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Številka 31

Razglasni del z dne 14. junija 1996

Sodni register
CELJE
Srg 95/00888
Rg-38045
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 95/00888 z dne 7. 2. 1996, pri subjektu
vpisa ERA, trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10,
pod vložno številko 1/01725/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo pri zastopnikih, vpis članov nadzornega sveta, s temile podatki:
Matična št. 5025923
Firma: ERA, trgovina z živilskimi in
neživilskimi izdelki, d.d., Velenje
Osnovni kapital: 703,060.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25,
vstopil 5. 9. 1995, vložek: 70,310.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstopil
5. 9. 1995, vložek: 70,310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstopil 5. 9.
1995, vložek: 140,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; delavci na podlagi interne razdelitve, vstopili 5. 9. 1995, vložek
140,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo in delavci na podlagi notranjega odkupa, vstopili 5. 9. 1995, vložek: 281,220.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorji Jerič Marjan, Dušak Majda, Povh
Janez, Špital Rajko in Omladič Gvido, vsi
izstopili 5. 9. 1995.
Direktor Omladič Gvido, imenovan 5. 9.
1995, Polzela, Polzela 92, zastopa brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Lednik Božo,
Povh Janez, dr. Prašnikar Janez, Hozjan Janita in Gomboc Anica, vsi vstopili 5. 9. 1995.
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;

521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računalniških strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
00416/00489-1995 z dne 27. 10. 1995.
Pri šifri 7412 brez revizijske dejavnosti.

LJUBLJANA
Srg 95/03004
Rg-22421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03004 z dne 8. 6. 1995, pri subjektu vpisa Metalka Zastopstva PAN, podjetje za proizvodnjo gorilnikov, elektro in finomehanike, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 9, Črnuče,
pod vložno številko 1/15528/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek stečajnega postopka, s temile podatki:
Firma: Metalka Zastopstva PAN – v stečaju, podjetje za proizvodnjo gorilnikov,
elektro in finomehanike, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Metalka Zastopstva
PAN, d.o.o – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bostič Stanislav, razrešen 30. 5. 1995,
stečajna upraviteljica Carmen Dobnik odv.,
imenovana 30. 5. 1995.
Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka št. St 11/95 z dne 30. 5. 1995.

Leto VI

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
KOPER
Srg 2340/94
Rg-34830
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba Podjetje za administrativno-računovodska opravila ARO, d.o.o.,
Koper, Izletniška pot 11, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1-1211-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice dne 26. 10. 1994.
Ustanoviteljica Vida Brajkovič iz Kopra, Izletniška pot 11, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico.
Srg 1789/94
Rg-35502
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba KOREAL – trgovsko podjetje,
d.o.o., Postojna, Erazmova 11, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1-2515-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 5. 1994.
Družbenika sta Aleš in Jožef Koren, oba
iz Postojne, Erazmova 11, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika solidarno.
Zoper ta sklepa o prenehanju je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od
objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 1996
Srg 94/01349
Rg-36149
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01349 z
dne 1. 3. 1996, pod št. vložka 1/01595/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ECAD, ekološki inženiring,
d.o.o., Koper, Gozdna pot 4
Skrajšana firma: ECAD, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Gozdna pot 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 1349/94 z dne
1. 3. 1996. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli druž-
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beniki dr. Jadran Faganeli iz Kopra, Gozdna
pot 4, dr. Alenka Malej iz Kopra, C. na
Markovec 17, dr. Valentina Turk iz Pirana,
IX. korpusa 38 in mag. Vlado Malačič iz
Pirana, Razgled 29.

jan Vučko in Beti Vučko, oba Kranj, Mandelčeva pot 11.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 12. 1995

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Trilar Viktor, Ljubljanska c. 31a, Kranj.
Zoper te sklepe družbenikov o prenehanju družb je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh po objavi teh sklepov, ker
bo sicer sodišče sprejelo sklepe o izbrisu
družb iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 4. 1996

KRANJ
Srg 3466/94
Rg-24445
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3466/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
3. 10. 1995 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1856/00, vpiše izbris družbe
LUDWIG, trgovsko in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o., s sedežem Kranj, Župančičeva 41, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 10. 1995
Srg 95/01324
Rg-36452
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01324 z dne 29. 3. 1996, pod št.
vložka 1/00151/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča vpis prenehanja javnega
zavoda s temile podatki:
Matična št. 5089280
Firma: SREDNJA GOSTINSKO-TURISTIČNA IN EKONOMSKA ŠOLA
Skrajšana firma: SREDNJA GOSTINSKO-TURISTIČNA IN EKONOMSKA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Bled, Prešernova 32
Ustanovitelj: OBLO Radovljica, izstopil
7. 9. 1995.
Zavod je iz sodnega registra izbrisan zaradi razdelitve na dva javna zavoda, in sicer: Srednja gostinska šola Bled (št. reg. vl.
1/5724/00) in Srednja ekonomska turistična
šola Radovljica (št. reg. vl. 1/5725/00).
Srg 1415/95
Rg-36544
Družba AGENCIJA POMOČ, detektivske in varnostne storitve, Kranj, d.o.o.,
s sedežem Planina 3, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/676/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Križnar Stanislav, Titova 115, Jesenice, Gričar Miran, Šorlijeva 16, Kranj, Kunčič Srečo, Želeška ul. 8, Bled in Križnar Matej,
Titova 47, Jesenice.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 12. 1995
Srg 1426/95
Rg-36545
Družba VBB, izdelava programske in
materialne opreme ter servisiranje, vzdrževanje in popravilo računalniških in drugih elektrotehničnih naprav, d.o.o.,
Kranj, s sedežem Kranj, Mandelčeva pot
11, vpisana na reg. vl. št. 1/1834/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Bo-

