer procesor PP 720W (SFA

238) s pripadajočo opremo:
– zoom objektiv za 110, 126 in 135, ki

pokriva formate 9×13, 10×15, 13×18,
15×21, 8,9×25,4 (panorama), 20,3×25,4 in
20,3×30,5 cm,

– avtomatska maska za 135,
– denzitometer vgrajen v printerju,
– barvni monitor,
– komplet dodatna oprema z APS.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo

ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Trobec Borisu, na tel. št. 061/348-
297.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 9,000.000 SIT.

3. Lokacija dostave in montaže: MNZ,
Vodovodna 93/a, Ljubljana.

4. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti obli-
kovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,

– podatki o šolanju,

– podatke o garanciji ter servisiranju
opreme.

Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v RS za življenj-
sko dobo. Ponudbi naj bo priložen tudi vzo-
rec servisne pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija,

– zagotovitev servisa in dobave ustrez-
nih potrošnih materialov,

– šolanje uporabnika,

– cena,

– dobavni rok,

– plačilni pogoji,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di.

7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana najpozneje do 18. 6. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/23/96 – doku-
mentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/
23/96 – ponudba”.

Na ovojnici mora biti napisan točen na-
slov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo 19. 6. 1996 ob 9.
uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

9. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v
ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebova-
le dokumentov iz 5. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 663-05-0405/96 Ob-2147

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nakup stanovanja za potrebe

študentov invalidov
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika stanovanj.

2. Vsebina ponudbe

2.1 Ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

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

3. Orientacijska vrednost stanovanj;
25,000.000 SIT.

4. Predvideni roki:

– predvideni rok vselitve: september
1996.

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

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– lokacija objekta in prometna poveza-
nost,

– primernost stanovanja za bivanje inva-
lidov,

– razpored prostorov in lokacija stano-
vanja v objektu,

– dostopnost za invalide,

– cena po m2,

– opremljenost (finalizacija),

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– plačilni pogoji,

– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-
vale na uspešnost izvedbe.

Vse informacije, potrebne za izdelavo
ponudbe, lahko zainteresirani dobijo pri Du-
nji Bubanj, tel. 178-3409, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro od 10. 6. do vključno
14. 6. 1996.

7. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
stanovanja študenti invalidi” je potrebno od-
dati do 11. 7. 1996 do 12. ure v zapečate-
nem ovoju, v vložišče Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
11. 7. 1996 ob 13. uri v sejni sobi Ministrs-
tva za delo, družino in socialne zadeve, Kot-
nikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopa-
nje.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.
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Št. 663-05-0404/96 Ob-2148

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup poslovnih prostorov za RZZ-OE

Velenje
1. Predmet razpisa je izbira ponudnika

za nakup poslovnih prostorov za Republiški
zavod za zaposlovanje – območna enota Ve-
lenje.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe

3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

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

4. Orientacijska vrednost od 120 do 240
mio SIT.

5. Velikost prostorov od 600 do
1.200 m2.

6. Predvideni rok prevzema prostorov:
leta 1996.

7. 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).

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– lokacija v ožjem središču Velenja,

– primernost prostorov za dejavnost Re-
publiškega zavoda za zaposlovanje,

– razpored in oblika prostorov,

– dostopnost za stranke,

– število pisarn,

– cena po m2,

– opremljenost (finalizacija),

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,

– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-
vale na uspešnost izvedbe.

9. Dokumentacija.

Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dobijo na Republiškem zavodu za za-
poslovanje, Ljubjana, Glinška 12.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 12. 6. 1996 do 21. 6. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo na Republiškem zavodu za zaposlo-
vanje, Ljubljana, Glinška 12.

10. Ponudbe z vso zahtevano dokumen-
tacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– RZZ OE Velenje” je potrebno oddati do
16. 7. 1996 do 12. ure v zapečatenem ovoju,
v vložišče Republiškega zavoda za zaposlo-
vanje, Glinška 12, Ljubljana.

11. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
17. 7. 1996 ob 10. uri v sejni sobi Republiš-
kega zavoda za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana.

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

Št. 663-05-0403/96 Ob-2149

Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrs-
tvo za delo, družino in socialne zadeve

javni razpis
za izbiro izvajalca obdelave podatkov in

ukrepov sofinanciranja presežnih
delavcev

1. Uporabnik: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5.

2. Predmet razpisa: obdelava podatkov
ter izdelava predloga in dinamike financira-
nja ukrepov za razreševanje presežnih de-
lavcev v podjetjih, ki so v lasti Sklada RS za
razvoj in drugih podjetij, katerih presežni
delavci se financirajo na podlagi sklepov
Vlade Republike Slovenije.

Izdelava predloga financiranja ukrepov
za razreševanje presežnih delavcev vklju-
čuje ureditev podatkov in dokumentacije,
pridobivanje posameznih manjkajočih po-
datkov, izračune financiranje za vsakega de-
lavca po oblikah ukrepov (nadomestila, od-
pravnine, samozaposlitve, prezaposlitve, do-
kupi itd.), izdelavo povzetkov ukrepov po
oblikah ukrepov in za posamezno podjetje,
kontrolo podatkov in izračunov in izdelavo
mesečne dinamike financiranja podjetij.

Obdelava podatkov iz tega razpisa je
predvidena na ponudnikovi lastni program-
ski in strojni opremi.

3. Predvideno trajanje dela: do konca le-
ta 1996.

4. Ceno storitve naj ponudniki oblikuje-
jo glede na naslednje orientacijske kalkula-
cijske elemente:

– predviden čas obdelave in izračuna fi-
nanciranja je 0,10 delavca na uro,

– predviden čas obdelave in izračunov
po oblikah ukrepov je 0,45 delovne ure,

– izdelava povzetka ukrepov za posa-
mezno podjetje je 0,30 delovne ure,

– izdelava mesečne dinamike financira-
nja je 0,30 delovne ure.

Orientacijska vrednost delovne ure je
3.600 SIT.

5. Prijavi morajo ponudniki obvezno pri-
ložiti reference, dokazila o registraciji, opis
kadrovske zasedbe ponudnika, opis razpo-
ložljive računalniške opreme, ceno delovne
ure in ceno storitve, ki vključuje tudi pro-
metni davek.

6. Razpisna dokumentacija:
– merila in pogoji za sofinanciranje pre-

sežnih delavcev.
Razpisna dokumentacija se lahko prido-

bi na recepciji Ministrstva.
7. Dodatne informacije: Ministrstvo za

delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana;
Kotnikova 5, tel. 178-3416 od 9. do 11. ure.

8. Rok za oddajo ponudb: ponudniki lah-
ko svoje ponudbe oddajo v glavni pisarni
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve, Ljubljana, Kotnikova 5, do vključno
21. junija do 12. ure ali pošljejo priporoče-
no po pošti na naslov Ministrstva.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za sofinanciranje presežnih delavcev”.

9. Odpiranje ponudb bo 21. junija ob 13.
uri v sejni sobi Ministrstva.

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

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve

Ob-2150

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljajo
Občina Tolmin, OŠ F. Bevka Tolmin in OŠ
D. Muniha Most na Soči

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih učencev

1. Naročnik:
a) Občina Tolmin, Ulica padlih borcev

1 b,
– OŠ Franceta Bevka Tolmin, Dijaška

12 b,
c) OŠ Dušana Muniha Most na Soči 18 a.
2. Predmet razpisa: izvajanje prevozov

osnovnošolskih učencev na naslednjih dnev-
nih relacijah:

a) Paket 1: šolski okoliš OŠ Tolmin;
Tolmin–Ljubinj–Tolmin,
Tolmin–Podselo–Tolmin,
Tolmin–Prapetno–Tolmin,
Tolmin–Kamno–Tolmin (za šolo Kam-

no),
Tolmin–Zadlaz Žabče–Tolmin,
Tolmin–Sela pri Volčah–Tolmin;
b) Paket 2: šolski okoliš OŠ Most na

Soči:
Most na Soči–Temeljine–Most na Soči,
Most na Soči–Kanalski Lom–Most na

Soči,
Most na Soči–Modrejce–Most na Soči,
Most na Soči – Slap ob Idrijci – Most na

Soči,
Most na Soči–Gornji Log–Most na Soči;
c) Paket 3: šolski okoliš OŠ Most na

Soči:
Most na Soči–Stopnik–Most na Soči,
Most na Soči–Idrija pri Bači–Most na

Soči.
3. Šolski prevozi se s tem razpisom od-

dajajo za šolsko leto 1996/97.
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dvignejo na sedežu Občine Tolmin.
Dodatne informacije o razpisanih prevo-

zih lahko dobite na upravah osnovnih šol v
Tolminu in na Mostu na Soči ter na Občini
Tolmin.

4. Cene prevozov določa Občina Tolmin
z upoštevanjem gibanja cen potniških pre-
vozov.

5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki z dovoljenjem pristojnega organa za
prevoz oseb.

Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma fir-

ma ponudnika,
– velikost vozila (število sedežev), tip in

starost vozila, s katerim namerava ponud-
nik opravljati prevoze,

– dokazilo o lastništvu vozila oziroma
pogodbo o lizingu ali najemu vozila,

– reference (izkušnje pri prevozih osnov-
nošolskih otrok),

– podpisano razpisno dokumentacijo,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik.
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Ponudnik lahko ponuja prevoze le v pa-
ketih, skladno s tem razpisom.

6. Ponudbe je treba oddati 15. dan po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, do
13. ure v Občini Tolmin v zaprti ovojnici z
napisom “Šolski prevozi – ne odpiraj”. Če
15. dan ni delovnik, je treba ponudbe oddati
prvi delovni dan po izteku razpisnega roka
istemu naslovniku do 13. ure.

7. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravi-
la Razpisna komisija za šolske prevoze, ki
jo bo imenovala Občina Tolmin.

8. Javno odpiranje ponudb bo na dan iz-
teka roka za oddajo ponudb ob 14. uri v
sejni sobi Občine Tolmin, Ul. padlih borcev
1 b.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 15 dni od odpiranja ponudb. Naroč-
niki si pridržujejo pravico, da ne izberejo
nobene ponudbe.

Občina Tolmin

Št. 59/96 Ob-2152

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 41/95),
odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov na skupnih objektih in na-
pravah na melioracijskih objektih na ob-
močju Upravne enote Lendava za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 28/96) in po pooblastilu Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, objavlja Upravna enota Lendava

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih Pince, Turnišče

II, Strehovci - Dobrovnik
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.

2. Predmet razpisa: izvedba strojnih in
ročnih del za čiščenje melioracijskih jar-
kov.

3. Razpisana dokumentacija in popisi del
so na voljo od objave razpisa vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do 24. 6. 1996 pri
Upravni enoti Lendava, soba št. 48.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 1,500.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe.

Rok za dokončanje del je avgust 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– roki,

– cena,

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del,

– predhodne reference,

– celovitost ponudbe,

– plačilni pogoji,

– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-
veznosti.

7. Rok za oddajo ponudb je do 26. 6.
1996 do 12. ure na naslov: Upravna enota
Lendava, Lendava, Trg Ljudske pravice 5.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za
vzdrževanje melioracijskih objektov.”

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 6.
1996 ob 12. uri v prostorih Upravne enote
Lendava soba št. 48.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Upravna enota Lendava

Št. 40/96 Ob-2138

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
Osnovna šola Miklavž pri Ormožu, Miklavž
pri Ormožu 29, naslednji

javni razpis
za izvedbo vzdrževalnih del v kuhinji

šole Miklavž pri Ormožu
1. Investitor: Osnovna šola Miklavž pri

Ormožu, Miklavž pri Ormožu 29.
2. Predmet razpisa: večja vzdrževalna

dela.
3. Naziv objekta in del: dobava in mon-

taža rezervarja za plin 1,75 m3 s plinsko
instalacijo za 3 končne porabnike plina v
kuhinji šole Miklavž pri Ormožu. Dobava
in montaža nove kuhinjske opreme in doba-
va ter montaža obstoječe kuhinjske opreme
v kuhinji šole Miklavž pri Ormožu.

4. Kraj: Miklavž pri Ormožu.
5. Orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT.
6. Rok izvedbe: julij–avgust 1996.
7. Merila za izvedbo najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena na ključ,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– ponudba na ključ,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
9. Razpisno dokumentacijo za izvedbo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopnik po-
nudnikov prevzame na Osnovni šoli Mi-
klavž pri Ormožu 29 v pisarni ravnatelja.

10. Ponudba je lahko vložena v celoti za
vsa razpisana dela ali ločeno za dobavo in
montažo rezervoarja za plin 1,75 m3 s plin-
sko instalacijo ter dobavo in montažo ku-
hinjske opreme z montažo obstoječe kuhinj-
ske opreme.

Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za vzdr-
ževalna dela” je potrebno dostaviti v zape-
čateni kuverti v roku 10 dni od objave tega
razpisa na naslov: Osnovna šola Miklavž
pri Ormožu 29, 2275 Miklavž pri Ormožu.

Osnovna šola
Miklavž pri Ormožu

Št. 42/96 Ob-2139

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), uredbe o spremembi uredbe o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.
l. RS, št. 20/95), odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Občina Divača v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Sežana, Partizanska 49, Sežana (v nadalje-
vanju ZGS OE Sežana) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Divača v letu 1996

1. Naročnik: Občina Divača.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo ponudniki dobijo na sedežu občine in
na ZGS OE Sežana.

3. Predmet razpisa:
3.1 redna letna vzdrževalna dela (ročno

in strojno čiščenje cevnih propustov in cest-
nega telesa, sanacija cevnih propustov, pod-
pornih sten, obnova gramoznega sloja, gre-
danje, urejevanje in čiščenje brežin, obse-
kovanje grmovja...);

3.2 investicijsko vzdrževanje po letnem
planu (navoz gramoza, vgradnja propustov,
izdelava vtočnih glav...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,166.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del kot je razpi-
san, glede na pridobitev sredstev (republiška
sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skup-
nosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi. Zaključek del je konec leta 1996.
Dela se izvajajo po operativnih planih, po
naročilu Zavoda za gozdove.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, plačilni roki in fiksnost cen, garan-
cijski roki, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.

7. Ponudbe: ponudba mora biti sestav-
ljena v skladu z 12. členom odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Divača, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajal-
ca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Ob-
čine Divača.”

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Divača
Zavod za gozdove Slovenije

OE Sežana

Ob-2140

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
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javni razpis
za nabavo pohištvene opreme

A) Splošni podatki
1. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport.
2. Predmet razpisa: nakup pohištvene

opreme za srednje šole.
3. Informacije o razpisani opremi lahko

zainteresirani dobijo na Ministrstvu za šol-
stvo in šport, Trubarjeva 3, Ljubljana, tel.
212-838 ali 13-12-249 pri Branki Abramo-
vić Piasevoli.

4. Predmet razpisa (orientacijsko)
Naziv opreme:
– miza - dvosed,
– miza - enosed,
– stol za učenca,
– stol za učitelja,
– kateder,
– tabla (različnih velikosti),
– omara za učilnice (različnih velikosti).
5. Orientacijska vrednost za razpisano

opremo je 9,900.000 SIT.
6. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pi-

sne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
19. 6. 1996 do 14. ure na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljublja-
na, Služba za investicije.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis – šolsko pohištvo – Ne
odpiraj”.

7. Ponudba za razpis mora vsebovati ele-
mente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– priložitev atestov za šolsko opremo,
– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-

nesljivost in sodobnost opreme,
– reference proizvajalca opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– razpoložljivost opreme na tržišču,
– dobavni rok,
– celovitnost ponudbe,
– cene v SIT fco srednje šole, vključno s

temeljnim prometnim davkom.
9. Kupec zahteva BON 1, BON 2 oziro-

ma BON 3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora za zavarovanje izpolnitve
obveznosti izročil:

– za dobro izvedbo posla: akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine,

– za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Izbrani dobavitelj bo moral uskladiti vi-
šino pohištva in barve s potrebami šol, ki
jim je oprema namenjena. Seznam šol bo
kupec predal dobavitelju ob sklenitvi po-
godbe.

Iz ponudbe mora biti razviden tip, para-
metri kakovosti, proizvajalec ter cena in do-
bavni rok za posamezne elemente opreme.

Kupec bo sprovedel plačilo po situacijah
najpozneje v 30 dneh po izdobavi opreme
šolam.

10. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa in zbiranja ponudbe.

11. Odpiranje ponudb bo 20. 6. 1996 ob
9. uri na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Urad za šolstvo, sejna soba št. 95, III. nad-
stropje.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 629/96 Ob-2141

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) objavlja Ob-
čina Gornja Radgona

javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave generalnega
hidravličnega izračuna kanalizacijskega

omrežja Gornja Radgona z izdelavo
tehnične dokumentacije

1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13.

2. Predmet razpisa je:
A) izdelava generalnega hidravličnega

izračuna za celotno Gornjo Radgono z idej-
no zasnovo kompletnega sistema,

B) izdelava projektov PGD, PZI in PZR
za zadrževalni bazen predvidenega volum-
na 650 m3 vključno s prečrpališčem in izde-
lavo lokacijske dokumentacije,

C) izdelava projektov PGD, PZI in PZR
za kolektor k - 19 in zadrževalnimi bazeni
kompletno z lokacijsko dokumentacijo.

3. Predvidena vrednost razpisanih del je:
– pod točko A) – 3,000.000 SIT,
– pod točko B) – 4,500.000 SIT,
– pod točko C) – 2,100.000 SIT.
4. Predvideni rok izdelave je:
– pod točko A) –15 dni,
– pod točko B) – 60 dni,
– pod točko C) – 60 dni.
5. Merilo za izbor:
– ponudbena cena del in plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– trajanje izvedbe del,
– ugodnosti ponudnika,
– strokovno usposobljenost ponudnika

(kadri, računalniški programi).
6. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazila o registraciji,
c) reference ponudnika o že opravljenih

nalogah s področja razpisanih del, vključno
s podatki o tem, za katerega naročnika so
bile opravljene,

d) datum do katerega velja ponudba,
e) ponudbeno ceno s specifikacijo stori-

tev,
f) ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku,
g) navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo,

h) vzorec pogodbe.
7. Naročnik si pridržuje pravico možno-

sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s sredstvi.

8. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
dvigne razpisno dokumentacijo na Občini
Gornja Radgona pri inž. Jožetu Ščavničarju,
tel. 069/61-671.

9. Kompletne ponudbe z oznako: “Javni
razpis za izbiro izvajalca izdelave general-
nega hidravličnega izračuna kanalizacijske-
ga omrežja Gornja Radgona z izdelavo teh-
nične dokumentacije – Ne odpiraj” morajo
ponudniki oddati do 21. 6. 1996 do 10. ure
v vložišču Občine Gornja Radgona.

10. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Gornja Radgona 21. 6. 1996 ob 11. uri.

11. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 7 dni od dneva odpiranja
ponudb.

12. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa.

Št. 629/96 Ob-2142

Občina Gornja Radgona, Partizanska 13,
Gornja Radgona objavlja v skladu z odred-
bo o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za oddajo naloge: tehnično-svetovalna

pomoč pri izvedbi projekta
kanalizacijskega omrežja Gornje

Radgone
1. Uporabnik: Občina Gornja Radgona,

Partizanska 13, Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa je izvajanje svetoval-

no-tehnične pomoči pri izvedbi projekta ka-
nalizacijskega omrežja Gornje Radgone
skupaj s čistilno napravo.

Podrobnejši opis del:
– priprava Project Fiche za program

1996 in 1997,
– priprava razpisne dokumentacije,

vključno s projektno nalogo za razpisno do-
kumentacijo za dela iz programa 1996, raz-
pisana dokumentacija mora biti usklajena s
slovenskimi predpisi za tehnično dokumen-
tacijo in s predpisi EU(PHARE) za izvedbo
del,

– analiza ponudb za tehnično dokumen-
tacijo,

– spremljanje izvedbe in nadzor pri iz-
vedbi tehnične dokumentacije,

– spremljanje izvedbe pri fizični izvedbi
projekta,

– koordinacija in usklajevanje del med
MOP, MZT, PHARE in investitorjem,

– priprava poročil: uvodno, vmesno in
zaključno poročilo; vsa poročila morajo biti
dostavljena na MOP, MZT in investitorju.