Srg 1301/95
Rg-36546
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1301/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
10. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2218/00, vpiše izbris družbe ISKRA – proizvodno vzdrževalni servis,
Kranj, d.o.o., s sedežem Kranj, Savska
loka 4, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 1345/95
Rg-36548
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1345/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
10. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1374/00, vpiše izbris družbe
ACTIVIA, podjetje za gostinstvo in trgovino, d.o.o., Bled, s sedežem Prešernova
cesta 34, Bled, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 4. 1996
Srg 169/96
Rg-36553
Družba KANAL – BETON, proizvodno in gradbeno podjetje, d.o.o., Kranj, s
sedežem Šempeterska 1b, Kranj, vpisana
na reg. vl. št. 1/4629/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Drmota Evstahij, Šempeterska 1b, Kranj.
Srg 95/96
Rg-36555
Družba GRA-MET, storitveno podjetje, d.o.o., Jesenice, s sedežem C. železarjev 7, Jesenice, vpisana na reg. vl. št.
1/4401/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Atanasov Dimitar, Kidričeva 27, Jesenice in Jašarevič Rifet, Kurirska pot 1a, Jesenice.

Srg 14/96
Rg-36562
Družba TIV PLUS, podjetje za inženiring, proizvodnjo, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Kranj, s sedežem Britof 204, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/1326/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Valentin Škofic, Virje 11, Tržič.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 1996

KRŠKO
Srg 1363/94
Rg-34817
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
EHO, proizvodnja in trgovina, Sevnica, d.o.o., Drožanjska 64, Sevnica, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Lekše Marija, Drožanjska 64, Sevnica.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 3. 1996

Srg 207/96
Rg-36557
Družba ROBERTO, trgovina z mešanim blagom, d.o.o., Kranj, s sedežem Golniška 57, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/5200/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Jelovčan Robert in Jelovčan Breda, oba Golniška 57, Kranj.

Srg 2455/94
Rg-34818
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
HUM, zastopanje, trgovina, inženiring, d.o.o., Krško, Cesta krških žrtev 53,
se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Lipovšek
Irena, Sevnica, Prvomajska 12, Jože Peternel, Sevnica, Drožanje 22 in Aljoša Preskar,
Krško, Šolska 12.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 3. 1996

Srg 144/96
Rg-36558
Družba SERVIS TRILAR, d.o.o.,
Kranj, s sedežem Ljubljanska c. 31a,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/3500/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Srg 2508/94
Rg-34819
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
B-ELEKTRO, podjetje za projektiranje in graditev objektov, Krško, d.o.o.,
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Nikole Tesle 14, Krško, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Bautin Marjan, Nikole Tesla 14, Krško.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 3. 1996

Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Videnič
Martin, Brežice, Ul. Ilije Gregoriča 3, Strupeh Aleksander, Krško, Cankarjeva 1a, Potokar Bruno, Dol. Skopice 7, Krška vas in
Blažinč Srečko, Jesenice n.h., Jesenice na
Dolenjskem.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 3. 1996

Sedež: Trbovlje, Dom in vrt 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Bricl Egidij in Bricl Zormana, oba izstopila 30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Bricl Egidij in Bricl Zorana, oba Dom
in vrt 1, Trbovlje.

Srg 2473/94
Rg-34820
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
IRLI, posredovanje in zastopanje, Sevnica, d.o.o., Prvomajska 12, Sevnica, se
izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Irena Lipovšek, Sevnica, Prvomajska 12.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 3. 1996
Srg 2427/94
Rg-34821
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
TIK LEONE, turizem in organiziranje izobraževanja, Sevnica, d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, Sevnica, se izbriše
iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Jerneja Živkovič, Sevnica, Naselje heroja Maroka 17.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 3. 1996
Srg 551/94
Rg-34822
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
BMT, podjetje za servisne in poslovne
storitve, Rožno, d.o.o., Rožno 1, Brestanica, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Turk Branko in Turk Milena, oba Rožno 1, Brestanica.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 3. 1996
Srg 1885/94
Rg-34826
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
PIT, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in zaključna dela v gradbeništvo, Jesenice na Dolenjskem, d.o.o., Jesenice n.h., se
izbriše iz sodnega registra.