3. Lokacija: območje Občine Gornja
Radgona.

4. Orientacijska vrednost del: 7,000.000
SIT.

5. Predvideni rok za izvajanje del: zače-
tek takoj po podpisu pogodbe z dokonča-
njem do zaključka del iz programa.

6. Merilo za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupi-

ne in potencialnih sodelavcev na tovrstnih
delih;

– ustreznost kadrovske zasedbe ponud-
nika, projektne skupine in potencialnih so-
delavcev,

– dobro poznavanje lokalnih razmer na
področju komunale,

– ponudbena cena.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjenje podatke o registraciji, v ka-

tero spadajo razpisana dela, ki ne smejo biti
starejši od 30 dni,

– dokazilo (lista referenc) o že opravlje-
nih podobnih delih,

– odgovornega nosilca oziroma projekt-
no skupino, ki bo opravljala razpisano nalo-
go,

– podatke o izobrazbeni strukturi in stro-
kovne reference projektne skupine, ki bo
opravljala razpisano nalogo,

– podatke o izobrazbeni strukturi in stro-
kovne reference potencialnih sodelavcev s
področja svoje ponudbe,
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– datum, do katerega velja ponudba, pri
čemer veljavnost ne sme biti krajša od 45
dni od dneva poteka razpisa,

– ovrednoteno in vsebinsko razdelano
ponudbo za izvedbo razpisanih del,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval razpisane in fi-
nančne pogoje naročnika v smislu racional-
nega gospodarjenja s proračunskimi sred-
stvi,

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

8. Na razpis se lahko prijavijo vse prav-
ne ali fizične osebe s poslovnim sedežem v
Sloveniji.

9. Naročnik si pridržuje pravico do po-
gajanja s ponudniki v postopku priprave
analize ponudb s ciljem racionalnejšega gos-
podarjenja s proračunskimi sredstvi in da v
primeru drugih prevladujočih elementov v
ponudbi najcenejše ponudbe ne bo sprejel
kot najugodnejše.

10. Ponudniki lahko dobijo informacije
v zvezi z razpisanimi deli na Občini Gornja
Radgona pri inž. Ščavničarju, tel.
069/61-671.

11. Celotna ponudba z oznako “PHARE
CBS – ne odpiraj” mora prispeti v zapečate-
nik uverti na naslov Občina Gornja Radgo-
na, Partizanska 13, Gornja Radgona do
21. 6. 1996 do 10. ure.

12. Odpiranje ponudb bo javno v prosto-
rih Občine Gornja Radgona, 21. 6. 1996 ob
13. uri. Pri odpiranju ponudb smejo biti nav-
zoči predstavniki ponudnikov oziroma dru-
gi predstavniki, ki se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 10 delovnih dni od dneva
odpiranja ponudb.

14. Upotševane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo pravočasno prispele na naslov uporab-
nika.

Občina
Gornja Radgona

Št. 17 Ob-2143

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Občina Za-
gorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje ob
Savi objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo zunanje
ureditve objekta občinske uprave na
Cesti 9. avgusta 5 v Zagorju ob Savi
I. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
II. Predmet razpisa
Obnova zunanje ureditve objekta občin-

ske uprave v Zagorju ob Savi. Razpisana
dela obsegajo:

– obnovitev razpokanih - dotrajanih
opornih zidov na čelni strani objekta,

– obnovitev vhodnih stopnišč,
– hortikulturna ureditev zelenic ob ob-

jektu,
– infrastrukturna ureditev (PTT, elektro-

vodi, strelovod - ozemljitveni del, meteorna
kanalizacija, preplastitev asfalta okoli ob-
jekta in označba parkirišč),

– urbana oprema (napisni panoji, drogo-
vi za zastave, svetilke ob vhodu).

III. Orientacijska vrednost del je
7,650.000 SIT.

IV. Razpisni pogoji
1. 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, 19/94).

2. Ponudba mora biti izdelana po postav-
kah popisa del.

3. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi zako-
ni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili
in to v pogodbenem roku.

4. Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na Občini Zagorje ob Savi –
Tajništvo proti plačilu 5.000 SIT (ŽR št.
52720-630-10077 proračun občine), kjer
lahko dobijo tudi vse dodatne informacije
(tel. št. 0601-64-001).

5. Plačilni roki morajo biti najmanj
20-dnevni, valutne in podobne klavzule v
zvezi z opcijo ponudbe ne bodo upoštevane.

V. Kriteriji in merila za izbor:
– kompletnost ponudbe v smislu razpi-

sanega obsega del,
– ponudbena cena, fiksnost cen in ugod-

nost plačilnih pogojev,
– reference o že opravljenih podobnih

delih,
– trajanje izvajanja del,
– boniteta ponudnika,
– garancije in dodatne ugodnosti,
– lastna presoja komisije.
VI. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji in do-

voljenje za opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno ločeno po vrstah del,

kalkulacijo cene, prikazan 5% prometni da-
vek, način plačila,

– rok izvedbe del v koledarskih dneh,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– izjavo iz IV. 3. točke razpisa,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% vrednosti del,
– reference o že opravljenih podobnih

delih in za katerega naročnika so bila oprav-
ljena,

– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti
starejša od 30 dni,

– način zavarovanja pogodbenih obvez-
nosti,

– navedbo ter telefonsko številko poob-
laščene osebe, ki daje tolmačenje v zvezi s
ponudbo.

VII. Končna določila
1. Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
2. Naročnik si pridržuje pravico oddati

dela različnim ponudnikom in pravico ko-
rekcije obsega del glede na razpisno doku-
mentacijo.

3. Naročnik si pridržuje še:
– pravico zmanjšati obseg razpisanih del

v odvisnosti od finančnih možnosti, pri če-
mer ponudniki nimajo pravice do kakršne-
koli odškodnine,

– pravico pogajanja s ponudniki v po-
stopku priprave analize ponudb s ciljem ra-
cionalnejšega gospodarjenja s proračunski-
mi sredstvi.

4. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti ali oddane naročniku v roku

15 dni po objavi v Uradnem listu RS (pri
čemer se za prvi naslednji dan šteje dan po
datumu izida Uradnega lista RS), na naslov
Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5,
Zagorje ob Savi - Tajništvo.

Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici in oz-
načene “Ne odpiraj” – ponudba za zunanjo
ureditev.

5. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ob-
čine Zagorje ob Savi prvi naslednji delovni
dan po poteku razpisa ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo.

Za pravočasne se štejejo ponudbe, ki bo-
do prejete najkasneje zadnji dan roka. Ne-
popolne in prepozne ponudbe ne bodo upo-
števane.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Zagorje ob Savi

Ob-2118

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33, objavlja na podlagi 1. in
23. člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 1996 (Uradni list
RS, št. 7/96)

javni razpis
za subvencioniranje investicij v

izgradnjo oziroma obnovo hladilnic za
sveže sadje

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva, ki se bodo

dodelila za subvencioniranje investicij v iz-
gradnjo in obnovo hladilnic za sadje, ki je
pridelano v Sloveniji in namenjeno za sve-
žo porabo.

Skupna sredstva, namenjena sofinanci-
ranju investicij za investicije po tem razpisu
znašajo: 69,812.000 SIT.

II. Pogoji
1. Pravico do prijave na razpis imajo vsi

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

2. Investitor, ki je za podporo investiciji,
ki je predmet razpisa, v preteklosti že prido-
bil sredstva finančnih intervencij za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane oziroma sredstva, namenjena celost-
nemu urejanju podeželja in obnovi vasi, ne
more za isti namen kandidirati na tem jav-
nem razpisu.

3. Subvencionira se 35% celotne vred-
nosti investicij.

Pri posamezni investiciji se poleg novo-
gradnje objekta oziroma obnove (rekon-
strukcije, dozidave) objekta subvencionira
tudi nakup opreme (linija za prevzem sadja,
sortiri stroji ipd.).

4. Posebni pogoji:
– investicije v izgradnjo in obnovo hla-

dilnic za sadje morajo biti v skladu z načr-
tovano obnovo in graditvijo hladilnih zmog-
ljivosti za sadje po regijah v Sloveniji, ki je
predvidena v programu obnove in graditve
hladilnih in dodelavnih zmogljivosti za sad-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 30 – 7. VI. 1996 Stran 2135

je v Sloveniji, ki ga je potrdilo Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS;

– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo zagotoviti namensko rabo
hladilnic za sadje;

– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo skupaj pridelati najmanj
50% pridelka sadja na območju, ki gravitira
k hladilnici.

5. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-
do imeli:

– zahtevki, pri katerih bo pri investiciji
udeleženo čimvečje število organiziranih
pridelovalcev;

– zahtevki, pri katerih bo investicija po-
krivala čimvečje površine nasadov, ki gra-
vitirajo k hladilnici ;

– zahtevki, ki bodo izpolnjevali splošne
tehnološke pogoje in čimveč tehno-
loško-tehničnih kriterijev iz 6. točke tega
razpisa.

6. Pri ocenjevanju posameznih vlog za
podporo investiciji se bodo upoštevali na-
slednji tehnološko-tehnični kriteriji:

– velikost hladilnice: priporočena veli-
kost je najmanj 1500 ton za pečkarje (jabol-
ka, hruške), za koščičasto sadje in jagodičje
pa najmanj 80 ton;

– velikost hladilne enote (celice): pripo-
ročena velikost je najmanj 80 ton, razen za
koščičasto sadje in jagode, kjer je dopustna
manjša velikost celice;

– zagotavljanje najmanj 75% skladišč-
nih zmogljivosti v razmerah ULO (ultra low
oxygen , to je 1 - 2% O2, 0 - 3% CO2) pri
hladilnicah za pečkarje (jabolka, hruške);

– zagotavljanje plinotesnosti: priporoče-
ne naprave so membranski generatorji duši-
ka za odvzemanje dušika, pralniki plina z
aktivnim ogljem za odvzemanje CO2

 

in ra-
čunalniško vodeni analizatorji za regulacijo
in nadzor sestave zraka v celicah;

– zagotavljanje ustrezne toplotne izola-
cije;

– minimalna zmogljivost ohlajevanja ce-
lice: priporočena je 20% na dan oziroma
popolna ohladitev na režim hlajenja celotne
količine sadja v 5 dneh;

– površina izmenjevalcev toplote in v ča-
su skladiščenja razlika med temperaturo iz-
parevanja in temperaturo prostora največ do
20C, zaradi zagotavljanja višje relativne
zračne vlažnosti;

– zagotavljanje eliminacije toplote in
preprečevanje nihanj v temperaturi.

7. Subvencija pri investiciji bo dodeljena
enemu ali večim investitorjem, do skupne
višine razpoložljivih sredstev v letošnjem le-
tu in v skladu s časovno dinamiko investicij.

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

III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku mora biti priloženo:
– za pravne osebe firmo, ROS in njen

sedež oziroma za fizične osebe ime in na-
slov investitorja z enotno matično številko
občana, številko žiro računa;

– investicijski program, izdelan po me-
todologiji, objavljeni v Priročniku za izde-
lavo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana 1991) in finančni načrt z
opredeljenimi viri financiranja (lastna sred-
stva, kredit, delež MKGP) in terminski plan

z dinamiko stroškov po mesecih; iz investi-
cijskega programa mora biti razvidna zmog-
ljivost hladilnice (v tonah), zmogljivost hla-
dilnih celic (v tonah) in vsi tehnološki para-
metri;

– veljavno gradbeno dovoljenje za no-
vogradnjo oziroma dovoljenje o priglasitvi
del, če za investicijo gradbeno dovoljenje ni
potrebno;

– dokazilo o skupnem vlaganju večih pri-
delovalcev, če gre za skupno vlaganje (po-
godba o skupnem investiranju) in izjavo o
površinah nasadov in pridelku sadja, pri za-
drugah pa še dokazilo o številu prideloval-
cev, vključenih v zadrugo in izjavo o njiho-
vih površinah ter pridelkih;

– pooblastilo za vlaganje vloge, če inve-
stitor vloge ne vlaga sam.

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

3. Rok za prijavo na javni razpis je
24. junij 1996.

4. Zahtevke bo obravnavala komisija, ki
jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. O izbranih zahtevkih
bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano izdalo poseben sklep. Investitorji
bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po
zaključku razpisa.

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št. 110-1/95 Ob-2117A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Projekt PGD/PZI

za rekonstrukcijo križišča cest R 319 in
R 322 pri Kranju (Primskovo)

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 10. do 15. 6. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Saša Kovačič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 6. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Projekt
PGD/PZI za rek. križišča R 319 in R 322 pri
Kranju.” – S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike

Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-2117B

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: Sanacija prometno

nevarnega odseka na cesti M 6, odsek
263 Žlebič-Kočevje km 12.900 - 13.320

Razpisno  dokumentacijo  dobite  (pla-
čilo  materialnih  stroškov)  na  Direkciji
Republike  Slovenije  za  ceste,  Dunajska
48,  Ljubljana,  v  sobi  št.  126/I  (pri  Ireni
Skubic),  in  sicer  od  10.  do  15.  6.  1996,
strokovne   informacije   pa   vam   posre-
duje Aleš  Merkun,  gr.  teh.  (tel.
061/316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 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 “Sanacija pro-
metno nevarnega odseka na cesti M6 Žle-
bič-Kočevje.” – A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 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-2117C

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: Akontativno pridobivanje
zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste
R - 335 na odseku Kanižarica - Vinica

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 10. do 15. 6. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Erna Bavčar, dipl.
jur. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,700.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.
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Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 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 označe-
na: Ne odpiraj, ponudba za “Akontativno pri-
dobivanje zemljišč Kanižarica-Vinica.” – E.B.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 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.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Ob-2098

Občina Mozirje na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

ureditvenega načrta Rečica ob Savinji
1. Naročnik: Občina Mozirje, Savinjska

cesta 7, Mozirje.
2. Predmet razpisa: izdelava ureditvene-

ga načrta Rečica ob Savinji v Občini Mozir-
je.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

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

zilom o registraciji,
– seznam strokovnih delavcev, ki bodo

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

čunom, upoštevajoč rok plačila, rok izved-
be del ter druge ugodnosti.

5. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago v tajništvu Občine Mozirje.

6. Rok za dostavo ponudbe je 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS (dan
izdaje Uradnega lista RS se ne šteje) do
12. ure, v tajništvo Občine Mozirje.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako: “Ne odpiraj – Po-
nudba za UN Rečica ob Savinji”.

7. Javno odpiranje ponudb bo na dan za
dostavo ponudb ob 13. uri, v sejni sobi Ob-
čine Mozirje. Predstavniki ponudnikov mo-
rajo na odpiranju ponudb komisiji predloži-
ti pisno pooblastilo za zastopanje.

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

Ob-2099

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo del:
obnova streh Osnovne šole Mozirje
1. Naročnik: Občina Mozirje, Savinjska

cesta 7, Mozirje.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Občini Mozirje, Savinjska ce-
sta 7, Mozirje.

Kontaktna oseba: Vinko Jeraj, tel.
063/831-511.

3. Predmet razpisa je kompletno prekri-
vanje streh – dotrajane kritine, vključno z
izvedbo novih kleparskih izdelkov (žlebovi,
odtočne cevi) ter izvedbo strelovodne insta-
lacije.

4. Orientacijska vrednost del je
3,000.000 SIT, rok izvedbe pa je en mesec
od uvedbe v delo (mesec julij 1996).

5. Naročnik si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Ponudbe morajo vsebovati: organiza-
cijo oziroma ime ponudnika, dokazilo o re-
gistraciji, reference, cenik razpisanih del po
enotah mere, skupna vrednost razpisanih
del, ostale ugodnosti in osnutek pogodbe
(določila pogodbe – datum, do katerega ve-
lja ponudba, način obračunavanja del, rok
plačila, garancijske roke, način spremembe
cen, rok izvedbe del, zagotovilo o upošteva-
nju delovnih in življenjskih pogojev, kot jih
določajo veljavne kolektivne pogodbe ter
navedbo pooblaščene osebe ponudnika).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del
– usposobljenost ponudnika in priložena

dokazila o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti po zakonu,

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– dodatne ugodnosti.
8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

desetega dne po objavi (dan izdaje Uradne-
ga lista RS se ne šteje) do 10. ure, v tajniš-
tvo Občine Mozirje, v zaprti ovojnici z oz-
nako: “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca obnova streh OŠ Mozirje”.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri,
v sejni sobi Občine Mozirje.

9. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

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

Občina Mozirje

Ob-2100

Občina Tržič, Trg svobode 18, na podla-
gi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izgradnja objekta:
kanalizacija Tržič–Pristava glavni

kanal “G”
Dokumentacija razpisnih del bo ob plačani

kotizaciji v višini 45.000 SIT na razpolago v
prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tr-
žič, v pisarni Urada za urejanje prostora pri
Jani Grohar, od 10. 6. 1996 do 12. 6. 1996.

Orientacijska vrednost del znaša
21,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite do
21. 6. 1996 do 9. ure na Občino Tržič, v

pisarno Urada za urejanje prostora, Trg svo-
bode 18, Tržič.

Odpiranje ponudb bo isti dan (21. 6.
1996) ob 10. uri, v pisarni Urada za urejanje
prostora na Občini Tržič, Trg svobode 18.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo
objekta: kanalizacija Tržič–Pristava glavni
kanal “G””.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 19. 7. 1996.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– strokovna usposobljenost (reference),
– rok izvedbe,
– cena.

Občina Tržič

Ob-2101

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

javni razpis
za nabavo opreme za zobotehnični

laboratorij
Splošni podatki
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,

Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: nabava opreme za

zobotehnični laboratorij.
III. Razpisna dokumentacija
Podrobnejše informacije o razpisani

opremi lahko zainteresirani dobijo vsak dan
od 11. do 13. ure na Srednji šoli za farmaci-
jo in zdravstvo v Ljubljani pri Zdenki Zajc,
tel. 061/313-924 in na Ministrstvu za šol-
stvo in šport pri Branki Abramović-Piase-
voli, tel. 061/212-838.

IV. Predmet razpisa:
Št. kosov

1. Oprema za zobotehnični laboratorij
1.1. vodni izpiralec 1,
1.2. ultrazvočni čistilnik z grelnikom 1,
1.3. parni čistilnik 1,
1.4. peskalnik z dvema peskalnima

ročnikoma in centralno peskalno šobo z
materialom 1,

1.5. peskalnik s tremi peskalnimi
ročniki in materialom 1,

1.6. polirni stroj s sesalnikom in
lovilnimi posodami 2,

1.7. visokofrekvenčni indukcijski
ulivalnik 1,

1.8. vakuumski mešalnik s stojalom
in rezervnimi lonci 1,

1.9. aparat za avtomatsko polimeriz-
acijo protez 3,

2.0. aparat za avtomatsko polimeriza-
cijo pod tlakom 3,

2.1. lonec za polimerizacijo pod
tlakom 1,

2.2. aparat za dubliranje modelov
s silikonsko maso 1,

2.3. električna modelna žaga
s sesalnikom in diamantnim rezilom 1,

2.4. obrezovalnik mavca – vodni
z rezervno brusno ploščo 2,

2.5. obrezovalnik mavca – suhi
s sesalnikom 1,

2.6. vibrator 2,
2.7. žarilna programska peč 2,
2.8. paralelometer 4,
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Št. kosov

2.9. paralelometer z ročnikom –
za enostavnejša protetična dela 1,

3.0. paralelni rezkalnik z ročnikom
– za zahtevnejša protetična dela 1,

3.1. ogrevalna posodica za potopni
vosek z materialom 3,

3.2. električni nož z večimi nastavki 1,
3.3. precizna elektronska tehtnica

kapacitete do 120 g 1,
3.4. kiveta za proteze 100,
3.5. streme za dve kiveti 12,
3.6. streme za eno kiveto 5,
3.7. prijemalka za kivete 4.
V. Orientacijska vrednost za razpisano

opremo je 9,900.000 SIT.
VI. Ponudba za razpis mora vsebovati

vse elemente po 12. členu uvodoma nave-
dene odredbe.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalca opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo,
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco šola, vključno s temelj-

nim prometnim davkom.
VIII. Kupec zahteva za zavarovanje iz-

polnitve obveznosti:
– obrazec BON 1, BON 2 oziroma BON

3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka,

– izjavo ponudnika, da bo v primeru iz-
bora izročil kupcu:

a) za dobro izvedbo posla – akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine,

b) za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti – akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Na zahtevo kupca bodo morali ponudni-
ki omogočiti ogled ponujene opreme.

IX. Kupec bo sprovedel plačilo po izdo-
bavi opreme najpozneje v 30 dneh od izdo-
bave opreme.

X. Pri razpisu bodo upoštevane ponud-
be, ki bodo prispele do vključno 17. 6. 1996
do 14. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, Služba
za investicije.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis – zobotehnika – ne
odpiraj”.

XI. Javno odpiranje ponudb bo 18. 6.
1996 ob 9. uri na Srednji šoli za farmacijo
in zdravstvo v Ljubljani, Šaranovičeva 5
(učilnica 98).

XII. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa.

XIII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v zakonitem roku.

Ob-2102

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

javni razpis
za nabavo opreme za srednje kemijske

šole
Splošni podatki
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,

Župančičeva 6, Ljubljana.

II. Predmet razpisa: nabava opreme za
izvajanje laboratorijskih vaj na srednjih ke-
mijskih šolah.

III. Razpisna dokumentacija
Podrobnejše informacije o razpisani

opremi lahko zainteresirani dobijo vsak dan
od 8. do 10. ure na Centru za poklicno izo-
braževanje pri Andreji Prošek, tel.
061/447-390 in na Ministrstvu za šolstvo in
šport pri Branki Abramović-Piasevoli, tel.
061/212-838.

IV. Predmet razpisa:
Št. kosov

1. Oprema za laboratorijske vaje
1.1. peščena kopel (0,5 × 1,0 m) 2,
1.2. centrifuga (4000 do 5000

vrt./min) 2,
1.3. pipetor (1–5 ml) 15,
1.4. pipetor (2–10 ml) 15,
1.5. digitalna bireta (25 ml) 10,
1.6. digitalna bireta (50 ml) 10,
1.7. omare za kemikalije

z odzračevanjem 5,
1.8. omare za kemikalije:

– za kisline in barze 6,
– za vnetljive kemikalije 6,
– za strupe 2,

1.9. elektronska analizna tehtnica
(občutljivost 0,1 mg, kapaciteta do
205 g) 3,

1.10. ahatna terilnica s pestilom 6,
1.11. mikroskop 3,
1.12. mikroskop z ogrevno mizico 4,
1.13. refraktometer (univerzalni) 3,
1.14. termostatna kopel 7,
1.15. Englerjev viskozimeter 4,
1.16. Höpplerjev viskozimeter 3,
1.17. polarimeter s kiveto

(220 mm × 15 mm) 1,
1.18. natrijeva svetilka 5,
1.19. kalorimeter s sežigno bombo 3,
1.20. aparat za določitev plamenišča 3,
1.21. konduktometer – digitalni 2,
1.22. komplet z G. Müllerjevo cevjo 3,
1.23. ročni spektroskop 8,
1.24. fotoelektrični kolorimeter 2,
1.25. spektralni fotometer, spekol 1,
1.26. kromatografske kadi 17,
1.27. UV svetilka 254 nm 3,
1.28. kadi za elektroforezo 3,
1.29. ekološki kovček 4,
1.30 ionski izmenjevalec 1,
1.31. spektrofotometer 1,
1.32. pH meter 1,
1.33. komplet sit 3,
1.34. stresalnik in primež 1,
1.35. Orsatov aparat 3,
1.36. rotavapor 1,
1.37. elektronska tehtnica za

določitev vlage 4.
V. Orientacijska vrednost za razpisano

opremo je 17,000.000 SIT.
VI. Ponudba za razpis mora vsebovati

vse elemente po 12. členu uvodoma nave-
dene odredbe.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalca opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo,
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco šole, vključno s temelj-

nim prometnim davkom.

VIII. Kupec zahteva za zavarovanje iz-
polnitve obveznosti:

– obrazec BON 1, BON 2 oziroma BON
3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka,

– izjavo ponudnika, da bo v primeru iz-
bora izročil kupcu:

a) za dobro izvedbo posla – akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine,

b) za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti – akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Na zahtevo kupca bodo morali ponudni-
ki omogočiti ogled ponujene opreme.

IX. Kupec bo sprovedel plačilo po izdo-
bavi opreme najpozneje v 30 dneh od izdo-
bave opreme šolam.

X. Pri razpisu bodo upoštevane ponud-
be, ki bodo prispele do vključno 27. 6. 1996
do 14. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, Služba
za investicije.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis – kemija – ne odpi-
raj”.

XI. Javno odpiranje ponudb bo 28. 6.
1996 ob 9. uri na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Ljubljana, Župančičeva 6, v sejni so-
bi št. 43, III. nadstropje.

XII. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa.

XIII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2103

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 Krško v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Breži-
ce objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Krško v letu 1996

1. Naročnik: Občina Krško.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Občini Krško.
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:
4,601.000 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
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Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del bo konec leta 1996. Dela se izvajajo po
kvartalnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, morebitne druge ugod-
nosti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite na
razpisni dokumentaciji v 14 dneh, z dnem
objave razpisa, v sprejemo pisarno Občine
Krško, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrže-
valnih del na gozdnih cestah Občine Kr-
ško”. Na kuverti mora biti naslov pošiljate-
lja.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Krško
Zavod za gozdove Slovenije

OE Brežice, KE Kostanjevica
OE Brežice, KE Senovo

Št. 006-1/96 Ob-2104

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Kanal ob Soči v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije – Območna enota Tol-
min objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Kanal ob Soči v letu 1996

1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdr-

ževalna dela na gozdnih cestah: gramozira-
nje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
vodnih jarkov, urejanje odvodnjavanja ter
postavitev prometne signalizacije, nabava
dražnikov, vzdrževanje in gradnja cestnih
objektov.

3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodnine.

4. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
Tumov drevored 17 (Vladimir Košič, dipl.
inž.) ali na sedežu Občine Kanal ob Soči.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje

razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem

delu,
– izjavo o vključevanju lastnikov goz-

dov na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapaci-

tetah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti

ponudnika.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,

– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za po-

dizvajalce,
– drugi podatki iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva) do 12. ure, v sprejemni pisarni
občine. Ponudbe se dostavijo v zaprtih ku-
vertah z označbo firme in oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis – vzdrževanje gozdnih
cest”.

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po preteku razpisa ob 9. uri na sedežu obči-
ne. O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Kanal ob Soči
Zavod za gozdove – OE Tolmin

Št. 34/96 Ob-2105

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 29/93 in 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo mrliške vežice v Šentjanžu
1. Naročnik: Krajevna skupnost Šent-

janž, Šentjanž.
2. Predmet razpisa: izgradnja mrliške ve-

žice v Šentjanžu.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dobijo na Krajevnem uradu v Šentjan-
žu, pri Miji Gorenc, tel. 0608/84-024, v treh
dneh po objavi v Uradnem listu RS, med 8.
in 10. uro, z dokazilom o vplačilu 5.000 SIT
na ŽR 51610-645-50181.

4. Orientacijska vrednost je 15,000.000
SIT.

5. Pričetek del bo v desetih dneh po pod-
pisu pogodbe in dokončanje 15. 10. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) usposobljenost za delo,
b) popolnost ponudbe,
c) reference,
d) cena,
e) plačilni pogoji,
f) garancijski pogoji,
g) posebni pogoji.
7. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) podatke o registraciji,
c) referenčno listo,
e) ponudbeni predračun po sistemu

“funkcionalni ključ”,
f) terminski plan,
g) opcije ponudbe,
h) garancijski rok (in način zavarovanja),
i) dinamiko plačil,
j) garancijo za resnost ponudbe – garan-

cijo za dobro izvedbo del,
k) posebne ugodnosti, ki jih ponudnik

daje naročniku.
Ob popolnem upoštevanju popisa in teh-

ničnih zahtev lahko ponudnik ponudi tudi
boljše opcije, ki pa morajo biti posebej tak-
sativno naštete.

8. Pisne ponudbe morajo prispeti na na-
slov Krajevna skupnost Šentjanž, v zapeča-
teni ovojnici z oznako: “Za razpisno komi-
sijo – Ne odpiraj” do vključno 15. dne do
12. ure po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe, ki ne bodo prispele pravoča-
sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale.

9. Odpiranje ponudb bo petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 9. uri, v
prostorih KS Šentjanž. Kolikor ta dan pade
na soboto, nedeljo ali praznik, se bodo po-
nudbe odpirale prvi naslednji delovni dan.

Predstavniki ponudnika morajo prinesti
s sabo pisno pooblastilo.

O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni v petih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

10. Naročnik sodelujočim na javnem raz-
pisu ne prizna nobenih stroškov v zvezi z
izdelavo ponudbe.

Krajevna skupnost Šentjanž

Št. 153 Ob-2107

Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo, Poljanska cesta 26a, 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 dobavo in montažo računalniške

opreme
I. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Viso-

ka šola za zdravstvo, Poljanska cesta 26a,
Ljubljana.

II. Predmet razpisa je nakup in inštalaci-
ja naslednje računalniške opreme: 8 × oseb-
ni računalnik, 2 × tiskalnik HP LaserJet 5L,
1 × tiskalnik HP DeskJet 850C, dodatek
računalnika, 5 × TCP/IP stack za okolje
Windows.

Razpisna dokumentacija s predpisano
konfiguracijo opreme je na zahtevo ponud-
nika na voljo na Visoki šoli za zdravstvo,
Poljanska cesta 26a, Ljubljana, v tajništvu,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure
(061/322-277, int. 230, faks 061/316-597).

III. Orientacijska vrednost razpisane
opreme: odločitev na osnovi ponudb.

IV. Vsaka ponudba mora vsebovati:

1. Firmo ponudnika.

2. Dokazilo o registraciji ponudnika, ki
ne sme biti starejše od treh mesecev, raču-
najoč do dneva objave razpisa.

3. Bonitetno poročilo, ki je bilo izdelano
po objavi tega razpisa (BON-1, 2 ali 3, pri
obrtnikih pa obrtno dovoljenje, davčno na-
poved za preteklo leto ter poročilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro raču-
nu).

4. Natančne tehnične specifikacije posa-
meznih delov opreme.

5. Garancijske pogoje.

6. Fiksno ceno (FCO naročnik) po posa-
meznih postavkah in končno ceno v SIT, v
kateri je vključen prometni davek, obraču-
nan po nižji davčni stopnji za nabavo
opreme.

7. Dobavni rok s predvidenim 0,5% zni-
žanjem cene za vsak prekoračen dan dobav-
nega roka.

8. Morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nuja ponudnik.

9. Vzorec pogodbe, ki smiselno vključu-
je točke 1.–8.

10. Izpolnjeno specifikacijsko tabelo, ki
je del razpisne dokumentacije.
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11. Navedbo pooblaščene osebe ali služ-
be ponudnika, ki daje na zahtevo naročnika
tolmačenja v zvezi s ponudbo.

12. Morebitne priloge.
Ponudba mora biti sestavljena in zložena

po točkah 1.–12.
V. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so: kvaliteta ponujene opreme v razmer-
ju s ceno, kompletnost ponudbe, dobavni,
garancijski, servisni in drugi relevantni po-
goji iz ponudbe, kompletnost podatkov o
opremi, razmerje lastnosti in cene.

VI. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava na
razpis za nabavo računalniške opreme”. Na
ovojnici mora biti naveden popoln naslov
ponudnika.

VII. Ponudniki morajo ponudbe oddati
najkasneje do 18. 6. 1996 do 12. ure na
naslov: Univerza v Ljubljani, Visoka šola
za zdravstvo, Poljanska cesta 26a, Ljublja-
na.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo 20. 6.
1996 ob 8. uri, v prostorih Visoke šole za
zdravstvo, Poljanska cesta 26a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopa-
nje.

IX. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici ne bodo vsebovale dokumentov
iz točke IV., bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.

X. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

XI. Plačilo izbrane ponudbe se izvede v
30 dneh po dobavi.

Visoka šola za zdravstvo

Ob-2108

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani

javni razpis
za izbiro dobavitelja pohištvene opreme

1. Predmet razpisa: pohištvena oprema
za dekanat fakultete in laboratorij za umet-
no inteligenco.

Rok dobave: 20. 7. 1996.
2. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika
Ponudba mora vsebovati: firmo ponud-

nika, dokazilo o registraciji, podatke o bo-
niteti ponudnika, ponudbeno ceno, referen-
ce, garancijski rok, druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

3. Informacije: tajništvo FRI – tel.
1768-387.

4. Razpisna komisija bo upoštevala po-
nudbe, prispele v dekanat FRI vključno do
ponedeljka, 17. 6. 1996 do 12. ure. Ponudbe
pošljite na naslov: Fakulteta za računalniš-
tvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Tr-
žaška 25, 1000 Ljubljana – v zaprti kuverti
z navedbo: “Ne odpiraj – ponudba na javni
razpis”.

4. Odpiranje ponudb bo v torek, 18. 6.
1996 ob 9. uri, v dekanatu fakultete.

5. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 8 dneh po odpira-
nju ponudb.

Fakulteta za računalništvo
in informatiko

Univerze v Ljubljani

Št. 15-11/96 Ob-2038

Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za
izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in socialne
zadeve, Novo mesto, Novi trg 6, objavlja

razpis
za izvajanje raziskovalnega programa v
letu 1996 za področje MO Novo mesto

V raziskovalni program bodo vključene
raziskave s področja:

– ekologije,
– prestrukturiranje in sanacije podjetij

(tehnološko-tehnične raziskave) in
– družboslovnih raziskav.
Prijave za izvajanje raziskovalnega pro-

grama pošljite do vključno 18. junija 1996 na
naslov:  Mestna  občina  Novo  mesto, Sekre-
tariat za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo  in
socialne  zadeve,  Seidlova cesta  1,  kjer
dobite  tudi  dodatne  informacije.

Prijava raziskovalne naloge mora vsebo-
vati:

1. podatke o predlagatelju naloge:
– polni naziv firme,
– število zaposlenih,
– celotni prihodek,
– bruto dobiček na delavca (podatki po

stanju 30/6 pret. leta),
2. naslov naloge,
3. podatke o izvajalcih naloge:
– poimenoma nosilca naloge, ki je nepo-

sredno odgovoren za vsebinsko in strokov-
no plat naloge. Navesti je potrebno tudi nje-
gove strokovne kvalifikacije in funkcijo pri
predlagatelju,

– poimenoma in navedbo strokovnih
kvalifikacij in funkcij drugih raziskovalcev
– sodelavcev.

Pomožno tehnično in administrativno
osebje se ne šteje med raziskovalce, zato
njihovi podatki niso potrebni.

4. utemeljitev in namen,
5. kratek vsebinski opis predvidenih ra-

ziskav in opis metodike raziskovanja,
6. časovno razčlenitev poteka naloge,
7. finančni predračun, razčlenjen po po-

stavkah, iz katerega bo razvidno število in
cena ur za raziskovalca in specifikacija ma-
terialnih stroškov.

V prijavi navedite tudi:
– če ste raziskavo prijavili pri Mini-

strstvu za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije in uspeh prijave,

– če boste raziskavo izvajali ne glede na
to, ali boste dobili naša sredstva,

– jasen cilj (npr. nov, dodatni ali rezerv-
ni proizvodni program, oziroma proizvod).

Glede na višino finančnih sredstev za
raziskovalno dejavnost, vseh nalog ne bo
možno financirati, zato bodo prednostno fi-
nancirane tiste:

– raziskovalne in razvojne naloge, ki bo-
do zagotovile nove, nadomestne ali rezervne
programe, tehnologije oziroma proizvode,

– družboslovne raziskave, ki potekajo že
več let in jih je potrebno nadaljevati oziro-
ma zaključiti,

– naloge, ki bodo služile nosilcu, kot os-
nova za pridobitev magisterija ali doktorata
(tudi diplomske naloge, ki imajo večji po-
men za razvoj dolenjske regije).

Mestna občina
Novo mesto

Št. 01-351-4-95 Ob-1883

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

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacijskih del
v peskokopu Jelovec – Sodražica

1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo sanacijskih del (vrtanje in minira-
nje) v peskokopu Jelovec – Sodražica.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Ribnica, Odde-
lek za komunalne zadeve, Gorenjska cesta
3, Ribnica, vsak delovni dan v času razpisa
(inf. na tel. 861-075). Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
dilo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT
na žiro račun št. 51300-630-12019 Občina
Ribnica, z namenom nakazila Pristojbina
za razpis – sanacija peskokopa Jelovec –
Sodražica.

4. Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

5. Začetek del je takoj po sklenitvi po-
godbe z izvajalcem del. Dokončanje del v
15 delovnih dni.

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca del:

– cena (ponudbena cena s plačilnimi po-
goji in fiksnost cene),

– reference,

– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje
ipd.).

7. Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe s ponudbe-

nim predračunom,

– način obračunavanja del,
– garancijske roke,

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-
nikom,

– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja.

8. Rok za oddajo ponudbe je 10 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” – sanacija pe-
skokopa Jelovec – Sodražica 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 komisi-
ja 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
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Sklici skupščin

Št. 96/96 Ob-2160

Na podlagi 287. in 288. člena ZGD

 uprava sporoča delničarjem nasprotne
predloge Slovenskega odškodninskega

sklada
k točkam dnevnega reda 2. seje skupšči-

ne Sanolabor, d.d., ki bo dne 21. 6. 1996.
Nasprotni predlogi so naslednji:
K 3. točki dnevnega reda – Ugotovitev

in delitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: ugotovljeni čisti dobi-

ček v letu 1995 v višini 133,681.350 SIT se
razporedi:

– za izplačila dividend – 50%,
– za upravo – 1%,
– za nerazporejen dobiček – 49%.
Dividende se izplačajo na žiro račun

upravičencev v roku 30 dni od dneva spre-
jema sklepa.

Obrazložitev
Slovenski odškodninski sklad nasprotu-

je predlagani delitvi dobička, ker meni, da
je predlagani znesek za rezerve iz ustvarje-
nega dobička v letu 1995, nerazumno visok.
Družba Sanolabor, d.d. ima že oblikovane
rezerve v višini 413,910.000 SIT, kar celo
presega znesek osnovnega kapitala. Družba
razpolaga tudi z nerazporejenim dobičkom
iz prejšnjih let v višini 121,882.000 SIT in
kolikor bi se pokazala potreba po višjih re-
zervah, se le-te lahko oblikujejo v prihod-
njem letu iz nerazporejenega dobička prete-
klih let.

K 4. točki dnevnega reda – Oblikovanje
sklada za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa: ne sprejme se sklep o
oblikovanju sklada za nakup lastnih delnic.

Obrazložitev
Predlagatelj sklepa ni taksativno nave-

del namenov, za katere se oblikuje Sklad za
nakup lastnih delnic, višina predlaganega
sklada pa je v nasprotju z 240. členom za-
kona o gospodarskih družbah.

Slovenski odškodninski sklad v danih
okoliščinah meni, da je oblikovanje Sklada
za nakup lastnih delnic za družbo neuteme-
ljeno. Ocenjujemo tudi, da družbi ne grozi
nikakršna neposredna nevarnost, kar bi bil
lahko utemeljen razlog za oblikovanje ome-
njenega sklada.

Predstavnica Slovenskega odškodninske-
ga sklada v nadzornem svetu nas je obvesti-
la, da je bil na drugi seji nadzornega sveta
dne 9. 5. 1996 pod točko razno sprejet sklep
o oblikovanju Sklada za nakup lastnih del-
nic, ne pa tudi višina in viri oblikovanja
omenjenega sklada.