LJUBLJANA
Srg 94/00063
Rg-735
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, je s sklepom Srg št. 94/00063 z
dne 20. 9. 1994, pod št. vložka 1/03605/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AS, servisna agencija Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: AS Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanska 6
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Planinc Ernest in Planinc
Tatjana, oba izstopila 13. 5. 1994.
Srg 94/08580
Rg-28057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08580 z dne 9. 6. 1995, pod št. vložka
1/14212/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VECOM, inženiring, d.o.o., Soteška pot 86, Ljubljana-Črnuče
Skrajšana firma: VECOM, d.o.o., Ljubljana-Črnuče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Soteška pot
86
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Centa Vera, izstopila
18. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Centa Vera, Soteška pot 86, Ljubljana-Črnuče.
Srg 94/20017
Rg-34543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20017 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/23929/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5805210
Firma: EN-LINE TRADE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Trbovlje,
Dom in vrt 1
Skrajšana firma: EN-LINE TRADE,
d.o.o., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Srg 94/12200
Rg-35329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12200 z dne 9. 1. 1996, pod št. vložka
1/03023/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: EVROBIRO, d.o.o., Dob pri
Domžalah, podjetje za projektiranje in
organiziranje informacijskih sistemov
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dob pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 31
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Brejc Bojana, Brejc Radoslava in Brejc Miha, vsi izstopili 10. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Brejc Bojana, Resljeva 6, Ljubljana,
Brejc Miha, Ul. 7. avgusta 31, Dob pri Domžalah in Brejc Radoslava, Resljeva 6, Ljubljana.
Srg 94/15885
Rg-35332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15885 z dne 9. 1. 1996, pod št. vložka
1/03814/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: POLET, podjetje za posredovanje, nakup in prodajo v zunanjetrgovinskem prometu, trgovina na debelo, trgovina na drobno in zastopanje tujih oseb
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vrščajeva 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Slavinec Igor, izstopil
12. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Slavinec Igor, Vrščajeva 4, Ljubljana.
Srg 94/06009
Rg-35405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06009 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka
1/02368/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BIOS, consulting, d.o.o., Ljubljana, Pod topoli 16
Skrajšana firma: BIOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pod topoli 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Ustanovitelji: Kafol Šušteršič Alenka,
Močnik Bučar Mojca, Ziherl Slavko in Rojšek Janez, vsi izstopili 9. 5. 1994.
Prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe so prevzeli Alenka Kafol
Šušteršič, Javorjev drevored 4, Ljubljana,
Mojca Močnik Bučar, Pod topoli 16, Ljubljana, Slavko Ziherl, Poljanska c. 20a, Ljubljana in Janez Rojšek, Moša Pijade 4, Kranj.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Knezov štradon 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Nose Darko, izstopil 11. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Darko Nose, Knezov štradon 14, Ljubljana.

Ustanovitelj: Selan Rok, izstopil 20. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Rok Selan, Šarhova 30, Ljubljana.

Srg 94/06144
Rg-35407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06144 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka
1/04825/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AGATA, podjetje za trgovske,
posredniške in storitvene dejavnosti,
d.o.o.
Skrajšana firma: AGATA, d.o.o., Zikova 7
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Zikova 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Otrin Agata, izstopila
9. 5. 1994.
Prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Agata
Otrin, Zikova 7, Kamnik.
Srg 94/06145
Rg-35408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06145 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka
1/07242/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SETODA, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Dragomer, Dragomerška 9, Brezovica
Skrajšana firma: SETODA Dragomer,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dragomer, Brezovica, Dragomerška 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Oblak Damijan, Oblak
Dolničar Sonja, Šarani Tatjana in Šarani
Edo, vsi izstopili 10. 5. 1994.
Prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Damijan Oblak, Dragomerška 9, Brezovica, Sonja Oblak-Dolničar, Dragomerška 9, Brezovica, Edo Šarani, Vošnjakova 5, Ljubljana
in Tatjana Šarani, Vošnjakova 5, Ljubljana.
Srg 94/06177
Rg-35410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06177 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka
1/07065/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: APS, podjetje za opravljanje
prometnih in drugih storitev, d.o.o., Ljubljana, Knezov štradon 14
Skrajšana firma: APS, d.o.o., Ljubljana