Sanolabor, d.d., Ljubljana
Direktor

Ob-2155

Na podlagi 20. člena statuta delniške
družbe sklicuje uprava

2. skupščino
delniške družbe Guma, d.d., Grosuplje,

ki bo dne 9. julija 1996 ob 12. uri na
sedežu družbe Brezje pri Grosupljem 1c,
Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, določi zapisnikar, dva prešteval-
ca glasov in notar za sestavo notarskega
zapisnika.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1995, skupaj z revizij-
skim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sprejem plana poslova-
nja za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se plan poslova-
nja za leto 1996.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba statuta družbe.
6. Preoblikovanje delniške družbe – sta-

tusna sprememba.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da se

prične postopek preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

7. Razdelitev nerazporejenega dobička
za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razdelitev dobička za leto 1995.

8. Imenovanje revizorja.
Za revizorja delniške družbe Guma Gro-

suplje se imenuje revizijska družba MT &
D, d.o.o., iz Ljubljane, za leto 1996.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na upravi družbe
Brezje pri Grosupljem 1c, vsak delovnik od
10. do 12. ure, pri vodji finančno-računo-
vodskega sektorja.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave svoje pripombe ter spremenjevalne
oziroma dopolnitve predloge pisno sporoči-
jo upravi. Uprava bo o utemeljenih predlo-
gih sprejela svoja stališča in bo o spreme-
njenih predlogih najpozneje 12 dni po skli-
cu skupščine obvestila delničarje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se iz-
kažejo s potrdilom o vplačanih delnicah ali
s pisnim pooblastilom delničarja.

Zaradi lažje izvedbe skupščine prosimo
delničarje, njihove pooblaščence in zastop-
nike, ki se nameravajo udeležiti skupščine,
da svojo udeležbo pisno prijavijo 3 dni pred
sejo skupščine.

Vsaka delnica daje delničarjem 1 glas.
Glasuje se javno. Če je prvi sklic skupščine
neuspešen, se skupščina ponovi istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Guma, d.d., Grosuplje
Uprava družbe

Št. 96/10234-70 Ob-2156

Začasna uprava družbe Elektromaterial
Lendava, d.d., Kolodvorska 8, vabi delni-
čarje na

1. sejo skupščine
družbe Elektromaterial Lendava, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 15. 7. 1996 ob
12. uri, v sejni sobi družbe Elektromaterial
Lendava, Kolodvorska 8.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu začasne uprave.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila za-

časne uprave o poteku lastninske preobraz-
be podjetja z ugotovitvami o vpisu in vpla-
čilu delnic, ter stroških lastninske preobraz-
be.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninski preobrazbi podjetja.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za-
časne uprave o imenovanju revizorja za leto
1996.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolita se člana nadzor-

nega sveta – predstavnika delničarjev po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

7. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade skladno s predlogom.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Prosimo, da delničarji, njihovi zastopni-
ki in pooblaščenci, najavijo svojo udeležbo
na skupščini pisno najkasneje tri dni pred
skupščino ter deponirajo pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v splošni službi druž-
be pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v splošni službi na sede-
žu družbe.

Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo začasni upravi v sed-
mih dneh od objave sklica, ter s tem začasni
upravi omogočijo pravočasno pripravo nje-
nih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane.

V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.

Elektromaterial Lendava, d.d.
Začasna uprava

Št. 222/96 Ob-2157

Direktor Pooblaščene investicijske druž-
be Krona Senior, d.d., na osnovi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicij-
skih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Senior, d.d.,
Ljubljana, sklicuje

3. sejo skupščine,
ki bo dne 10. 7. 1996 ob 10. uri, v veliki

sejni dvorani prostorov Mestne občine Ljub-
ljana, izpostave Vič-Rudnik (bivša Občina
Vič-Rudnik), Trg MDB 7, Ljubljana
Vič-Rudnik, Ljubljana, z naslednjim dnev-
nim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov po pred-
logu.

2. Letno poročilo o poslovanju za leto
1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju za leto 1995 po predlogu
uprave.

3. Razporeditev dobička za poslovno le-
to 1995.

Predlog sklepa: čisti dobiček poslovne-
ga leta v višini 67,429.000 SIT ostane po
predlogu uprave nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1996.

Predlog sklepa: za revizorja poslovnega
leta 1996 se imenuje Podboršek, revizijska
družba, k.d., Ljubljana.

5. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
a) skupščina ugotovi, da je članu nad-

zornega sveta Hoyer Štefanu na njegovo
lastno željo prenehalo članstvo v nadzor-
nem svetu dne 6. 4. 1996,

b) z dnem 6. 4. 1996 je namesto Hoyerja
član nadzornega sveta postal njegov nado-
mestni član Stanko Hvale.

Glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini, v skladu s točko
10.4.2. statuta Pooblaščene investicijske
družbe Krona Senior, d.d., pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine. Pri-
java bo veljavna le s predložitvijo kopije
veljavne lastninske nakaznice, izpolnjene na
Pooblaščeno investicijsko družbo Krona Se-
nior, d.d., oziroma predložitve pisnega
pooblastila zastopniku. Udeleženci lahko
dvignejo glasovnice za sejo skupščine v pro-
storih zasedanja skupščine eno uro pred pri-
četkom seje.

Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 10. 7. 1996 ob 10.30, na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odloča-
la, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior, d.d., Tržaška 116, Ljubljana, med
10. in 12. uro.

PID Krona Senior, d.d.
Direktor

Št. 222/96 Ob-2158

Direktor Pooblaščene investicijske druž-
be Krona Krona, d.d., na osnovi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicij-
skih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Krona, d.d.,
Ljubljana, sklicuje

3. sejo skupščine,
ki bo dne 9. 7. 1996 ob 10. uri, v prosto-

rih Obrtne zbornice Ljubljana Vič, Tržaška
c. 116, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov po pred-
logu.

2. Letno poročilo o poslovanju za leto
1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju za leto 1995 po predlogu
uprave.

3. Razporeditev dobička za poslovno le-
to 1995.

Predlog sklepa: čisti dobiček poslovne-
ga leta v višini 5,399.000 SIT po predlogu
uprave ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1996.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1996 se imenuje Podboršek, revizijska
hiša, k.d., Ljubljana.

Glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini, v skladu s točko
10.4.2. statuta Pooblaščene investicijske
družbe Krona Krona, d.d., pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine. Pri-
java bo veljavna le s predložitvijo kopije
veljavne lastninske nakaznice, izpolnjene na
Pooblaščeno investicijsko družbo Krona
Krona, d.d., oziroma predložitve pisnega
pooblastila zastopniku. Udeleženci lahko
dvignejo glasovnice za sejo skupščine v pro-
storih zasedanja skupščine eno uro pred pri-
četkom seje.

Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 9. 7. 1996 ob 10.30, na istem me-
stu. Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona, d.d., Tržaška 116, Ljubljana, med
10. in 12. uro.

PID Krona Krona, d.d.
Direktor

Ob-2159

Delniška družba Kompas Holidays, turi-
stično podjetje, d.d., Slovenska c. 36, Ljub-
ljana, sklicuje

redno skupščino družbe,
ki bo 11. 7. 1996 na sedežu družbe ob

12. uri.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Zaključni račun za leto 1995 in po-

slovno poročilo.
3. Razporeditev ugotovljenega dobička.
4. Poslovna politika za leto 1997.
5. Razno.
K 2. točki dnevnega reda se predlaga

sprejem naslednjega sklepa: sprejme in po-
trdi se izvedeni zaključni račun za leto 1995
in podano poslovno poročilo.

K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: ugotovljeni do-
biček družbe se razporedi za pokrivanje iz-
gub družbe iz preteklega obdobja.

K 4. točki dnevnega reda poda uprava
družbe oziroma direktor družbe poslovno
politiko in smernice gospodarskega razvoja
družbe za leto 1997.

V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
15. 7. 1996 ob isti uri, v istih prostorih.

Kompas Holidays, d.d.,
Ljubljana

Ob-2165

Na podlagi točke 9.3. statuta delniške
družbe OGP Grad, d.d., Bled, Grajska cesta
44, sklicujem

1. skupščino delničarjev,
ki bo 11. 7. 1996 ob 14. uri na sedežu

družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine, zapisnikar-
ja, preštevalca glasov in notarja za sestavo
zapisnika.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme predlagani dnevni red; imenuje-
jo se predsednik skupščine, zapisnikar, pre-
števalec glasov in notar za sestavo zapisni-
ka.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina sprejme
predlagani poslovnik o delu skupščine.

3. Letna poročila za leto 1993, 1994 in
1995.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: letna poročila za leta 1993, 1994 in
1995 se sprejmejo v predloženem besedilu.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: skupščina sprejme
predlagano delitev čistega dobička za leta
1993, 1994 in 1995.

5. Poslovna politika za leto 1996.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme

se poslovna politika za leto 1996.
6. Razrešitev članov začasnega nadzor-

nega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: člani začasnega
nadzornega sveta se razrešijo.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: izvolijo se predlagani člani nadzor-
nega sveta in zanje se določi sejnina v pred-
lagani višini.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Grajska cesta 44, Bled, v tajništvu
direktorja družbe, od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic z oznako A, B, C
ali D, sami ali po pooblaščencih. Poob-
laščenci morajo ob prijavi predložiti poob-
lastila v pisni obliki. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec mora najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini v pisni obliki najkasneje
tri dni pred zasedanjem.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno z glasovnicami. Vsak
delničar ali pooblaščenec prevzame glasov-
nice ob registraciji pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine. Sklepi se sprejemajo z
večino zastopanega osnovnega kapitala.
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Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo obrazložene predloge v pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno uro,
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
se veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

OGP Grad, d.d., Bled
Direktor

Ob-2174

Na podlagi tč. 10.2. družbene pogodbe
ČZD Kmečki glas sklicujem

2. zasedanje skupščine
družbenikov,

ki bo v četrtek, 20. 6. 1996 ob 13. uri na
sedežu družbe, Železna c. 14, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti.

2. Imenovanje dveh članov verifikacij-
ske komisije, notarja in zapisnikarja.

3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo uprave o poslovanju družbe

v letu 1995.
5. Predlog uprave o delitvi čistega do-

bička.
6. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be.
7. Spremembe družbene pogodbe ČZD

Kmečki glas.
Predlogi sklepov.
1. Sklep k tč. 2: imenuje se predlagana

člana verifikacijske komisije, notarja in za-
pisnikarja.

2. Sklep k tč. 3: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Sklep k tč. 4: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995.

4. Sklep k tč. 5: sprejme se predlog deli-
tve dobička za leto 1995.

5. Sklep k tč. 6: sprejme se povečanje
osnovnega kapitala družbe.

6. Sklep k tč. 7: sprejme se spremembe
družbene pogodbe ČZD Kmečki glas.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov je družbenikom na voljo in
vpogled v Oddelku za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, vsak dan od 13. do 15. ure.

Verifikacijska komisija bo 15 minut pred
zasedanjem skupščine razdelila glasovnice
družbenikom oziroma pooblaščencem in jih
vpisala v seznam prisotnih.

Družbeniki lahko glasujejo tudi tako, da
dajo pooblastilo osebi, ki bo dvignila njiho-
ve glasovnice in bo glasovala v njihovem
imenu.

Nasprotni predlog na točke dnevnega re-
da mora biti utemeljen, vsebinsko jedrnat in
mora biti predložen direktorju družbe v roku
4 dni od prejema vabila. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo zasedanje
skupščine naslednji dan ob isti uri in v istih
prostorih, skupščina pa bo veljavno odločala
ne glede na število prisotnih družbenikov.

O drugi in tretji točki dnevnega reda se
glasuje z dvigom rok.

ČZD Kmečki glas
Uprava družbe

Ob-2109

Uprava d.d. Elektra Maribor, Kočevarje-
va ul. 11

obvešča
svoje delničarje, da se zasedanje skupšči-

ne delniške družbe, ki je bilo sklicano za
5. 7. 1996 ob 17. uri in objavljeno v Urad-
nem listu RS, št. 29/96 z dne 31. V. 1996,
zaradi kasnitve bilance hčere Elektra 93,
Budimpešta in posledično zaradi tega tudi
kasnitve konsolidacije in revidiranja celot-
ne bilance, tega dne ne more izpeljati.

Zasedanje skupščine delniške družbe z
enakim dnevnim redom ter na istem mestu se
zato preloži na petek, 12. 7. 1996 ob 17. uri.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled od 13. 6. 1996 do 8. 7. 1996
med 10.30 in 12. uro na upravi družbe Ko-
čevarjeva ul. 11, Maribor.

Elektra, d.d., Maribor
Direktor

Ob-2094

Direktor družbe Triglav PID, d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 17, Ljubljana, na osnovi
statuta družbe, zakona o investicijskih skla-
dih in družbah za upravljanje ter zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

ustanovno skupščino
Triglav, pooblaščene investicijske

družbe, d.d.
Skupščina bo v ponedeljek, 8. julija 1996

ob 8. uri na Miklošičevi 19, Ljubljana, sejna
soba, IV. nad.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, preštevalca gla-

sov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika, preštevalca glasov in imenuje no-
tarja.

3. Ustanovitveno poročilo in poročilo
ustanovitvene revizije.

Predlog sklepa: skupščina sprejme usta-
novitveno poročilo in poročilo ustanovitve-
ne revizije.

4. Obravnava in sprejem:
4.1. Ugotovitvenega sklepa o vpisu in

vplačilu delnic.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o vpisu in vplačilu delnic.
4.2. Ugotovitvenega sklepa o pavšalni vi-

šini ustanovitvenih stroškov.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o pavšalni višini ustanovitvenih
stroškov.

4.3. Ugotovitvenega sklepa o imenova-
nju članov nadzornega sveta in direktorja
Triglav, pooblaščene investicijske družbe,
d.d.

Predlog sklepa: ugotavlja se, da sta ime-
novana nadzorni svet in direktor PID.

4.4. Sklepa o potrditvi statuta s spremem-
bami.

Predlog sklepa: potrdi se statut družbe s
spremembami.

4.5. Sklep o imenovanju finančnega re-
vizorja.

Predlog sklepa: imenuje se predlagani
finančni revizor.

5. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe

se poveča skladno s predlogom nadzornega
sveta.

Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili Triglav DZU,
d.o.o., za uresničevanje glasovalne pravice
iz vpisanih in vplačanih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali njihovi
pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na
skupščini v skladu s točko 10. statuta Triglav
PID, d.d., pisno prijavijo vsaj tri dni pred
skupščino. Šteje se, da je prijava veljavna, če
je predložena kopija lastninske nakaznice in
vpisnice imetnika ali zastopnika, izpolnjena
na ime Triglav PID, d.d. Zastopniki se mora-
jo izkazati s pismenim pooblastilom.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
ustanovno skupščino na sedežu Triglav
DZU, d.o.o., Miklošičeva 17, Ljubljana, naj-
kasneje eno uro pred začetkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem PID na sedežu
Triglav DZU, d.o.o., Miklošičeva 17, Ljub-
ljana, od 20. 6. 1996 do 28. 6. 1996 med 10.
in 12. uro.

Triglav PID, d.d.
Direktor

Št. 159 Ob-2096

Na podlagi točke 7.3. statuta delniške
družbe Tekstina, tekstilna industrija Aj-
dovščina, d.d., sklicuje direktor družbe

2. skupščino
delniške družbe Tekstina, d.d.,

Ajdovščina,
ki bo 5. 7. 1996 ob 12. uri, v Tekstini

Ajdovščina, Tovarniška cesta 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in izvolitev delovnega predsedstva,
preštevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine, izvoli dva člana de-
lovnega predsedstva in preštevalca glasov.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notarko Lavro Čermelj.

2. Poročilo o izvajanju sklepov predhod-
ne seje.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

3. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe Tekstina v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
Tekstina v letu 1995 skupaj z revizijskim
poročilom in mnenjem nadzornega sveta.

4. Predlog razdelitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o raz-

poreditvi čistega dobička.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad

lastnih delnic.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizor-

sko družbo se imenuje predlagana revizij-
ska družba Podboršek, k.d., Ljubljana, Du-
najska 22.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Tekstina, Tovarniška cesta 15, Aj-
dovščina, vsak delovni dan od 11. do 13.
ure, v času od 10. 6. 1996 do 28. 6. 1996.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
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nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedež družbe. Predlogi delni-
čarjev so lahko le pisni in razumno uteme-
ljeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki navadnih delnic z oznako A, B, C, D in
G, sami ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zakonitih zastopnikih.

Delničarji, ki se bodo udeležili skupšči-
ne, morajo predhodno pisno prijaviti svojo
udeležbo najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine na sedežu družbe v Aj-
dovščini, Tovarniška cesta 15.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda po-

teka z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino

oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob vstopu na skupščino v zame-
no za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja; za prav-
ne osebe pa ime in priimek in naslov poob-
laščenca, firmo ter podpis in žig pooblasti-
telja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne, 5. 7. 1996 ob
14. uri, v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Tekstilna, d.d., Ajdovščina
Direktor

Št. 15/148 Ob-2110

Uprava Javor Pivka, lesna industrija,
d.d., vabi delničarje na

2. sejo skupščine
Javor Pivka, lesna industrija, d.d.,

Kolodvorska 9a,
ki bo v petek, 12. 7. 1996 ob 15. uri na

sedežu podjetja v Pivki, Kolodvorska 9a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o

prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov, notarja
in zapisnikarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in potrditev letnega poro-

čila o poslovanju delniške družbe v letu
1995 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo o poslovanju delniške
družbe v letu 1995.

6. Sprejem predloga o pokrivanju izgube
za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog pokrivanja izgube za leto 1995.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.

8. Sprejem sklepa o odpoklicu člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: odpokliče se član nad-
zornega sveta iz zakonskih razlogov.

9. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se izvoli nov član nadzornega sveta.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje skupščine je

delničarjem na vpogled na sedežu uprave
družbe v Pivki, Kolodvorska 9a, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z začasnico oziroma pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zasto-
panje na skupščini je potrebno dati v hram-
bo na sedežu delniške družbe vsaj 3 dni
pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar
oziroma njegov pooblaščenec mora najavi-
ti svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine v pisni ob-
liki.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku (vodji notranjega
odkupa) na skupščini.

Glasovanje o točkah dnevnega reda bo
potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.

Sklepe sprejemajo delničarji z navadno
večino glasov, razen pri točki 8, kjer je po-
trebna 3/4 večina.

Delničarji lahko svoje protipredloge vlo-
žijo v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali nepo-
sredno v tajništvu uprave družbe na Kolod-
vorski 9a, v Pivki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
16. uri, v istih prostorih. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Javor Pivka, d.d.
Uprava

Ob-2125

Na podlagi določila 36. in 37. člena sta-
tuta ALCHROM, d.d., Ruše, sklicuje nad-
zorni svet družbe

2. skupščino
delniške družbe ALCHROM, d.d.,
ki bo 12. 7. 1996, v novem obratu Jugo-

va 5, Ruše, ob 14. uri.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: potrdi se:
a) predlagani predsednik skupščine Zvo-

nimir Šeško,
b) predlagana verifikacijska komisija

Magda Colnar in Irena Bombek,
c) predlagani notar Stanislav Bohinc.

3. Poročilo o poslovanju družbe za po-
slovno leto 1995 in obravnava revizijskega
poročila.

Družba nadaljuje poslovanje po uspe-
šnem letu 1994 dokaj uspešno. Celotni pri-
hodek je porasel za 23% ob približno ena-
kem izvozu in večjem deležu prodaje na
domačem trgu, ki dosega v strukturi celot-
nega prihodka okoli 20%. Rast stroškov je v
okviru pričakovanj. Bruto dobiček iz teko-
čega leta znaša 15,890.000 SIT in je za oko-
li 26% večji kot leto poprej. Zadane razvoj-
ne naloge so v večji meri izvršene. Uprava
in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa.

Predlog sklepa: sprejme se podano poro-
čilo poslovanja ALCHROM, d.d., za leto
1995 po predlogu, z dodanim poročilom re-
vizijske hiše.