Srg 94/07670
Rg-35412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07670 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka
1/18473/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: A. & K.ST, podjetje za trgovske in finančne storitve, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: A. & K.ST, d.o.o.,
Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Duplica pri Kamniku, Groharjeva 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Čevka Andrej, izstopil
19. 5. 1994.
Prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Čevka
Andrej, Groharjeva 18, Duplica pri Kamniku.
Srg 94/07723
Rg-35414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07723 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka
1/17376/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GREEN – LINE, podjetje in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Glavarjeva 47
Skrajšana firma: GREEN – LINE,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Glavarjeva 47
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Benko Dušan, izstopil
17. 5. 1994.
Prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Benko
Dušan, Glavarjeva 47, Ljubljana.
Srg 94/07876
Rg-35417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07876 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/18186/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TRIERA, podjetje za inženiring
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, V Murglah
225
Skrajšana firma: TRIERA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, V Murglah 225
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Srg 94/07877
Rg-35418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07877 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/17026/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: STUDIO SI, podjetje za projektiranje, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Pod akacijami 21
Skrajšana firma: STUDIO SI, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pod akacijami 21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Seljak Igor, izstopil 17. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Igor Seljak, Pod akacijami 21, Ljubljana.
Srg 94/08542
Rg-35421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08542 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/17291/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: COUNTRY, gostinsko podjetje, d.o.o., Koseze
Skrajšana firma: COUNTRY, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vodice nad Ljubljano, Koseze
6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Ebner Tjaša, izstopila
17. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Tjaša Ebner, Koseze 6, Vodice nad
Ljubljano.
Srg 94/11536
Rg-35424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11536 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/08555/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KITIS, podjetje za kmetijski inženiring, trgovino in svetovanje, d.o.o.,
Cesta oktobrske revolucije 26, Trbovlje
Skrajšana firma: KITIS, d.o.o., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trbovlje, Cesta oktobrske revolucije 26
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Vojmir in Bokal
Slavko, oba izstopila 25. 5. 1994.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Bizjak Vojmir, Cesta oktobrske revolucije 26 in Bokal Slavko, Grašak 14, Litija.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Lubej Miro, Lubej Vesna in Lubej Marjana, vsi Tržaška 51/a, Ljubljana.

zela Borko Tepina, Ljubljana, Neubergerjeva 10 in Iztok Lenassi, Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta II./24.

Srg 94/11577
Rg-35425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11577 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/24369/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: B & M – CONTO, podjetje za
računovodske storitve in inženiring,
d.o.o., Stanežiče 26/B, Ljubljana-Šentvid
Skrajšana firma: B & M – CONTO,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana Šentvid, Stanežiče
26/B
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Pintar Monika in Trošt
Borut, oba izstopila 26. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Pintar Monika, Stanežiče 26/B, Ljubljana-Šentvid in Trošt Borut, Domžale, Krakovska 14.

Srg 94/11978
Rg-35432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11978 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/11106/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BALTEX, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BALTEX, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Na Jami 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ogrin Vinko, izstopil 10. 6.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Vinko Ogrin, Pohorskega bataljona 87,
Ljubljana.

Srg 94/11604
Rg-35426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11604 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/15619/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KLAVŽAR, podjetje za predelavo živilskih proizvodov, d.o.o., Šmarje
Sap
Skrajšana firma: KLAVŽAR, d.o.o.,
Šmarje Sap
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmarje Sap, Zgornja Slivnica
13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Klavžar Draga, izstopila 30. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Draga Klavžar, Zgornja Slivnica 13,
Šmarje Sap.
Srg 94/11716
Rg-35430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11716 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/09185/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PLUS OFFICE, upravno poslovni biro, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 51/a
Skrajšana firma: PLUS OFFICE, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 51/a
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Lubej Marjana, Lubej Miro in Lubej Vesna, vsi izstopili 10. 5. 1994.

Srg 94/11989
Rg-35433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11989 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/13067/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SIEL, podjetje za raziskave,
razvoj, inovacije in aplikacije v elektroniki, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SIEL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 122
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Čenčur Marko in Maljevec Boris, oba izstopila 25. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Čenčur Marko, Celovška 128, Ljubljana in Maljevec Boris, Celovška 144, Ljubljana.
Srg 94/12000
Rg-35434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12000 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/13332/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: LUDENS, podjetje za kreativno kulturo, d.o.o., Ljubljana, Cesta II./24
Skrajšana firma: LUDENS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta II./24
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Tepina Borko in Lenassi
Iztok, oba izstopila 19. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-

Srg 94/12059
Rg-35436
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12059 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/10898/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: LIDA RALLY, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Tržaška 336,
Ljubljana
Skrajšana firma: LIDA RALLY, d.o.o.,
Tržaška 336, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 336
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Dolničar Ivan, izstopil 1. 6.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Dolničar Ivan, Tržaška 336, Ljubljana.
Srg 94/12086
Rg-35437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12086 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/23038/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AGRODOM, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Vodice
Skrajšana firma: AGRODOM, d.o.o.,
Vodice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vodice, Utik 84
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelji: Kamnik Franc, Kranjc
Vinko, Pajnič Slavko, Anžur Srečko, Adam
Jože, Šabec Marko in Ahčin Rajko, vsi izstopili 6. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Franc Kamnik, Korotanska 10, Ljubljana, Vinko Kranjc, Utik 84, Vodice, Rajko
Ahčin, Velike Lašče 153, Velike Lašče,
Srečko Anžur, Pri mostiščarjih 10, Ljubljana, Jože Adam, Črtomirova 17, Ljubljana,
Marko Šabec, Črtomirova 17, Ljubljana in
Slavko Pajnič, Pipanova pot 31, Ljubljana-Šentvid.
Srg 94/12088
Rg-35438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12088 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/11025/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PC TRADE, d.o.o., podjetje za
opravljanje računalniških in drugih storitev, Trtnikova 2, Ljubljana
Skrajšana firma: PC TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, Trtnikova 2
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Trtnikova 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Ustanovitelj: Šepec Igor, izstopil 8. 6.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Šepec Igor, Ograde 14, Stari trg pri Ložu.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Mayr Branko in Mayr Vida, oba Mlinska 6a, Ptuj.

Srg 94/11625
Rg-35521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11625 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/12780/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AB-EL, podjetje za inženiring,
posredovanje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AB-EL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica v Kokovšek 30
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Đukić Nedeljko, Tomašič
Bogdan in Klemenčič Mirko Miloš, vsi izstopili 6. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Nedeljko Đukić, Ulica v Kokovšek 30,
Ljubljana, Mirko Miloš Klemenčič, Martina
Krpana 36, Ljubljana in Bogdan Tomašič,
Pod vrbami 19, Ljubljana.

Srg 94/13356
Rg-35439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13356 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/21885/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PAKOTEKSFOL, d.o.o., izdelki iz papirja, tekstila, karton, poletilenskih in etilenskih folij, uvoz, izvoz
Skrajšana firma: PAKOTEKSFOL,
d.o.o., Dobrova, Devce 31
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dobrova, Devce 31
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Češnovar Franc, Češnovar
Zdravko in Češnovar Ana, vsi izstopili 1. 7.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Franc Češnovar, Ana Češnovar in
Zdravko Češnovar, vsi Devce 31, Dobrova.
Srg 95/00920
Rg-35457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00920 z dne 21. 11. 1995, pod št. vložka
1/09619/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JUMA INŽENIRING, podjetje
za inženiring in trgovino, d.o.o., Dob pri
Domžalah, Šolska ul. 5
Skrajšana firma: JUMA INŽENIRING,
d.o.o., Dob pri Domžalah
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dob pri Domžalah, Šolska ul. 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Štok Jože, izstopil 14. 4.
1994.
Pripojitev k družbi JOING INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 14. 4. 1994. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.
Srg 94/05851
Rg-35510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05851 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/07815/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: NASVETI, podjetje za poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NASVETI, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Privoz 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mayr Branko in Mayr Vida, oba izstopila 18. 4. 1994.

Srg 94/07835
Rg-35512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07835 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/13206/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ELITE, trgovina na veliko in
malo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ELITE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Faganel Božana, izstopila 18. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Faganel Božana, Brilejeva 14, Ljubljana.
Srg 94/08505
Rg-35515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08505 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/13681/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ONKO, izobraževanje svojcev
onkoloških bolnikov, d.o.o.
Skrajšana firma: ONKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Igriška 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Štabuc Borut in Čufar Tanja, oba izstopila 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Štabuc Borut, Puharjeva 3, Ljubljana in
Čufer Tanja, Ul. Pohorskega bataljona 247,
Ljubljana.
Srg 94/11535
Rg-35518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11535 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/06926/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ANTRADE, d.o.o., podjetje za
posredovanje, nakup in prodajo, trgovina, zastopanje in proizvodnja
Skrajšana firma: ANTRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Marinkov trg 2
Osnovni kapital: 2.200 SIT
Ustanovitelja: Čad Bojan in Anžur Mark,
oba izstopila 31. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Čad Bojan, Marinkov trg 2, Ljubljana
in Anžur Mark, Finžgarjeva 4, Domžale.

Srg 94/11994
Rg-35524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11994 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/08295/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SMER, podjetje za proizvodnjo, trgovino, prevozništvo in špedicijo,
d.o.o., Ljubljana, Pot heroja Trtnika 2a,
Ljubljana
Skrajšana firma: SMER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot heroja Trtnika
2a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Smrekar Bojan, Smrekar
Karmen, Končar Alojz in Končar Anica, vsi
izstopili 6. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Smrekar Bojan in Smrekar Karmen, oba
Papirniški trg 7, Ljubljana in Končar Anica,
oba Pot heroja Trtnika 2a, Ljubljana.
Srg 94/12153
Rg-35527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12153 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/14802/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JAŠA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Logatec
Skrajšana firma: JAŠA, d.o.o., Logatec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Logatec, Laze 78/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Šabec Janez, izstopil 10. 6.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Šabec Janez, Laze 78/A, Logatec.
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Srg 94/12161
Rg-35528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12161 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/17724/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ARTEMA, projektiranje, inženiring, svetovanje, trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARTEMA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, V Murglah 119
Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanovitelji: Hrobat Branko, Porenta Hugo in Štrukelj Milan, vsi izstopili 3. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Hrobat Branko, Žanova 7, Kranj, Štrukelj Milan, V Murglah 119, Ljubljana in
Porenta Hugo, Reteče 140, Škofja Loka.