4. Delitev dobička:
– neto dobiček po odbitku davka za leto

1995 znaša 12,647.539 SIT,
– nerazporejen dobiček iz leta 1994 –

2,676.629 SIT,
– revalorizacijski učinki nerazporejene-

ga dobička – 1,160.483 SIT,
skupaj – 16,484.651 SIT.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa.
Predlog sklepa:
– izplača se 600 SIT po delnici, skupno

8,377.200 SIT,
– formira se sklad za odkup lastnih del-

nic v višini 3,000.000 SIT,
– formiranje sredstev sklada rezerv –

4,000.000 SIT,
– nerazporejen dobiček – 1,107.451 SIT.
5. Imenovanje revizorske družbe za re-

vizijo računovodskih izkazov za leto 1996.
Uprava in nadzorni svet predlaga, da se

za revizorja sprejme družba P & S Revizija,
d.d., Linhartova 1, Ljubljana.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana re-
vizijska družba.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Delničar lahko pooblasti tretjo osebo, če

jo pooblasti s pismenim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe. Pooblastilo mo-
ra overiti notar.

Po sklepu nadzornega sveta lahko delni-
čarji, ki so v klubu aktivnih delničarjev,
pooblastijo svojega predsednika, da jih za-
stopa na skupščini, skladno z zapisnikom,
ki je deponiran na sedežu družbe, brez ove-
ritve notarja.

Celotno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu družbe v Rušah, Mariborska
c. 5, vsako sredo od 10. do 12. ure.

ALCHROM, d.d., Ruše
Predsednik nadzornega sveta

Ob-2051
Sklicujem

2. skupščino
družbe Napredek, Trgovina, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 17. 6. 1996 ob 12. uri
na sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska
64.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Uprava družbe predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za sestavo notarskega zapisa
se pooblasti Majda Lokošek, notarka v
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Domžalah. Za preštevalki glasov se določi
Emo Kokalj Prelc in Jano Cedilnik.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1995.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejme se poslovno poročilo
za leto 1995.

3. Sklepanje o delitvi dobička za leto
1995.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: čisti dobiček se razdeli po pred-
logu uprave.

4. Imenovanje revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: skupščina imenuje revizorja Ja-
koba Mavsarja v okviru njegove revizorske
hiše.

5. Sprejem gospodarskega načrta za leto
1996.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejme se gospodarski načrt za
leto 1996.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Domžalah, Ljubljanska 64, in sicer vse
delovnike, razen sobot, od 9. 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, D in G,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine pi-
sno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini. Udeležba na skupščini je pogo-
jena s predložitvijo potrdila o delnicah pri
vstopu v prostor, kjer bo potekala skupščina.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Navodila za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno.
Predlagane sklepe sprejemajo delničarji

z navadno večino oddanih glasov.
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu ali zastopniku na podlagi glasov-
nice, ki jo prejme delničar ob vstopu v dvo-
rano. Pooblastilo mora biti pisno.

Napredek, Trgovina, d.d., Domžale
Direktor

Št. 4/96 Ob-2052

V skladu s 53. členom statuta družbe,
uprava in nadzorni svet sklicujeta

2. skupščino
TLGE Siporex, d.d., Zagorje ob Savi,

ki bo 3. 7. 1996 ob 14. uri, v sejni sobi
TLGE Siporex, d.d., Zagorje, Loke 64.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev presed-

nika in dveh preštevalcev, imenovanje no-
tarja za sestavo zapisnika, ugotovitev ude-
ležbe in sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in notar-
ja. Skupščina ugotovi sklepčnost.

2. Sprememba in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe in dopolnitve statuta
TLGE Siporex, d.d.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1995 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poročilo o poslovanju družbe v letu
1995.

4. 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.

5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se določi sejnina za člane
nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1996 in 1997.

Predlog sklepa: imenuje se revizorska
družba po predlogu nadzornega sveta.

Vse gradivo in informacije o skupščini
so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-
ničar sam ali po svojem pooblaščencu pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne na sedežu družbe. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo podati tudi pisna pooblasti-
la.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo
seja skupščine.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 15. uri, v istem prosto-
ru.

V drugem sklicu bodo udeleženci spre-
jemali sklepe ne glede na število prisotnih
delničarjev.

TlGE Siporex, d.d., Zagorje ob Savi
Direktor

Predsednik nadzornega sveta

Ob-2053

Na podlagi 183. člena zakona o gospo-
darskih družbah in člena 7/3 statuta CTJ,
d.d., Ljubljana, sklicuje uprava

1. skupščino
delniške družbe CTJ, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 8. julija 1996 ob 9. uri, v sobi
B na sedežu družbe CTJ, d.d., Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti.
a) sprejem poslovnika o delu skupščine,
b) izvolitev predsednika skupščine in

njegovega namestnika,
c) izvolitev verifikacijske komisije,
d) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in njegovega namestnika ter veri-
fikacijsko komisijo.

2. Predlog spremembe statuta družbe
CTJ, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: spremeni se statut druž-
be in se število članov nadzornega sveta
družbe poveča iz 4 na 5 članov.

3. Odpoklic začasnih članov nadzornega
sveta in imenovanje novih članov nadzor-
nega sveta družbe CTJ, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: odpokličejo se začasni
člani nadzornega sveta in se imenujejo novi
člani nadzornega sveta družbe.

4. Poročilo o poslovanju v letih 1993,
1994 in 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poročilo.

5. Določitev višine sejnine članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme predla-
gano višino sejnine članov nadzornega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem v taj-
ništvu družbe CTJ, d.d., Ljubljana, od 8. 6.
1996 dalje, med 9. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki navadnih delnic razredov A, B, C, D, E,
G, sami ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zakonitih zastopnikih.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini najaviti
najpozneje v 7 dneh pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki na sedežu CTJ, d.d.,
Ljubljana, Vilharjeva 21.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobi v
zameno za vabilo.

Če skupščina bo napovedani uri ne bo
sklepčna, bo preložena za 30 minut; po tem
času (ob 9.30) pa bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.

CTJ, d.d., Ljubljana
Uprava

Ob-2054

Na podlagi 34. člena statuta družbe Le-
sokov Brežice, d.d., sklicuje nadzorni svet

2. sejo skupščine,
ki bo 12. 7. 1996 ob 14. uri na sedežu

družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa direktorja: izvoli se pred-

sednik skupščine in imenuje notarja ter za-
pisnikarja.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega

sveta: sprejme se predlagano letno poročilo
za leto 1995 skupaj z revizorjevim poroči-
lom in mnenjem nadzornega sveta.

4. Razdelitev nerazporejenega dobička.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega

sveta: sprejme se predlagana razdelitev do-
bička.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega

sveta: sprejme se predlagana sprememba
statuta družbe.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ime-

nuje se predlaganega pooblaščenega revi-
zorja družbe.
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7. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Lesokov Brežice, d.d., Cesta bratov
Cerjakov 43, Brežice, vsak delovni dan od
8. do 13. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge
na sedežu družbe. Predlogi delničarjev so
lahko le pisni in razumno utemeljeni.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki navadnih delnic z oznako A, B, C, sami
ali po svojih pooblaščencih oziroma zako-
nitih zastopnikih.

Delničarji, ki se bodo udeležili skupšči-
ne, morajo predhodno prijaviti svojo ude-
ležbo najpozneje 3 dni – to je do 9. 7. 1996,
pred zasedanjem skupščine na upravi druž-
be. Delničarje delnic z oznako B in C lahko
skladno s statutom družbe in pravili, zasto-
pa na skupščini vodja notranjega odkupa.

Glasovanje o točkah dnevnega reda bo
potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.
Sklepe sprejemajo delničarji z navadno ve-
čino glasov, razen pri točki 5, kjer je po-
trebna večina najmanj treh četrtin zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Uresničitev glasovalne pravice delničar-

ja po pooblaščencu oziroma zastopniku je
mogoča samo na osnovi pisnega pooblasti-
la. Za fizične osebe mora pooblastilo vsebo-
vati ime in priimek, naslov in EMŠO poob-
lastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek in naslov pooblaščenca, fir-
mo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri, v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Lesokov Brežice, d.d.

Razne objave

Št. 199/96 Ob-2172

1. Splošni pogoji javnega razpisa
Splošni pogoji zavezujejo obe strani, tj.

udeležence javnega razpisa (ponudnike) ter
izdajatelja javnega razpisa.

1.1. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je, da kar najbolj

objektivno izberemo najustreznejši projekt
in inštitucijo, ki bo izvajala redno merjenje
gledanosti TV (dnevnih programov TV po-
staj) v Sloveniji s pomočjo TV dnevnikov,
ki jih gledalci sami izpolnjujejo.

Kontinuirano zagotavljanje podatkov o
občinstvu bo uporabnikom omogočilo sta-
len dotok informacij o gledalskih navadah
slovenske populacije.

1.2. Izdajatelji javnega razpisa
Javni razpis objavlja produkcijska hiša

PRO PLUS.
Javni razpis je objavljen kot javni poziv

ponudnikom in ustreza slovenski zakonodaji

in se objavi v Uradnem listu RS. Naslov na
katerem lahko kontaktiramo izdajatelja je:
PRO PLUS, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljublja-
na, tel. 061/189-32-00, 061/189-33-10,
189-33-11, fax 061/189-32-04

1.3. Ponudniki
Udeleženec razpisa (ponudnik) je lahko

vsaka inštitucija (podjetje) ali zveza inštitu-
cij (podjetij), ki je registrirana po zakonu na
območju Slovenije. Dejavnost družbe naj
bo raziskovanje medijev, javnega mnenja
ali trga. Če ima inštitutcija (podjetje) sedež
zunaj Slovenije, mora ponudnik le-to nave-
sti in opisati oblike sodelovanja.

Dve ali več registriranih družb po zako-
nu lahko predstavijo skupno ponudbo. V
primeru, da več ponudnikov predloži skup-
no ponudbo, mora takšen projekt vsestran-
sko zavezovati vse vključene ponudnike.

Ponudniki ne bodo dobili plačila za os-
nutke ponudb.

1.4. Prijave
Ponudniki morajo poslati svoje pisne po-

nudbe na PRO PLUS. Ponudba mora biti
napisana v 2 izvodih v slovenskem jeziku in
v 2 izvodih v angleškem jeziku, od tega
bosta ena slovenska in ena angleška kopija
veljali kot original. Originalna izvoda mo-
rata biti podpisana.

Po prejemu ponudbe, mora izdajatelj jav-
nega razpisa v treh koledarskih dneh potrdi-
ti, da je prejel ponudbo. Pri izbiri ne bomo
upoštevali nepopolnih ponudb ali ponudb
oziroma ponudb z neresničnimi podatki.
Zahtevali bomo tudi kratko osebno predsta-
vitev projektov.

1.5. Pogoji javnega razpisa
Ponudbe morajo vsebovati podatke o po-

nudniku in dokumentacijo o usposobljeno-
sti ponudnika ter njegovih finančnih in or-
ganizacijskih kvalitetah, da bi izdajatelj lah-
ko ocenil sposobnost ponudnika za uspešno
izvajanje merjenja gledanosti TV v Slove-
niji v času trajanja pogodbe.

Pisna ponudba mora vsebovati zlasti na-
slednje podrobnosti:

a) polno ime inštitucije ali družbe;
b) naslov, številko telefona in faxa;
c) ime kontaktne osebe, ki zastopa po-

nudnika;
d) dokumenti o pravnem statusu ponud-

nika:
– pogodba o ustanovitvi,
– potrdilo o registraciji podjetja oziroma

dokazilo o tem, da je podjetje registrirano v
Sloveniji,

– podatke o lastnikih, številu ter uspo-
sobljenosti zaposlenih v inštituciji/podjetju;

e) kratek opis dejavnosti;
f) podrobna ponudba o izvajanju merje-

nja TV gledanosti v Sloveniji s pomočjo TV
dnevnikov, ki je sestavljena na podlagi opi-
sov v točkah 2.8. Ponudba mora vsebovati
tudi osnutek dnevnika ter navodila za člane
panela.

Ponudnik mora natančno navesti, kako
in do kakšne mere bo izpolnil zahteve, opre-
deljene v javnem razpisu. Če ne bo mogel
izpolniti ene od zahtev, mora ponudnik pred-
lagati alternativno rešitev.

Ponudba mora vsebovati vse podrobno-
sti o cenah projekta.

Izdajatelj ima pravico zavrniti ponudbe,
ki ne vsebujejo vseh zahtevanih dokumen-
tov. Če ponudnik ne razume informacij, do-

ločil ali pogojev v zvezi z zahtevano doku-
mentacijo, ima pravico, da pisno zahteva
pojasnila.

1.6. Roki
Ponudbe morajo prispeti najkasneje do

petka, 21. junija 1996, do 12. ure. Ponudbe
bomo preučili do petka, 28. junija 1996. V
obdobju od 21. junija do 28. junija 1996 bo-
mo ponudnike zaprosili, da nam osebno
predstavijo ponudbe. Ponudniki bodo pisno
obveščeni o izbiri v sedmih dneh od datuma
odločitve.

1.7. Izbira ponudnika
Ponudnika bodo izbrali predstavniki iz-

dajatelja na podlagi strokovnega mnenja o
ponudbah.

Pri obravnavi ponudb bo izdajatelj upo-
števal naslednje kriterije:

– strokovna raven vseh delov ponudbe,
– višina stroškov,
– garancije za izvedbo predstavljene po-

nudbe,
– časovni načrt celotne izvedbe ponud-

be.
1.8. Pogodbena določila
Spodaj omenjena osnovna določila se

skupaj z določili razpisa nanašajo na izved-
bo rednega merjenja gledanosti TV v Slove-
niji s pomočjo dnevnikov za obdobje enega
leta. Pogodbo bomo verjetno podaljšali za
eno leto, dokler nam ne bodo na voljo rezul-
tati, pridobljeni s pomočjo telemetrije.
Končna določila bomo določili v pogodbi s
ponudnikom, ki bo izbran (izvajalec).

Naročnik oziroma oseba, ki jo pooblasti,
ima med izvedbo projekta kadarkoli pravi-
co preveriti izvajanje raziskave, tako v pri-
pravljalnem obdobju, kakor tudi med dnev-
nim merjenjem. Izvajalec mora dati naroč-
niku na voljo vse zahtevane podatke, da
lahko naročnik izvaja omenjeno kontrolo.

Naročnik ima ekskluzivno pravico do
uporabe vseh podatkov, zbranih s pomočjo
raziskave in je lastnik avtorskih pravic v
zvezi s podatki, zbranimi v raziskavi.

Izvajalec mora upoštevati vse zahteve za
izvajanje raziskave po ESOMAR standar-
dih. Pri komuniciranju s člani panela ne sme
kršiti slovenske zakonodaje, upoštevati mo-
ra vsa etična in družbena načela, hkrati pa
mora spoštovati princip prostovoljnega so-
delovanja. Zagotoviti mora tudi anonimnost
članov panela.

Če v obdobju trajanja pogodbe prihaja
do zamud pri poročilih z zahtevanimi rezul-
tatih, v celoti ali le v določenem delu, mora
izvajalec plačati kazen.

2. Projekt, izvedba in časovni plan
Celotni sistem merjenja gledanosti TV v

Sloveniji s pomočjo TV dnevnikov mora
biti v celoti pripravljen za uporabo pred
1. septembrom 1996. Vse elementarne faze
raziskave (bazična raziskava, pridobitev čla-
nov panela) morajo biti končane do 10. av-
gusta 1996. Preostanek avgusta mora biti
rezerviran za pripravo optimalne oblike
dnevnika, izdelavo mehanizma za zagotav-
ljanje primernih napovednikov programa ter
za testno raziskavo, v kateri bomo preizku-
sili reakcijo članov panela in obdelavo po-
datkov. Ponudnik lahko predlaga drugačen
časovni plan, vendar mora upoštevati roke
in posebnost poletnih mesecev.

Ponudnik mora pripraviti časovni plan
izvedbe posameznih delov raziskave. Ča-
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sovni plan mora vsebovati najmanj datum
začetka in konca naslednjih faz:

– bazične raziskave ter določitve struk-
ture panela;

– pridobitve in usposobitve članov pa-
nela.

Ponudnik mora pripraviti podrobno she-
mo izvedbe projekta in hkrati izdelati po-
droben seznam s cenami naslednjih faz :

– bazična raziskava,
– pridobitev in usposobitev članov pa-

nela,
– priprava in tiskanje dnevnikov,
– raznašanje in zbiranje dnevnikov,
– nagrajevanje članov panela, komuni-

kacija s člani panela,
– kontrola strukture panela in zamenjave,
– obdelava,
– poročila - tedenska/mesečna/četrtlet-

na/letna/ izredna, monotematska.
Ponudnik lahko navede različne plačilne

pogoje, ter navede različne cene glede na
način plačila.

3. Panel, bazična raziskava, vzdrževanje
panela

3.1 Panel, velikost vzorca, metode vzor-
čenja

Merjenje gledanosti TV v Sloveniji s po-
močjo dnevnikov temelji na podatkih, ki jih
dobimo s pomočjo stabilnega panela, ki ga
nenehno nadziramo, skrbimo, da je popoln
in motiviran za sodelovanje. Vzpostaviti je
potrebno reprezentativni panel za sloven-
sko populacijo v starosti od 15 do 79 let.

Panel naj vključuje 600 (alternativa 650)
posameznikov. Panel mora vsebovati toliko
več dodatnih članov, da bo poročanje vedno
temeljilo na neto številki 600 (alternativa
650). Ponudnik mora navesti, kakšno števi-
lo članov panela je potrebno, da zagotovi,
da bo 600 (alternativa 650) posameznikov
vedno zastopanih v neto panelu za potrebe
analize.

V gospodinjstvih z otroki vključimo v
panel otroke v starosti 4 do 14 let; za mlajše
otroke bomo vse informacije dobili od star-
šev. Ponudnik mora oceniti velikost otroške-
ga panela (glede na splošno strukturo slo-
venskih gospodinjstev). Ponudnik pripravi
predlog in pojasni alternativne rešitve: ali
zajeti vse otroke v gospodinjstvu ali le ene-
ga otroka na gospodinjstvo, da zagotovimo
minimalno število od 125 do 150 otrok.

Ponudnik mora predstaviti metodo vzor-
čenja, ob upoštevanju naslednjih parame-
trov:

– regija,
– pokritost s TV signali,
– starost,
– spol,
– velikost kraja bivanja,
– izobrazbo,
– zaposlitev in dohodek, ali drugo alter-

nativno socialno-ekonomsko variablo, so-
cialni status.

3.2. Bazična raziskava
Kot temelj za izbiro članov panela mora-

mo zagotoviti obsežno kvantitativno razi-
skavo. Cilj raziskave je spoznati značilnosti
populacije, hkrati pa zagotoviti stik z za-
dostnim številom potencialnih članov pane-
la. Ponudnik mora izbrati zadostno velikost
vzorca za bazično raziskavo in točno dolo-
čiti način izvedbe raziskave, upoštevajoč
metodo zbiranja podatkov in potrebe vzpo-

stavitve panela. Še posebej je potrebno po-
jasniti vsebino bazične raziskave ter tipe
vprašanj, ki bodo vključena v raziskavo. Iz-
dajatelji javnega razpisa morajo imeti do-
stop do vseh informacij v zvezi z bazično
raziskavo in do rezultatov omenjene razi-
skave.

3.3. Pridobivanje članov panela
Člane pridobimo tako, da vzpostavimo

osebni stik s potencialnimi člani panela, ki
jih izberemo na podlagi baze naslovov v
fazi bazične raziskave. Ponudnik mora pred-
staviti podrobni načrt vseh stopenj pridobi-
vanja članov panela.

Pri pridobivanju članov panela bomo
uporabili podroben vprašalnik, ki bo ugoto-
vil vsakodnevne navade anketiranega, še po-
sebej pa TV opremljenost in razpoložljive
TV kanale, življenjski stil in potrošniške
navade.

Pridobitev izvaja s strani ponudnika po-
sebej izbrano in usposobljeno osebje.