94/12230 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/13875/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: HI-FIN, d.o.o., svetovalni inženiring, Zadružna 5, Komenda
Skrajšana firma: HI-FIN, d.o.o., Komenda
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Komenda, Zadružna 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Hiti Branko, izstopil 10. 6.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Hiti Branko, Zadružna 5, Komenda.

Srg 94/15927
Rg-35543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15927 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/18646/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: URIEL, d.o.o., predelava plastičnih mas, Partizanska 39, Trbovlje
Skrajšana firma: URIEL, d.o.o., Partizanska 39, Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trbovlje, Partizanska 39
Osnovni kapital: 12.500 SIT
Ustanovitelja: Ložak Uroš in Ložak Erik,
oba izstopila 10. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Ložak Uroš, Polje 10b, Zagorje ob Savi
in Ložak Erik, Partizanska 39, Trbovlje.

Srg 94/12170
Rg-35529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12170 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/17643/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SO-OL, inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SO-OL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Stantetova 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovač Kavčič Marija,
izstopila 13. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Marija Kovač-Kavčič, Stantetova 15,
Ljubljana.
Srg 94/12185
Rg-35530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12185 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/21297/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: RETEP, zastopstvo, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina c. XVII –
4b
Skrajšana firma: RETEP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c. XVII
– 4b
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Velkavrh Peter, izstopil
7. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Peter Velkavrh, Rožna dolina c. XVII –
4b, Ljubljana.
Srg 94/12230
Rg-35532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Srg 94/15820
Rg-35538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/15820 z dne 27. 12. 1995, pod št.
vložka 1/07570/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ELECON, d.o.o., podjetje za
elektro in računalniške storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: ELECON, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Derčeva 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Erjavec Aleš, Jaklič Rok,
Kržič Gregor, Oman Andrej, Šergan Gregor
in Žužek Anton, vsi izstopili 6. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Erjavec Aleš, Titova 380, Ljubljana,
Jaklič Rok, Ilovški štradon 23, Ljubljana,
Kržič Gregor, Derčeva 27, Ljubljana, Oman
Andrej, Pečarjeva 3, Ljubljana, Šergan Gregor, Janova 6, Ljubljana in Žužek Anton,
Endliherjeva 16, Ljubljana.
Srg 94/15851
Rg-35540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15851 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/09915/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: CSS, tehnologija, inženiring,
marketing, d.o.o., Notranje Gorice 232,
Notranje Gorice
Skrajšana firma: CSS, d.o.o., Notranje
Gorice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Notranje Gorice, Notranje Gorice 232
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Tavčar Primož in Tavčar
Irena, oba izstopila 6. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Primož Tavčar, Notranje Gorice 232,
Notranje Gorice in Irena Tavčar, Notranje
Gorice 232, Notranje Gorice.

Srg 94/15936
Rg-35544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15936 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/07443/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GLINTEX, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Kamnik, Tunjice
26/b
Skrajšana firma: GLINTEX Kamnik,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Tunjice 26/b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ray Greenwood, izstopil
29. 11. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ray Greenwood, Bingley BD 16 2 RJ,
Velika Britanija.
Srg 94/15978
Rg-35547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15978 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/15901/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: FINAL, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Kočevje, Cesta na Stadion 10
Skrajšana firma: FINAL, d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kočevje, Cesta na Stadion 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Čmak Andrej in Čmak Rudolf, oba izstopila 12. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Čmak Andrej in Čmak Rudolf, oba Cesta na Stadion 10, Kočevje.
Srg 95/05207
Rg-35840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05207 z dne 10. 11. 1995, pod št. vložka

Stran 2160

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 14. VI. 1996

1/10977/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
h KOMPAS CONSULTING, d.d., s temile
podatki:
Firma: KOMPAS Xnet, podjetje za računalniški in informacijski inženiring,
d.d., Ljubljana, Pražakova 4
Skrajšana firma: KOMPAS Xnet, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Pražakova 4
Osnovni kapital: 9,357.660 SIT
Ustanovitelj: KOMPAS INTERNATIONAL, turistična in trgovinska delniška družba, d.d., izstopil 30. 5. 1995.
Pripojitev h KOMPAS CONSULTING,
d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/9273/00, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 5.
1995. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe, vpisano v sodni register s sklepom Srg 5207/95
z dne 10. 11. 1995.

1/14808/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ELNA – BEVKE, podjetje za
elektro in elektronsko mehaniko, trgovino in poslovne storitve, d.o.o., Bevke 171,
Vrhnika
Skrajšana firma: ELNA – BEVKE,
d.o.o., Bevke 171, Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Bevke 171
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Nartnik Milan, izstopil 3. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Milan Nartnik, Bevke 171, Vrhnika, vpisano v sodni register s sklepom Srg 5616/94
z dne 15. 11. 1995.

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Škapin Loredana in Vasko, oba Štrosmajerjeva 20, Ljubljana.

Srg 94/04777
Rg-35865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04777 z dne 20. 11. 1995, pod št. vložka
1/22261/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MARBEL, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Zagorje,
Ulica talcev 1b
Skrajšana firma: MARBEL, d.o.o., Zagorje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zagorje, Ulica talcev 1b
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bebar Maruša, izstopila
16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Maruša Bebar, stanujoča Zagorje, Ulica talcev 1b, vpisano v sodni register Srg
4777/94 z dne 20. 11. 1995.

Srg 94/06423
Rg-35898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06423 z dne 13. 10. 1995, pod št.
vložka 1/13557/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TEKA, turistično komercialna
agencija, d.o.o., Ljubljana, Brezovica, Cesta na postajo 1
Skrajšana firma: TEKA, d.o.o., Ljubljana, Brezovica, Cesta na postajo 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Cesta
na postajo 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zaletel Adriadna in Zaletel Bojan, oba izstopila 12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Adriadna Zaletel in Bojan Zaletel, oba
Ljubljana, Brezovica, Cesta na postajo 1,
vpisano v sodni register s sklepom Srg
6423/94 z dne 13. 10. 1995.

Srg 94/05606
Rg-35871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05606 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka
1/06844/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: STIP, Kamnik, elektro dela, keramika in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: STIP, Kamnik, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Streliška 19b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Radej Roman, izstopil 3. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Roman Radej, Kamnik, Streliška 19b,
vpisano v sodni register s sklepom Srg
5606/94 z dne 15. 11. 1995.
Srg 94/05616
Rg-35875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05616 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka

Srg 94/13249
Rg-38517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13249 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/07930/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MAT & CO, trgovsko-proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vogelna 4
Skrajšana firma: MAT & CO, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vogelna 4
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Škapin Loredana in Škapin Vasko, oba izstopila 6. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 7. 1994 o prenehanju po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-

Srg 95/02480
Rg-36055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02480 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/04592/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k družbi INTEGRAL STOJNA, s temile podatki:
Matična št. 5107725
Firma: Avtobusni promet, Kočevje, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Kočevje, Trg zbora odposlancev 38
Pripojitev k INTEGRAL STOJNA, Avtobusni promet Kočevje, d.o.o., vl. št.
1/13156/00, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 1. 1. 1995. Pripojitev začne veljati
z vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe, vpisano v sodni register s sklepom
Srg 2480/95 z dne 4. 1. 1996.
Srg 95/04790
Rg-36799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04790 z dne 28. 12. 1995, pod št. vložka
1/01605/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi ustanovitve štirih novih družb s temile podatki:
Matična št. 5166683
Firma: Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o.
Skrajšana firma: RRP Slovenije, Trbovlje
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Trbovlje, Trg revolucije 12
Izbris podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, zaradi ustanovitve: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Zagorje, Grajska 2 (št.
reg. vl. 1/27134/00), Rudnik Trbovlje
Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12 (št. reg. vl. 1/27145/00), Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Senovo, Titova 106
(Okrožno sodišče Krško – št. reg. vl.
1/3773/00), Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črnomelj, Kanižarica (Okrožno
sodišče v Novem mestu – št. reg. vl.
1/3822/00).
MARIBOR
Srg 6119/94
Rg-736
Družba Proizvodno storitveno podjetje KARCOM, d.o.o., Lenart, Zg. Žerjavci 34, reg. št. vl. 1/3960-00, katere ustanovitelj je Drago Kuster, Lenart, Zg.
Žerjavci 34, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Drago Kuster, Lenart, Zg. Žerjavci 34.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 1995
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Srg 3998/94
Rg-737
Družba Proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje MBM, d.o.o., Gosposvetska 28, Maribor, reg. št. vl. 1/1104-00, katere ustanovitelja sta Medja Milena in Medja Branko, oba Gosposvetska 20, Maribor,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 8. 6.
1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Medja Milena in Medja Branko, oba Gosposvetska
20, Maribor.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1995

Sedež: Maribor, Sarajevska 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Vračko Milan, Volavšek
Marijan, Volavšek Blanka in Vračko Erika,
vsi izstopili 19. 2. 1996.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ruše, Falska cesta 42
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Košat Ljubica, izstopila
4. 3. 1996.