Izdajatelj razpisa mora imeti dostop do
vseh informacij v zvezi s potekom pridobi-
vanja članov panela. Ponudnik mora zago-
toviti anonimnost vseh članov panela in an-
ketiranih v bazični raziskavi.

3.4. Usposabljanje članov panela, komu-
niciranje s člani panela, raznašanje in zbira-
nje dnevnikov

Člane panela usposobijo visoko kvalifi-
cirane osebe. Ponudnik mora opredeliti na-
čin usposabljanja članov panela na vseh
stopnjah. V primeru, da se odloči za pisna
navodila, mora ponudbi priložiti osnutek teh
navodil.

Ponudnik mora navesti, katere aktivno-
sti bo izvajal, da bi povečal lojalnost članov
panela. Razmisliti mora o telefonski liniji
za pomoč ali/in o sistemu nagrajevanja.

Ponudnik mora podrobno opisati posto-
pek raznašanja in zbiranja dnevnikov ter
način zagotavljanja garantiranega števila vr-
njenih dnevnikov.

3.5. Vzdrževanje panela
Da bi zagotovili kvaliteto raziskave TV

gledanosti, s pomočjo dnevnikov, je bistve-
no, da ponudnik garantira stalno vzdrževa-
nje panela. Vzdrževanje panela zajema:

– zamenjavo članov panela,
– vključevanje novih članov.
Panel se mora obvezno obnavljati in si-

cer tako, da bo tretjina vseh članov zame-
njana vsak mesec. Ponudnik mora precizi-
rati, če je načrtoval obdobje vpeljevanja no-
vih članov panela in kako dolgo bo to ob-
dobje. V tem obdobju bi novi član panela
izpolnjeval dnevnik, nadzorovali oziroma
spremljali bi njegove gledalske navade, ven-
dar ga ne bi vključili v poročila.

4. Zahteve dnevnika
V dnevniku se beleži gledanost vseh TV

programov v Sloveniji. Posebej morajo biti
navedeni naslednji programi: POP TV, Slo-
venija 1, Slovenija 2, Kanal A in TV 3.
Poimensko mora biti v dnevniku našteto čim
večje število programov, ki jih lahko gleda-
mo v Sloveniji. Preostali programi naj bodo
zajeti pod rubriko “Drugo”. Ponudnik mora
razmisliti o možnosti, da član panela nave-
de ime programa, ki ga je navedel pod “dru-
go”.

Dnevnik naj temelji na navedbah o gle-
danosti posameznih TV programov (oddaj)
in 15 minutnih intervalov. Dnevnik naj vse-

buje televizijski spored za vseh 7 dni v ted-
nu od ponedeljka do nedelje. Ponudnik mo-
ra predložiti izgled dnevnika in opisati me-
hanizem, ki ga bo uporabil, da si bo zagoto-
vil primerne napovednike programov od
vseh TV programov.

5. Baza podatkov in njihova obdelava
Ponudnik mora opisati postopek šifrira-

nja/pregledovanja podatkov in primarne ob-
delavo podatkovnih datotek ter zagotoviti
rezervno kopijo pridobljenih podatkov.
Hkrati mora nakazati način obdelave podat-
kov in možnost, da zagotovi primarne ter
agregirane podatkovne datoteke.

Podatki morajo biti na voljo vsak drugi
torek po izteku obravnavanega tedna in si-
cer do 16. ure. Podatki naj bodo v obliki
primarnih in agregiranih datotek, razdelje-
nih po osnovnih variablah. Priložene naj
bodo tudi diskete s seznamom vseh TV od-
daj v tednu, rangiranih po gledanosti.

Če ponudnik ponuja programsko opre-
mo, jo mora opisati in navesti ceno.

6. Poročila o rezultatih
Ponudniki morajo pripraviti načrt pisne

predstavitve rezultatov raziskave za teden,
mesec, četrtletje in leto.

Tedenska poročila morajo biti na voljo
do 16. ure vsak drugi torek po izteku tedna,
ki je bil analiziran. Ponudnik naj predlaga
pogoje dostave vseh drugih vrst poročil.

Ponudnik mora pripraviti osnutek oblike
in vsebine (tabelne predstavitve/crosstabu-
lacije) pisnih poročil, kar bo dokončno do-
ločeno ob podpisu pogodbe z naročnikom.

Vsebina analiz mora vsebovati izračun
najmanj naslednjih postavk: ratingi, delež
občinstva, kumulativni neto doseg za odda-
je, časovne pasove (prime time/ access ti-
me) in časovne intervale za vse TV progra-
me v procentih in absolutni vrednosti. Se-
stavni del poročil morajo biti tabularni pov-
zetki tedenskih/mesečnih/četrtletnih
trendov.

Izračuni morajo biti narejeni za celotno
populacijo ter za populacijo, ki lahko spre-
jema signal določenih TV programov.

V zvezi z naslovi oddaj, morajo podatki
vsebovati informacije o TV programu, od-
dajanju, začetku oddaje in njenem trajanju.

Ponudnik mora dostaviti pisna poročila
v 5 kopijah, z možnostjo, da se lahko naro-
čijo dodatne kopije. Cena dodatnih kopij
mora biti navedena v ceniku.

7. Nadzor raziskave
Naročnik raziskave ima pravico do nad-

zora nad celotno raziskavo. Izvajalec bo mo-
ral neprestano dostavljati podrobne podatke
o panelu (demografiji in stopnji odziva). Če
bo naročnik to zahteval, bo izvajalec zago-
tovil podatke o kateremkoli delu raziskave.

8. Posebne zahteve
Naročnik ima pravico do vključitve po-

sebnih vprašanj za njegovo ekskluzivno
uporabo, ki bodo del tedenskih dnevnikov.
Izvajalec mora podrobno preučiti postopek
obdelave posebnega dela vprašalnika, še po-
sebej stroške različnih tipov vprašanj (odpr-
tega, dihotomnega in izbirnega tipa, filtrov)
in roke za posredovanje takšnih vprašanj
glede na urnik izvajanja raziskave.

Kot del uslug, mora izvajalec, če je to
zahtevano, priskrbeti posebno analizo dnev-
nika in tistega dela s posebnimi vprašanji,
kar bo omogočilo globjo analizo. Ponudnik
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mora precizirati tiste analize, ki so že vklju-
čene v osnovno ceno ter tisto, kar mora biti
plačano posebej. Ponudba mora vsebovati
vrste posebnih analiz ter njihove pripadajo-
če stroške.

9. Cenik
Ponudba mora vsebovati cene naslednjih

postavk:
9.1. Ponudnik ponudi enoletno redno

merjenje gledanosti TV v Sloveniji s po-
močjo dnevnikov.

9.2. Ponudnik mora navesti cene posa-
meznih stopenj med pripravami in realiza-
cijo raziskave. Ponudnik mora navesti ceno
v odvisnosti od načina plačila (mesečno,
četrtletno, letno).

9.3. Ponudnik mora navesti cene za raz-
lične verzije projekta.

9.4. Ponudnik mora ločeno ponuditi ce-
ne za:

– različne tipe omnibus vprašanj,
– posebno analizo podatkov.
9.5. Ponudnik naj navede ceno za dovolje-

nje za pravice do uporabe programske opreme
za delo s primarnimi bazami podatkov, če je
takšna programska oprema na voljo.

PRO PLUS, d.o.o., Ljubljana

Št. 6000 Ob-2083

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
Prvomajska ul. 1, razpisuje

prodajo
stroja za avtomatsko pakiranje

sladkorja in drugih drobnozrnatih
materialov z zbiranjem ponudb

1. Predmet ponudbe je stroj za avtomat-
sko pakiranje sladkorja in drugih drobnozr-
natih materialov. Sestavni del stroja je pol-
nilna linija. Proizvajalec je Gopack, d.o.o.,
Nova Gorica.

2. Izhodiščna cena za navedeni stroj je
60.000 DEM v tolarski protivrednosti na
dan sklenitve pogodbe.

3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.

4. Ponudba mora vsebovati ponujeno ce-
no v DEM, potrdilo o vplačani varščini v
višini 10% od izhodiščne cene.

5. Varščino bomo uspelemu ponudniku
všteli v kupnino, ostalim pa bo vrnjena v
roku 8 dni od roka za prijavo.

Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni od obvestila o uspeli ponudbi.

6. Ponudbe se oddajo neposredno na se-
dež ponudnika, to je Prvomajska ul. 1, 2105
Maribor, v roku 15 dni od objave, osebno
ali priporočeno.

7. Prispele ponudbe bo pregledala tri-
članska komisija in izbrala najugodnejšega
ponudnika.

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

Ob-2084

Podjetje Posavje, trgovina in gostinstvo,
p.o., Brežice

prodaja:
– kuhinjo v izmeri 24,50 m2, ki se nahaja

v poslovno stanovanjski hiši na Trgu izg-
nancev št. 7, Brežice, na parc. št. 654/1, v
skupni izmeri 232 m2,

– pomivalnico v izmeri 6,44 m2, ki se
prav tako nahaja v poslovno stanovanjski

hiši na Trgu izgnancev št. 7, Brežice, na
parc. št. 654/1,

– kletna prostora in garažo na parc. št.
654/3, na dvorišču poleg zgoraj navedene
poslovno-stanovanjske hiše, vse v izmeri
175 m2.

Vse navedene nepremičnine so vpisane
v ZKV 746, k. o. Brežice, po izklicni ceni
35.000 DEM v tolarski protivrednosti na
dan prodaje po srednjem tečaju Banke Slo-
venije.

Javna dražba bo na kraju samem, to je na
Trgu izgnancev 7, Brežice, dne 17. 6. 1996,
ob 8. uri.

Interesenti morajo predložiti potrdilo o
plačilu 5% varščine od izklicne cene na žiro
račun 51620-601-12024.

Ogled nepremičnin in podrobnejše in-
formacije glede izklicne cene in načina pro-
daje je mogoče dobiti na sedežu prodajalca,
Cesta prvih borcev 35, Brežice.

Ponudniki naj pošljejo ponudbe do 16. 6.
1996 do 15. ure, v zaprti ovojnici, priporo-
čeno, na naslov: Posavje, trgovina in go-
stinstvo, p.o., Brežice, z oznako: “Ponudba
za odkup, ne odpiraj”.

Posavje, trgovina in gostinstvo, p.o.,
Brežice

Ob-2124

Občina Hrastnik na osnovi sklepa občin-
skega sveta št. 466-15/95-LS z dne 11. apri-
la 1996 razpisuje

prodajo
nepremičnin z zbiranjem ponudb

1. Predmet prodaje je poslovni objekt Ce-
sta 1. maja 52 v Hrastniku s koristno površi-
no 354,45 m2 na zemljišču parcelna številka
1104 k.o. Hrastnik – mesto in pripadajoče
funkcionalno zemljišče.

2. Izhodiščna cena nepremičnine po ce-
nitvenem poročilu sodnega izvedenca znaša
200.598 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti:

– pravne osebe:
  – izpisek iz sodnega registra, iz katere-

ga je razvidno, da imajo sedež v Republiki
Sloveniji in ustrezno overjeno pooblastilo
za vložitev ponudbe, če ponudbo vlaga
pooblaščenec.

  – ponujeno ceno,
  – plačilne pogoje,
  – navedbo dejavnosti, ki jo ponudnik

namerava opravljati v objektu,
  – potrdilo o vplačilu varščine;
– fizične osebe:
  – potrdilo o državljanstvu Republike

Slovenije,
  – ponujeno ceno,
  – plačilne pogoje,
  – navedbo dejavnosti, ki jo ponudnik

namerava opravljati v objektu,
  – potrdilo o vplačilu varščine.
4. Pravočasno prispele ponudbe bo

obravnavala komisija imenovana s sklepom
št. 466-2/95 z dne 18. 4. 1996.

O prodaji nepremičnin najugodnejšemu
ponudniku odloča Občinski svet občine
Hrastnik na predlog župana.

5. Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno.

6. Vsak ponudnik mora pred končanim
rokom za oddajo ponudb vplačati varščino
v višini 10% od izklilcne cene na ŽR št.
52710-840-034-6121.

Varščina bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ostalim pa vrnjena v roku 2
dni po izbiri ponudnika, vse brezobrestno.

7. Najugodnejši ponudnik oziroma ku-
pec mora skleniti pogodbo o nakupu v roku
8 dni po prejemu obvestila o izbiri in plačati
kupnino v pogodbenem roku. Če kupec ne
bo plačal kupnine v pogodbenem roku se
pogodba razveljavi, varščino pa obdrži pro-
dajalec.

Zemljiškoknjižni prenos se izvrši po pla-
čilu celotne kupnine.

8. Vse stroške v zvezi s prodajo nepre-
mičnin – prometni davek, takse, stroške pre-
pisa poravna kupec.

9. Pisne ponudbe morajo biti priporoče-
no poslane najkasneje 15. dan (poštni žig)
od objave tega razpisa v Uradnem listu RS,
na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavli-
ča 5, Hrastnik, v zaprti ovojnici z navedbo
“Prodaja z zbiranjem ponudb – ne odpi-
raj!”. Ponudbe se bodo komisijsko odpirale
dne 28. 6. 1996 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Hrastnik.

O odpiranju ponudb in njihovi obravna-
vi bo voden zapisnik. Nepravočasno prispe-
lih ponudb komisija ne bo obravnavala.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 7 dni po sklicu seje Občinskega sveta
občine Hrastnik.

11. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli drugim ponud-
nikom sklene pogodbo o prodaji nepremič-
nin, ki so predmet tega razpisa.

12. Vse dodatne informacije in možne
termine ogleda nepremičine lahko ponudni-
ki dobijo na Uradu župana Občine Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, ali po tel.
0601/44-311.

Občina Hrastnik

Št. 450 Ob-2162

Ljubljanska banka – Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec, v skladu s statutom objav-
lja

ponudbo za odkup
rednih delnic LB Koroške banke, d.d.,

Slovenj Gradec, in sicer:
– 1.050 rednih delnic, ki glasijo na ime

DP “Progres”, p.o., Pohorska c. 15, Slovenj
Gradec.

Vrednost ene delnice znaša 15.000 SIT.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji LB – Koroške ban-
ke, d.d., Slovenj Gradec, ki v roku 15 dni s
pismenim sporočilom izjavijo, da sprejema-
jo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Ljubljanska banka
Koroška banka, d.d.,

Slovenj Gradec

Št. 184/1 Ob-2176

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, Gub-
čeva ul. 15, Novo mesto, preklicuje signir-
no gozdarsko kladivo št. 54.
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Št. 031-1/93 Ob-2175

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Republiška uprava za javne prihod-
ke, Ljubljana, Cankarjeva 5, preklicuje služ-
beno izkaznico inšpektorja III, Magde Dra-
gan iz izpostave Novo mesto, stanujoča Je-
rebova 3, Novo mesto, pod registrsko
številko 482.

Ob-2085

SELEKTRON, d.o.o., Rožna ul. 10, Vrh-
nika, preklicuje žig pravokotne oblike z vse-
bino: SELEKTRON d.o.o., RIBNICA,
Šeškova 58, Tel.: 860-300.

Belšak Ana, Vičava 86, Ptuj, preklicuje
priglasitveni list, opravilna št. 42-0942/94.
p-30009

DUČG SRS, Domžale, preklicuje štam-
piljko okrogle oblike s premerom 2, 5 cm z
napisom Društvo usnjarjev, čevljarjev in ga-
lanteristov SRS, v sredini pa napis Domža-
le. s-30017

Digrad d. d., Cesta na Brdo 109, Ljublja-
na, preklicuje zavarovalno polico s kuponi,
št. AO0281961. s-30242

Dular Anton, Želeška 10, Bled, preklicu-
je priglasitveni list, opravilna št. 44-812/94.
g-30257

MTE commerce, Polje 351/c, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 215258,
zeleno karto, št. 360695 in 360696. s-30061

Poslovnost d. n. o., Valvasorjev trg 2,
Litija, preklicuje zavarovalne police, št.
309945, 377289, 322166, 233822, zeleno
karto 71911 in pobotnico Z-3 113249.
s-30064

Ajdič Tomislav, Razlagova 24, Maribor,
potni list št. BA 446815. p-30056

Altobelli Kozole Marija, Jenkova 6, Kam-
nik, potni list št. AA 377909. s-30067

Bangiev Vladimir, Vojkova 23, Portorož,
maloobmejno prepustnico, št. AI 113437.
g-30123

Bernjak Emilija, Zelena 10, Murska Sobo-
ta, potni list št. AA 14153. p-30111

Blatnik Ivan, Gorjupova ulica 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 761958. s-30167

Blaško Aleksandra, Polska 6, Spodnja Idri-
ja, potni list št. BA 119587. p-30022

Božič Mauro, Ul. Ferda Bidovca 3, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 56640.
p-30047

Brlečič Roman, Mali Obrež 2, Brežice, pot-
ni list št. BA 241383. p-30062

Brumen Stanislav, Starše 76/H, Starše, pot-
ni list št. BA 415. p-30099

Brunec Marijan, Celovška c. 181, Ljublja-
na, potni list št. BA 155580. s-30144

Burgar Valentin, Tacenska c. 151, Ljublja-
na, potni list št. AA 307103. s-30166

Črtalič Jožef, Slinovce 20, Krško, potni
list št. AA 475755. p-30098

Čuk Stanislava, Rašiška 6, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 43073. s-30026

Debelak Dragica, Kunšperk 10, Bistrica ob
Sotli, potni list št. BA 237985. p-30150

Djordjević Dušanka, Šaleška cesta 2 A, Ve-
lenje, potni list št. AA 089286. p-30045

Dominić Radivojević Tatjana, Za gradom
2, Koper, potni list št. AA 289051. p-30075

Drabik Jug Olga, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, potni list št. AA 479273. s-30252

Dragan Franc, Šentjernejska c. 49, Novo
mesto, potni list št. BA 020111. s-30002

Dragan Marija, Šentjernejska c. 49, Novo
mesto, potni list št. BA 303934. s-30001

Drganc Ana, Krvavčji vrh 20, Črnomelj,
potni list št. AA 742951. p-30053

Duronjič Milan, Orehovlje 9 H, Nova Go-
rica, potni list št. AA 398329. p-30061

Duša Marko, Ješenca 38, Maribor, potni
list št. AA 658587. p-30044

Enright Pašič Robert, Cankarjeva 9, Ko-
per, potni list št. AA 4538. p-30091

Fučka Karel, Zoisova ulica 6, Kranj, potni
list št. AA 271037. s-30128

Glavina Davor, Pot v Gaj 16, Koper, potni
list št. AA 85815. p-30093

Golob Sebastijan, Čretniška 23, Poljčane,
potni list št. AA AA 487073. p-30127

Grabnar Anton, Spodnja Jablanica 2 B, Li-
tija, potni list št. BA 272531. s-20065

Gros Martina, Linhartova 17, Ljubljana,
potni list št. AA 976238. s-30042

Horvat Jožef, Žiberci 57 A, Gornja Radgo-
na, potni list št. AA 32481. p-30110

Hrast Tanja, Livec 17, Tolmin, potni list
št. AA 522623. p-30034

Huskić Mehmed, Koželjsega ul. 1, Vele-
nje, potni list št. AA 563481. p-30024

Huskić Vesmir, Koželjskega ulica 1, Vele-
nje, potni list št. BA 162589. p-30023

Huskič Vesna, Koželjskega ul. 1, Velenje,
potni list št. BA 162590. p-30025

Ivačič Tomo, Gradnikova c. 115, Radov-
ljica, potni list št. AA 175917. p-30154

Jakšič Jernej, Martina Krpana 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 460458. s-30243

Jenko Ana, Cankarjeva 17, Nova Gorica,
potni list št. AA 983749. p-30123

Jokič Mira, Regentova ulica 9, Maribor,
potni list št. AA 732934. p-30085

Jukič Tomislav, Ul. Bratov Učakar 52,
Ljubljana, potni list št. BA 500597. s-30108

Kaligarić Mirjana, Kosovelova 19, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 29073.
p-30124

Karlovšek Marija, Ulica Antona Skoka 7,
Domžale, potni list št. AA 280517. s-30118

Karlovšek Matija, Ul. Antona Skoka 7,
Domžale, potni list št. AA 229600. s-30116

Katušin Željko, Jesenkova 6, Ljubljana,
potni list št. BA 521666, izdala UE Ljubljana
11. 1. 1996. g-30255

Kladnik Jože, Konjski vrh 22, Mozirje, pot-
ni list št. BA 51452. p-30048

Klančnik Ida, Mihovce 29, Cirkovce, potni
list št. AA 221724. p-30074

Koželj Jože, Žabnica 42, Ljubljana, potni
list št. AA 606330. s-30015

Kopač Dragotin, Vaše 44, Medvode, potni
list št. AA 937376. s-30101

Kovačič Leon, Partizanska c. 41, Škofja
Loka, potni list št. AA 581503. s-30202

Kovačič Lužnik Marjetica, Goce Delčeva
66, Ljubljana, potni list št. AA 216185.
s-30266

Košti Izidor, Precetinci 40, Ljutomer, pot-
ni list št. BA 186714. p-30065

Kramar Ksenija, Bevke 80 a, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 70083. s-30047

Kravanja Boris, Dvor 12, Bovec, maloob-
mejno prepustnico, št. 10586/1591. p-30018

Križman Blaž, Ul. bratov Učakar 136,
Ljubljana, potni list št. AA 714578, izdala UE
Ljubljana 11. 1. 1993. s-30220

Kugler Gregor, Opekarniška 12/d, Celje,
potni list št. BA 452456. g-3041

Lazar Bojan, Giordano Bruno 2, Izola, ma-
loobmejno prepustnico, št. 9330-1570.
p-30032

Lazar Bojan, Giordano Bruno 2, Izola, pot-
ni list št. AA 4562. p-30033

Lazendič Nada, Vojkova 87, Ljubljana,
potni list št. AA 604851. s-30233

Lipovšek Boris, Trg Brolo 2, Koper, potni
list št. BA 401228. g-30274

Lukić Milan, Pohorska ul. 41/B, Maribor,
potni list št. AA 227935. p-30115

Lukič Hilda, Pohorska ulica 41/B, Mari-
bor, potni list št. AA 611001. p-30116

Macarol Bojan, Kajuhova 3, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 28812. p-30112

Majcen Kristina, Draga pri Šentrupertu 7,
Šentrupert, potni list št. AA 609748. s-30062

Margon Majda, Pri lipi 1, Vrhnika, potni
list št. AA 432962. s-30222

Marovič Dušan, Borova vas 4, Maribor,
potni list št. BA 284358. p-30050

Meleća Kateran, Cesta v Rovte 6, Jesenice,
potni list št. AA 786095. p-30148

Mihevc Deja, Vatovčeva 5, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 36237, izdala UE
Koper. g-30272

Mikecin Marko, Kettejeva ul. 14, Maribor,
potni list št. AA 283715. p-30153

Miličič Nevenka, Marušičeva 13, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. 67174. p-30079

Mravlje Alenka, Kovorska cesta 1, Tržič,
potni list št. AA 890909. p-30149

Muminovič S., Bernetičeva 2, Koper, pot-
ni list št. AA 511797. p-30083

Murakezi Marjan, Rjava cesta 2/b, Ljub-
ljana, potni list št. AA 465543. s-30160

Nikolić Zoran, Iga Grudna 20, Ljubljana,
potni list št. AA 818946, izdala UE Ljubljana.
s-30055

Novak Julijana, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
potni list št. AA 872625. s-30141

Paglovec Janja, Gradnikove brigade 9, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
83726. p-30054

Papež Ana, Ob suhi 4/c, Ravne na Ko-
roškem, preklic potnega lista, objavljen v UL,
št. 22/96. p-30094

Papež Hinko, Ob Suhi 4/c, Ravne na Ko-
roškem, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 22/96. p-30095

Papež Jurij, Ul. pod smreko 11, Črnomelj,
potni list št. AA 44893. p-30046

Petelin Zdenko, Zgornja Selnica 37 A, Ru-
še, potni list št. AA 749372. p-30037

Pečnik Dušan, Arbajterjeva 1, Ptuj, potni
list št. AA 989826, izdala Upravna enota Ptuj
19. 5. 1993. s-30124

Pisk Monika, Zatolmin 41, Tolmin, potni
list št. AA 363151. p-30051

Pisk Monika, Zatolmin 41, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 092937. p-3052

Podojsteršek Andrej, Podpeška pot 9, Me-
žica, potni list št. AA 917148. p-30060

Rafaj Siniša, Brkinska 10, Izola, maloob-
mejno prepustnico, št. 12227. p-30043

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Ravnič Ivan, Breg 14, Novo mesto, potni
list št. AA 953063. p-30076

Ravnič Marjana, Breg 14, Novo mesto, pot-
ni list št. AA 832865. p-30077

Ravnič Peter, Breg 14, Novo mesto, potni
list št. BA 442905. p-30078

Ristič Dejan, Šavlijeva 3, Tolmin, potni
list št. AA 522891. p-30016

Rožić Ružica, Žaucerjeva 22, Ljubljana,
potni list št. AA 110521, izdala UE Ljubljana.
s-30056

Savšek Tomža, Plešičeva 29, Ljubljana,
potni list št. AA 396801. p-30103

Slokan Igor, Cuber 19, Ljutomer, potni list
št. AA 786840. p-30126

SoWa Anton, Za vasjo 31, Ljubljana, potni
list št. AA 586776. s-30033

Sok Eda, Kred 2/A, Tolmin, maloobmejno
prepustnico, št. AI 107483. p-30015

Spevan Majda, Slovenska ul. 4, Maribor,
potni list št. BA 57376. p-30152

Stajnko Boris, Kocbekova 2, Celje, potni
list št. BA 41038. g-30020

Starlekar Suzana, Slomškov trg 7, Celje,
potni list št. BA 211537. p-30092

Šarić Husein, Ig 443, Ig, potni list št. BA
520279. s-30105

Šegina Dolores, Malečnik 172, Maribor,
potni list št. AA 443962. p-30049

Šimec Maja, Kajuhova ul. 7, Črnomelj, pot-
ni list št. BA 201183. p-30122

Škrabl Gabriela, Topole 5, Rogaška Slati-
na, potni list št. BA 042129. p-30058

Šljivar Ida, Maistrov trg 6, Gornja Radgo-
na, potni list št. BA 267773. s-30009

Šmon Violeta, Knafelčeva 32, Maribor,
potni list št. AA 107617. p-30063

Štern Mihael, Maistrov trg 6, Gornja Rad-
gona, potni list št. BA 267774. s-3008

Tajnšek Marjana, Koželjskega ul. 1, Vele-
nje, potni list št. AA 701595. p-30057

Tavčar Magda, Godnje 22, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 70380. p-30020

Tavčar Miha, Godnje 22, Sežana, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 48349. p-30021

Tavčar Vojko, Godnje 22, Sežana, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 77479. p-30019

Trunkelj Stanislav, Kersnikova c. 1, Gro-
suplje, potni list št. AA 729981. p-30080

Usnik Nežka, Kozarška 15/B, Ljubljana,
potni list št. AA 710475. s-30226

Winter Miran, Škofja vas 34 A, Škofja vas,
potni list št. AA 539795. p-30096

Wolle Irena, Breg 22, Ljubljana, potni list
št. AA 113837. s-30277

Zabret Marijan, Ljubljanska c. 62, Celje,
potni list št. AA 182836. p-30055

Zagernik Danilo, Pri šoli 24, Kamnica, pot-
ni list št. AA 571154. p-30084

Zelnik Frančišek, Okroglice 12, Sevnica,
potni list št. AA 445677. p-30125

Zidarič Edvin, Fochova 46, Maribor, potni
list št. AA 546027. p-30059

Zorec Mladen, Trubarjeva 55/A, Celje, pot-
ni list št. AA 539752. p-30133

Zucchiati Igor, 9. septembra 231, Nova Go-
rica, potni list št. BA 257864. p-30042

Žižek Danijel, Mariborska cesta 76 A, Ce-
lje, potni list št. AA 946112. s-30280

Žnideršič Neli, Ivana Suliča 16 A, Šempe-
ter pri G., potni list št. AA 781370. p-30113

Žunec Jasmina, Majronova ul. 22, Ljublja-
na, potni list št. AA 529190. s-30046

Druge listine

Ademi Semir, Dantejeva 29, Izola, zavaro-
valno polico, št. 275094. g-30080

Adriatic d. d., Ljubljanska c. 3/a, Koper,
zavarovalno polico, št. 0371185. g-30104

Ajnik Franc, Luče 95, Mozirje, maturitet-
no spričevalo. p-30135

Ajrulovski Lurzim, Debar, osebno delovno
dovoljenje, št. 0424439205. s-30210

Ambrožič Hedvika, Begunje 41, Begunje
na Gorenjskem, maturitetno spričevalo Trgov-
ske šole v Kranju, izdano leta 1982. g-30023

Amon Marjan, Babno 24 A, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-30134

Ašanin Miroslav, Gregorčičeva 12/b, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-30102

Balent Ivan, Kavčičeva 48, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Vide Pregarc Ljubljana.
s-30212

Batič Patricija, Vrtojbenska 20, Šempeter
pri G., spričevalo OŠ, izdano na imeKralj Pa-
tricija. g-30234

Bazmalinovič Sandra, Pobreška cesta 20,
Maribor, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano na ime
Lesjak Sandra. s-30076

Bašnec Ivan, Kotoriba, Kotoriba, diplomo
Poklicne usnjarsko galanterijske šole v Dom-
žalah, št. 158/78. s-30209

Beg Tomaž, Cesta talcev 1 A, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 547000. g-30028

Bejtulai Ibrahim, Ciril Metodov trg 12,
Ljubljana, delovno knjižico. s-30213

Bema d. o. o., Štorje 41, Sežana, zavaro-
valno polico, št. 0169754. g-30109

Bensa Andrej, Šempas 167/B, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABF. p-30119

Berce Uršula, Svetinova 8/b, Jesenice, in-
deks, št. 33969. g-30254

Berčan Filipič Mojca, Vidičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 167892, ser. št. 11856. s-30014

Bezmalinović Sandra, Pobreška cesta 20,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Vide Pre-
garc, izdano na ime Lesjak Sandra. s-30075

Beširevič Sadija, Beblerjev trg 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-30178

Birtič Remškar Vesna, Dobrova 2, Dobro-
va, zaključno spričevalo Srednje šole tehnič-
nih strok, izdano leta 1991, na ime Birtič Ve-
sna. g-30098

Bitenc Mirko, Štebijeva cesta 13, Ljublja-
na, dovolenje za vodenje čolna, št.
02-13/1437/74. s-30018

Blatnik Ivan, Gorjupova ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892080, reg. št. 85425. s-30168

Božinovič Goran, Adamičeva ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentin
Vodnik. s-30043

Božič Vilko, Struževo 70, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S S 475932, reg. št.
29345. s-30279

Bobnar Boris, Godešič 33 A, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20811.
s-30205

Bogdanovič Majda, Žaucerjeva ulica 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šu-
bičeve gimnazije, izdano leta 1977, na ime
Hrovat Majda. s-30092

Bojadžić Elvira, Cesta talcev 8 a, Jesenice,
diplomo o zaključnem izpitu. g-30240

Bonča Aleš, Mivka 28 b, Ljubljana, zava-
rovalno polico št. AO 00101012167, izdala
Zavarovalna družba Slovenica. s-30127

Borin Aleš, Rimska cesta 14, Trebnje, spri-
čevalo o uspehu, izdala Strojna šolaNovo me-
sto leta 1992. s-30058

Borkovič Aljoša, Zapuška 110, Ljubljana,
dijaško izkaznico, št. 16838. s-30024

Borović Milan, Gajska ulica 30, Črenšov-
ci, spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani, št. 462-1977/78. s-30179

Borštnar Stanka, Prešernova 35, Zagorje,
diplomo, št. 1012 šole za trgovinsko dejav-
nost. p-30147

Boturovič Bojan, Kampel 88, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-30034

Brec Jožef, Dimnikarska 1, Koper, zavaro-
valno polico, št. AO 0317425. g-30031

Bric Aleš, Budanje 26, Vipava, vozniško
dovoljenje, št. S 233183. g-30188

Briščik Marij, Rožnik 10 A, Ankaran, za-
varovalno polico, št. 0330314. g-30106

Burica Olga, Šmartinska cesta 199, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
140662. s-30077

Cezar Rok, Jezerska c. 50/A, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat., št. S 50972, reg. št.
31245, izdala UE Kranj. g-30239

Cizerl Alojz, Mezgovci 62, Dornava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 13326.
g-30121

Cizerl Alojz, Mariborska c. 2, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 13326,
izdala UE Ptuj. g-30271

Cvijanovič Gordana, Agrokombinatska ce-
sta 6 D, Ljubljana, potrdilo o opravljenem za-
ključnem izpitu Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1991. s-30214

Čas Marija, Vrhe 36, Slovenj Gradec, spri-
čevalo o končani OŠ Slovenj Gradec, šolsko
leto 91/92. g-30231

Čebela Mojca, Trg revolucije 18, Trbovlje,
zaključno spričevalo. p-30010

Čepin Mojca, Zadobrova 87 A, Škofja vas,
delovno knjižico. g-30022

Černic Gantar Andreja, Bevkova 7, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, št. S 831346.
g-30138

Dželadini Nedžat, Kandijska cesta 34, No-
vo mesto, zavarovalno polico, št. 302270.
g-30258

Dalmatin Dejan, Primožičeva 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5664. s-30019

Delagić Zumreta, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611655. s-30142

Dernikovič Miran, Zvezda 15, Ljubljana,
dovolilnico za vstop v kasarno v Šentvidu, št.
0022. s-30149

Djakovič Jovan, Ig 89, Ig, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 3397. s-30164

Djukanovič Dragoslav, Rožna dolina c.
V/7, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vič,
izdano leta 1995. s-30049

Djurič Snežana, Soteska 8, Krško, delovno
knjižico. g-30091

Dolenec Jožef, Frankovo 114, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 143.
p-30068

Dolinar Marjan, Krvavška ulica 11, Vodi-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole, izdal Center srednjih šol
Domžale leta 1982. s-30182

Dolinar Primož, Belo 4, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 47833,
S633510, izdala UE Ljubljana. s-30237

Dolinar primož, Belo 4, Ljubljana, zavaro-
valno polico, št. 0310736. s-30159

Dovžan Alenka, Delavska 14/b, Mojstra-
na, vozniško dovoljenje. g-30140

Dreisinger Andrej, Spodnja Kapla 13, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 8131. p-30036

Drobnič Marjan, Goriška ulica 71, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886521, reg. št. 131157. s-30196



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2150 Št. 30 – 7. VI. 1996

Dropuljič Snježana, Zabretova ulica 15 č,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 166703, reg. št. 166703. s-30163

Duh Natalija, Lendavska ulica 31, Murska
Sobota, indeks FDV v Ljubljani. s-30143

Dujmovič Peter, Tovarniška ulica 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-30177

Đogić Sabina, Šiška 18, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 13677. s-30219

Fajfar Roman, Sp. Besnica 69, Zgornja Be-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
32209. g-30261

Felc Uroš, Črni vrh 114, Črni vrh nad Idri-
jo, diplomo Srednje Jurija Vege Idrija št.
INMT-307, izdana leta 1989.

Fesel Boštjan, Glavni trg 31, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8000. s-30155

Fila Sabine-Claudia, Srednjeveška 54,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
141933, S 893946, izdala UE ljubljana.
s-30054

Fleischman Suzana, Hasquetova 3, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za ob-
likovanje v Ljubljani, izdano leta 1972, na
ime Rebrača Suzana. s-30201

Florjančič Rastislav, Gozdna pot 2 a, Le-
skovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8938. p-30108

Fonda Davorin, Dekani 265, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 23072. g-30079

Fortner Emil, Sprinc 16, Ljutomer, zavaro-
valno polico, št. 349459. p-30105

Frank Dejvid, Belokriška 84, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 9519,
izdala UE Piran. p-30081

Funtek Janez, Podveža 55, Luče, vozniško
dovoljenje. p-30137

Fučka Karel, Zoisova 6, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 188468, reg. št.
2416, izdala UE Kranj. s-30129

Gajšek Neža, Devina 11 a, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10164. g-30133

Girandon Miha, Beblerjev trg 12, Ljublja-
na, spričevalo 1. razreda OŠ Nove Jarše.
s-30162

Glinik Simon, Dravograd, vozniško dovo-
ljenje, št. 5521. p-30128

Golež Andreja, Okrog 10, Ponikva, zava-
rovalno polico, št. 0278930 z kuponi. p-30130

Gorjup Andrej, Delavska 21, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16490. g-30235

Gostečnik Branka, Praprotnikova 10, Mo-
zirje, spričevalo. p-30031

Govedič Zdravko, Krtince 20 A, Podplat,
zavarovalno polico, št. 235839. g-30036

Grabner Milan, Dobrovlje 32, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S79803.
p-30038

Grabrovec Mateja, Tesarska ulica 3 c, Ko-
čevje, indeks Biotehniške fakultete oddelek za
zootehnika v Ljubljani. s-30216

Grbič Snežana, Šalek 83, Velenje, spriče-
valo 2. letnika, šolsko leto 94/95. g-30038

Grobin Jože, Šaranovičeva 7 a, Celje, za-
varovalno polico, št. 403720. p-30064

Gustinčič Petra, Zarečica 16, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9150, S
000974932, izdala UE Ilirska Bistrica. s-30278

Hameršak Mihael, Stojnci 4 a, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 27976,
izdala UE Ptuj. g-30151

Handanović Jasmin, Novosadska 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
161947, S 62660, izdala UE Ljubljana.
s-30059

Hladnik Bojan, Pristavška 15, Tržič, voz-
niško dovoljenje, št. 6836. p-30001

Hmeljač Mojca, Dekani 18, Dekani, in-
deks Pravne fakultete v Ljubljani. s-30078

Hodžič Alma Vivode 39, Piran, delovno
knjižico. g-30145

Hoenigman Zvnko Aleksander, Senčna pot
11, Izola, plovno dovolenje, št.
01-03-419/1-1974, oznaka čolna IZ-205.
s-30084

Hojs Robert, Lokavci 30, Spodnji Ivanjci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11108.
p-30008

Hostej Gordana, Levstikova 9, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6332. g-30253

Humar Lilijana, Pod Lazami 23, Vrtojba,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-30014

Humar Milan, Pod Lazami 23, Vrtojba, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-30013

Hutinski Nataša, Kidričeva c. 12, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25181.
p-30086

Ipavec Ana, Alpska c. 1, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 4884. p-30069

Iršič Milan, Pokopališka 11, Velenje, za-
varovalno polico, št. 0325501. l p-30117

Ivanc Pavel, Nikole Tesla 4, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 285311.
p-30070

Janežič Herman, Rakovlje 53, Braslovče,
vozniško dovoljenje. p-30129

Janoševič Slavica, Gradišče 19, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1873. s-30197

Japelj Stanka, Cesta na Log 77, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844623, reg. št. 61433. s-30119

Jereb Oto, Kresnice 23, Kresnice, spriče-
valo o zaključnem izpitu, št. 167/I 1964 Teh-
niške elektro šole v Ljubljani. s-30032

Jerina Matej, Stara cesta 73, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 659976.
s-30192

Jeznik Matej, Šentjanž nad Dravčami 21,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9456. p-30035

Jošić Ranko, Ižanska cesta 442, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 52212,
reg. št. 130114. s-30007

Jug Matjaž, Žagarjeva 7, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 793990. p-30028

Jugovac Marija, Lucija, Podvozna 3, Por-
torož, diplomo Poklicne oblačilne in kovinar-
ske šole v Izoli z italijanskim učnim jezikom,
šolsko leto 80/81. p-30097

Jukič Tomislav, Ulica Bratov Učakar 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. S 1077298,
reg. št. 203583. s-30107

Kajtna Miran, Poljska pot 26, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 5832, S 659986,
izdala UE Logatec. s-30181

Kališnik Mojca, Buč 18, Laze v Tuhinju,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šo-
le v Ljubljani. s-30148

Kamplin Veronika, Janezovo polje 27,
Ljubno, spričevalo. p-30136

Karlovšek Marija, Ulica Antona Skoka 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5363. s-30117

Karlovšek Matija, Ulica Antona skoka 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9663. s-30115

Karničnik Aleš, Vransko 130 B, Vransko,
vozniško dovoljenje, št. S 1058074. p-30114

Kežmar Boštjan, Cesta 4. julija 66, Krško,
spričevalo 2. letnika, št. I-E-1052. p-30151

Kemec Vladimir, Šalek 86, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13781.
p-30067

Kemperl Robert, Rožično 9 a, Kamnik, za-
varovalno polico št. 868236, izdala Zavaro-
valnica Triglav. s-30057

Kink Peter, Cesta v Mestni log 71, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33271.
s-30172

Klemenčič Alenka, Pot na Drenikov vrh 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 246239, št. reg. 147208. s-30153

Kljun Claude Pascal, Savinjska c. 5, Tr-
bovlje, zaključno spričevalo PTT šole vLjub-
ljani, izdano leta 1993. s-30112

Koželj Jože, Žabnica 42, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 293842,
reg. št. 45309. s-30016

Kocjančič Zdenko, Truške 17, Marezige,
indeks SKPŠ Koper, leta 1984. g-30035

Kodrič Irena, Gorenjska 33, Radovljica,
spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole v
Brežicah, šolsko leto 72/73 in 73/74. g-30135

Kolar Matjaž, Novake 64, Poljčane, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 12872ž. g-30090

Kolenc Dejan, Smrečnikova 26, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-30037

Konič Mateja, Račica 36/A, Loka pri Zida-
nem mostu, delovno knjižico, št. 13940.
p-30145

Kopač Dragotin, Vaše 44, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 633402,
reg. št. 53304. s-30100

Koprivnikar Janez, Ponoviška cesta 9, Li-
tija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2658.
s-30103

Korenčič Aleška, Okiškega ulica 35, Ljub-
ljana, indeks EPF Maribor, št. 81284559.
s-30230

Korošec Angela, Pot na Brod 3, Radeče,
vozniško dovoljenje, št. 4839. p-30039

Koršič Bojan, Goliev trg 10, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4862, izdala
UE Trebnje. s-30006

Kos Jure, Titova 73, Jesenice, vozniško
dovoljenje, št. 1022497. g-30259

Kotnik Vesna, Gašperšičeva 5 a, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika in o zaključnem izpi-
tu, izdala Srednja šola za elektroniko-Gimna-
zija Šentvid v Ljubljani leta 1984 na ime Ra-
donjič Vesna. s-30052

Kovač Vinko, Proseniška 40, Šentjur pri
Celju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5111, izdala UE Šentjur pri Celju. p-30090

Kovič Luka, Kresnice 109, Kresnice, spri-
čevalo 3. letnika Srednje strojne šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1995. s-30131

Kovič Tanja, Ribče 41, Kresnice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10256, izdala UE
Litija. s-30263

Kozel Franc, Motovilci 62, Grad, zavaro-
valno polico, št. 0413516. p-30139

Kozel Hedvika, Motovilci 62, Grad, zava-
rovalno polico, št. 0413515. p-30138

Koščak Marjetka, Pod gozdom cesta VI
34, Grosuplje, indeks FDV v Ljubljani.
s-30208

Krabonja Martina, Podgorci 10, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala UE Or-
mož. g-30184

Krajnc Berta, Ig 34, Ig, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 264524, reg. št. 120879.
s-30063

Kralj Violeta, Belo 4, Ljubljana, zavaro-
valno polico, št. 0277685. s-30158

Krestić Juso, Skucani Vakuf, BIH, izkaz-
nico za dodatno zdravstveno zavarovanje, št.
police LJ 2504442045. s-30050

Križaj Luka, Celovška cesta 143, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 335754. s-30011

Križan Mirko, Kačji dol 22, Podplat, voz-
niško dovoljenje, št. 8546. p-30040
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Krivec Peter, Bohinjska Bela 62, Boh. Be-
la, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 23285.
g-30082

Krnc Anton, Belokranjska c. 46, Novo me-
sto, diplomo Srednje šole v Brežicah, izdana
leta 1986. g-30137

Krušič Tone, Razgledna 16, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 21927, izdala UE
Ljubljana. s-30086

Kulot Vanja, Zapučke 39, Vrtojba, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B. p-30101

Kumar Tanja, Ljubljanska cesta 84, Dom-
žale, diplomo Srednje vzgojiteljske šole, izda-
no leta 1983. s-30048

Kurež Anton, Kisovec, maturitetno spriče-
valo Centra strokovnih šol v Zagorju ob Savi,
izdano leta 1982. s-30248

Ladiha Andrej, Raičeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 850957,
reg. št. 53721. s-30246

Lahajnar Samo, Kidričeva 44, Ajdovščina,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje gostinske šole v Izoli.
g-30072

Lenarčič Aleš, Pod gozdom c. VI/16, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14566. s-30228

Lenič Rado, Kremžarjeva ulica 22, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
miličnike v Ljubljani, izdano leta 1981.
s-30270

Likozar Robert, Metni vrh 21, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15956.
p-30107

Likozar Roman, Kranjska cesta 26, Šen-
čur, vozniško dovoljenje - duplikta, kat.
BCEGH, št. S 599892, št. reg. 35162, izdala
UE Kranj. p-30089

Lipovšek Alojzija, Špitalič 6/c, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8970.
s-30097

Lovšin Damjan, Goriča vas 71, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6393. p-30132

Malovrh Milan, Ulica bratov Novak 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 166740. s-30200

Marchisetti Miro, Prešernova cesta 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484450, reg. št. 146087. s-30174

Marič Žarko, Robova 1, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 12187. p-30002

Markelj Bojana, Ševlje 9, Selca, vozovni-
co, št. 475418, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-30095

Markezič Ana, Zlato polje 3/c, Kranj, dip-
lomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
izdana leta 1989. g-30236

Markuš Uroš, Dole 46, Moravče, listino,
št. D 500627. g-30081

Marovt Barbara, Kamenče 20 a, Braslov-
če, listino. p-30041

Marzelj Viktor, Malgajeva ulica 9, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8408. g-30071

Matijević Mirjana, Topniška 45, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-30229

Maček Janez, Partizanska 20, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4011.
s-30096

Medi Emini, Cesta na Zlato polje 17, Kiso-
vec, letno vozovnico, št. 1000242, šolsko leto
95/96. p-30012

Medija Katja, Naselje na Šahtu 6, Kisovec,
letno vozovnico, št. TO 00251, šolsko leto
95/96. p-30104

Medved Jože, Ul. 25. maja 19, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 27653.
g-30122

Mihelič Vladimir, Mlakarjeva ulica 11,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
13307. s-30066

Miklavič Katja, C. Kosmača 9, Tolmin,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19675.
s-30170

Mohorič Franc, Rožna 21, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2336. p-30026

Morano Miran, Tržaška 47, Ljubljana, di-
plomo Filozofske fakultete, izdano leta 1982
in potrdilo o strokovnem izpitu. s-30225

Murk Vjekoslav, Lovska 6, Rogaška Slati-
na, spričevalo, št. 76/77-1209. p-30004

Naglič Dušan, Milene Korbar 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 804721,
reg. št. 27367. g-30027

Nipič Marjan, Fazanska 8, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8754.
g-30268

Novak Igor, Črmošnjice pri Stopicah 15,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 19874, izdala UE Novo mesto. g-30269

Novak Mitja, Cirila Tavčarja 9, Jesenice,
indeks Fakultete za kemijo in kemijsko tehno-
logijo v Ljubljani. s-30069

Novak Monika, Kosovelova 5, Jesenice,
evidenčni list za čoln, št. 02/03/3750/95.
g-30260

Novinc Darja, Goričane 11 b, Brežice, za-
varovalno polico, št. 0358633. p-30146

Okorn Aleksandra, Kajuhova ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tiska in papir-
ja. s-30276

Papst Helena, Erjavčeva pot 3, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-30224

Pavlič Bojan, Polanškova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
930750, reg. št. 128480. s-30070

Pavlič Tatjana, Poklukarjeva ulica 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 686793, št. reg. 106405. s-30238

Pavlič Tomaž, Dobravica 31, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30094, iz-
dala UE Novo mesto. s-30068

Peršolja Robert, Imenje 35 a, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35631. s-30241

Petele Frančišek, Prečna pot 6, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 645.
s-30195

Pibernik Julija, Tomišelj 56, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. 425, kombinirano, iz-
dal LPP. s-30156

Pintar Zoran, Bratovževa ul. 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Bičevje. s-30154

Pirc Barbka, Črtomirova ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu dvoletne
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1979, na ime Grobolšek Barbara. s-30152

Pirnat Polonca, Krakovska 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24443, iz-
dala UE Domžale. s-30244

Pivk Branislav, Titova 47, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Jesenice. g-30029

Planinšek Ljudmila, Cankarjeva 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-30100

Plevel Vrbovšek Irena, Pod brezami 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 263598, reg. št. 146664. s-30203

Pleško Marjan, Račica 12, Šmartno pri Li-
tiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,. št. 8448.
s-30211

Požek Marjan, Dekmanca 8, Bistrica ob
Sotli, zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1973. s-30204

Podbelšek Saša, Gotska ulica 13, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
Ekonomske šole v Ljubljani. s-30102

Pogačar Tomaž, Zofke Kvedrove 28, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje Agroživil-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1984. s-30247

Pogorevc Hubert, Alpska c. 63, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7482.
g-30189

Polimac Branka, Linhartova cesta 70, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841535, reg. št. 11372. s-30217

Povše Alfred, Ul. Slavka Gruma 48, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Novem mestu. g-30085

Prassel Barbara, Hrvatini 119/A, Ankaran,
vozniško dovoljenje. g-30262

Premec Dean, Prušnikova 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 245054,
reg. št. 186193. s-30256

Primc Renata, Milana Majcna 17, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20956, izdala UE Novo mesto. g-30136

Prkič Drago, Zrinski i Frankopana 11, Va-
raždin, delovno knjižico. s-30180

Putrih Ana, Na Korošci 2, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta
1995. s-30187

Pušnik Drago, Marijina vas 13 a, Jurklo-
šter, zavarovalno polico, št. 0409861. g-30249

Radič Aleksander, Prijateljev trg 1, Ribni-
ca, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-30013

Ramšak Uroš, Cesta talcev 24, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22343.
p-30087

Rant Andraž, Studenec 25, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15898.
p-30066

Rebec Doroteja, Ravne 20, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 25-379. g-30074

Reberšak Črtomir, Šempeter 292, Šempe-
ter, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20213.
p-30088

Renninger Robert, Pot na Fužine 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011340, reg. št. 204986. s-30051

Repanšek Iztok, Medvedova 5 A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18208.
s-30030

Rožanc Dušan, Grmovlje 32, Škocjan, za-
varovalno polico. g-30111

Samardžija Milan, Kersnikova 15, Vele-
nje, diplomo rzdarskega tehnika, izdana
1985/86. p-30072

Selič Viktor, Huda Jama 3, Laško, zavaro-
valno polico, št. AO 0278404. g-30273

Simijonov Sašo, Hrušica 69, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-30245

Sinanovič Ibrahim, Ulica talcev 40, Zagor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10699.
p-30011

Smlatič Senad, Skokovi 19, Cazin, delov-
no knjižico. s-30125

Smole Možina Sonja, Kozlarjeva pot 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 812525, reg. št. 153323. s-30044

Smrekar Tjaša, Ul. Pohoskega bataljona 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 849906, reg. št. 163739. s-30147

Smrtnik Jerneja, C. Dolomitskega odreda
34, Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 6328. s-30175

Smrtnik Jerneja, C. Dolomitskega odreda
34, Log pri Brezovici, indeks Pedagoške aka-
demije, izdan na ime Sedej Jerneja. s-30176

Sovič Breda, Pohorskega bataljona 9, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5994. p-30140
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Srnovršnik Franc, Benčičeva 12, Koper,
vozniško dovoljenje, izdala UE Koper.
g-30250

Starman Janez, Bohinjčeva ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
96371, S 644944, izdala UE Ljubljana.
s-30126

Sterle Stanislav, Gradišče 8, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
1733. s-30171

Stojnič Nada, Grabrovec 34, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1756.
g-30040

Strašek Alojz, Majstrova 5, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8978.
g-30265

Struna Zdenka, Šarhova ulica 30, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Centra za
blagovni promet v Ljubljani, izdano leta 1981,
na ime Rodeš Zdenka. s-30215

Šajtegel Franc, Vodovnikova 3 a, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 8831. g-30132

Šelih Ivanka-Adriatic d. o. o., Šarhova 8,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
0362670. g-30185

Šinigoj Benjamin, Strtarjeva 15, Dornberk,
spričevalo 2. letnika, št. III/ST-5190. g-30232

Šinkovec Marjan, Kvedrova c. 22, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 313530. s-30173

Šintler Boris, Kaplja vas 1, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8898. p-30121

Šircelj Edi, Javor 42, Dobrunje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1651161, reg. št.
145489. s-30190

Šircelj Edi, Javor 42, Dobrunje, službeno
izkaznico, št. 1151, izdal LPP Ljubljana.
s-30191

Škervak Stanko, Stanjevci 35, Murska So-
bota, zavarovalno polico, št. 0304667. p-30106

Škrinjar Aleksij, Trzbarjeva 9/A, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-30118

Škrinjar Darija, Cesta na Markovec 18, Ko-
per, indeks EPF. g-30183

Štante Zofka, Cesta talcev 3, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, št. 32209. p-30005

Štavdohar Alenka, Trg V. Vlahoviča 8,
Ribnica, zajključno spričevalo Trgovske šole,
izdano leta 1983. s-30169

Štelcer Davorin, Ulica Staneta Severja 5,
Maribor, diplomo Kadetske šole za miličnike,
izdana leta 1988. s-30005

Štubej Matej, Šentrupert 15, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 14952.
p-30071

Šuštar Andreja, Predoslje 90, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. s-30223

Šušteršič Umek Alenčica, Dermotova uli-
ca 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 296761, reg. št. 83100. s-30088

Tepej Peter, Lipje 57, Velenje, zavaroval-
no polico, št. 226018. g-30120

Tepina Iztok, Mlaka, Dolenčeva pot 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808537, reg. št. 38892, izdala UE Kranj.
g-30134

Tomazin Marjan, Krnica 63, Zgornje Gor-
je, spričevalo in diplomo IKŠ Kranj. g-30083

Tomovič Dragica, Sveti Jurij 15/B, Roga-
šovci, vozniško dovoljenje, št. 16360. p-30120

Treskavica Nastja, Oljčna pot 15, Koper,
spričevalo OŠ. g-30025

Tretjak Andrej, Golavabuka 50, Šmart-
no/Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10525. g-30113

Turk Frančiška, Ptujska 30, Ljubljana, ve-
ljavnost kupona št. 1 zavarovalne police, št.
0301211 zav. družbe Adraitc d. d. Koper, po-
slovalnica Ljubljana za vozilo LJ -G 4-668.
s-30227

Turnšek Alojz, Kačji dol 36, Podplat, za-
varovalno polico, št. 29903. g-30021

Turudić Goran, Jerebova ulica 6, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-30275

Turzanski-Zadel Lidija Regina, Gestrino-
va 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 103150, S 596849, izdala UE Ljub-
ljana. s-30053

Ujčič Rolih Vanda, Gubčeva 9/9, Ilirska
Bistrica, zaključno spričevalo Srednje tekstil-
ne šole v Kranju. g-30093

Uraničar Fedja, Sorška c. 33 a, Škofja Lo-
ka, indeks fakultete za organizacijske vede v
Kranju, št. 36055. g-30110

Urmaš Marta, Ulica pod gozdom 2, Men-
geš, spričevalo 3. letnika in spričevalo oza-
ključnem izpitu PTT - izobraževalni center v
Ljubljani, izdana na ime Muhar Marta. s-30218

Uršič Tanja, Gortanova 25, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B. p-30027

Valjak Elviro, Malija 30, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9039. p-30073

Varcar Safet, Petra Pecije bb, Bos. Dubica,
zaključno spričevalo Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1987.
s-30198

Vargec Đurđa, Cesta 4. julija 57, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16987.
p-30017

Vatovec Bogo, Rutarjeva ulica 3, Tolmin,
zaključno spričevalo Srednje šole za računal-
ništvo v Ljubljani, izdano leta 1988. s-30130

Veapi Sadri, Cesta III bat. VDV 24, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, izdala UE
Trebnje. s-30194

Vekić Dragana, Groharjevo naselje 6, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18618. s-30206

Verdnik Anton, Ložnica 4, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 16022. p-30007

Vidic Alojz, Blečji vrh 1, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14317. s-30221

Vidojevič Eneja, Palčje 73, Pivka, indeks
FDV v Ljubljani. s-30087

Vidovič Zorana, Gasilska cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 206281.
s-30004

Vitko Marjan, Podgorska c. 76, Slovenj
Gradec, spričevalo, šolsko leto 92/93.
g-30139

Vivod Verica, Kajuhova 63, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11029. p-30006

Voglar Davorin, Ob Rogoznici 5, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 33804, izdala
UE Ptuj. g-30039

Voglar Maja, Kogojeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S514715,
reg. št. 192153. s-30012

Volf Marjana, Opekarniška 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 22953. p-30003

Vos Ingrid, Poljska pot 30, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15996.
p-30109

Vrh Nada, Dolenji Zemon 22, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH.
g-30267

Vrtovec Sonja, Prijateljeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448095, reg. št. 43378. s-30193

Vuk Sonja, Vrtojba, Ulica 9. septembra 16,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat. B.
p-30141

Zafran Zdravko, Pod Primožem 27, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3352.
p-30030

Zaletelj Stanko, Luče 11, Grosuplje, potr-
dilo o opravljenem tečaju za varno delo s trak-
torjem in traktorskimi priključki. s-30150

Založnik Meta, Šentlenart 46, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10471.
g-30099

Završnik Rudolf, Kolodvorska c. 45, Piv-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1965.
p-30029

Zdjelar Drago, Cesta na Brdo 39, Kranj,
vozovnico, št. 03 464889, na relaciji Kokrica -
Labore, izdal Alpetour Škofja Loka. g-30094

Zorjan Irena, Velika Nedelja, maturitetno
spričevalo Gimnazije v Ptuju, izdanona ime
Turk Irena. g-30264

Zoronič Damir, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8205. s-30010

Zorzut Katja, Gradnikove brigade 11, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. p-30143

Zorč Peter, Dane pri Sežani 86, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 586 Sred-
nje elektrotehnične šole v Ljubljani. p-30144

Zupanc Silvana, Gorenjskega odreda 14,
Kranj, evidenčni list za čoln, št. 01-03-3381 z
dne 14. 7. 1988 - IZ -926. g-30186

Zupančič Urška, Glavarjeva 49, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19633.
s-30207

Zupin Matjaž, Strahinj 130, Naklo, indeks
Fakultete za šport. s-30073

Žabjak Barbara, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26664.
s-30161

Žagar Filip, Kočevska c. 11 a, Kočevje,
vozniško dovoljenje. g-30146

Žbogar Ester, Bilje 175, Renče, spričevalo
1. letnika SETŠ v Novi Gorici. p-30142

Žižek Silva, Zg. Hajdina 83, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 20322. g-30089

Žibert Aleš, Prijateljev trg 12, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 707282.
g-30251

Žlebir Janez, Bokalova 10, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-30114

Žnidaršič Špela, Ulica aktivistov 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 210747,
S 1064888, izdala UE Ljubljana. s-30157

Žurej Ana, Javorje 32, Slivnica, vozniško
dovoljenje, št. 2922. p-30131

Žvegla Leon, Jurčičeva ulica 17, Šmarje
Sap, potrdilo o znanju CPP, št. 1709. s-30199

Žvikart Darja, Mislinjska Dobrava 124,
Šmartno/Slovenj Gradcu, dijaško mesečnovo-
zovnico, št. 1627. s-30003
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