Srg 95/00236
Rg-25609
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00236 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05236/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5625297
Firma: RICHY, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RICHY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Karnerjeva 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pongračič Dušan, izstopil
17. 10. 1995.
Srg 94/06697
Rg-25673
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06697 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07960/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5743796
Firma: MC HOLDING, podjetje za tržni, finančni, razvojni in organizacijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MC HOLDING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: LONČARIČ, kleparstvo,
krovstvo, strelovodi, trgovina, d.o.o.; AJM,
d.o.o.; TERMEL, proizvodno in gradbeno
podjetje, d.o.o.; Petek Stanislav; PANONFORM, transport in trgovina, d.o.o. in Perko Leo, vsi izstopili 17. 10. 1995.
Srg 94/02493
Rg-35202
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02493 z dne 6. 3. 1996, pod
št. vložka 1/06270/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VTSP, podjetje za proizvodnjo,
trgovsko, storitveno in gostinsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: VTSP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Srg 95/01091
Rg-35208
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01091 z dne 11. 3. 1996, pod
št. vložka 1/05485/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5640733
Firma: ZAVERNIK LILA, trgovina,
proizvodnja in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ZAVERNIK LILA,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Maribor, Konšakova 26
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zavernik Lilijana in Zavernik Julijan, oba izstopila 4. 3. 1996.
Srg 94/05677
Rg-35210
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05677 z dne 11. 3. 1996, pod
št. vložka 1/05502/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5635454
Firma: HANIBAL, proizvodnja, trgovina, export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: HANIBAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Goriška 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Gangl Andrej, izstopil
27. 2. 1996.
Srg 94/05035
Rg-35211
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05035 z dne 11. 3. 1996, pod
št. vložka 1/04289/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5528496
Firma: VIRES, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: VIRES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Trubarjeva 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Virag Oskar, izstopil 5. 2.
1996.
Srg 95/00114
Rg-35214
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00114 z dne 11. 3. 1996, pod
št. vložka 1/07036/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5684137
Firma: MINERAL TRADE, podjetje za
trgovino in storitve, mednarodno zastopanje, konsulting ter marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: MINERAL TRADE,
d.o.o.

Srg 94/03035
Rg-35216
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03035 z dne 11. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02876/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: UP-DESIGN, podjetje za projektiranje in oblikovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: UP-DESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Orožnova ulica 2
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Milanković Slobodan, Duh
Branko in Artnak Beno, vsi izstopili 5. 2.
1996.
Srg 94/05679
Rg-35218
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05679 z dne 4. 3. 1996, pod
št. vložka 1/04383/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GOMEX, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: GOMEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Staneta Severja 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Gangl Oto, izstopil 19. 2.
1996.
Srg 94/00542
Rg-35251
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00542 z dne 4. 3. 1996, pod
št. vložka 1/05880/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VERA, storitveno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: VERA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ruše, Aškerčeva 37
Osnovni kapital: 82.950 SIT
Ustanoviteljica: Režonja Vera, izstopila
19. 2. 1996.
Srg 94/06491
Rg-35258
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06491 z dne 16. 2. 1996, pod
št. vložka 1/06701/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5682347
Firma: MAXCOM & CO, podjetje za
zastopanje, svetovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MAXCOM & CO,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Vrbanska 16/b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
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Ustanovitelj: Toplak Tomaž, izstopil
5. 2. 1996.

ve brigade 19, Nova Gorica, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-649-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 11. 3. 1996.
Ustanoviteljica je Pisk Smiljana, Gradnikove brigade 19, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 3. 1996

Srg 95/00480
Rg-36939
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00480 z dne 12. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02367/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5611679
Firma: HERA, d.o.o., podjetje za inženiring in računalništvo, Nova Gorica
Skrajšana firma: HERA, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Miloševa 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 5. 9. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Faganel Tatjana, Ul. XXX. divizije
13/a, Nova Gorica.

Srg 94/05135
Rg-36353
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05135 z dne 18. 3. 1996, pod
št. vložka 1/07964/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5754976
Firma: BENEGA, storitveno, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BENEGA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Miklavž na Dravskem polju,
Babičeva 14
Osnovni kapital: 103.240 SIT
Ustanovitelj: Gutman Boštjan, izstopil
5. 2. 1996.
Srg 94/05500
Rg-36366
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05500 z dne 13. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01523/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PRO-TIP, podjetje za trgovske,
proizvodne in storitvene dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO-TIP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rače, Ješenca 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Plajh Anton in Plajh Vesna, oba izstopila 5. 2. 1996.

MURSKA SOBOTA
Srg 376/94
Rg-25037
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KAREA, trgovsko podjetje,
Žižki, d.o.o., Žižki 95a, Črenšovci, vpisana pod vl. št. 1/1671-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
Hozjan Roberta, Žižki 95a z dne 11. 5. 1994.
Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.
Obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe je prevzel ustanovitelj Hozjan Robert, Žižki 95a, Črenšovci.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 10. 1995
NOVA GORICA
Rg-35504
Družba TISS, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Gradniko-

Rg-36296
Družba PEGO, d.o.o., trgovina, servis
in storitve, Vipava, s sedežem Vipava, Goriška cesta 6, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1-636-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
1. 4. 1996.
Ustanovitelj je Golob Peter, Goriška cesta 6, Vipava, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 4. 1996
Srg 94/01968
Rg-36928
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01968 z dne 1. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01591/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5480787
Firma: HELP, pomoč in svetovanje,
d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: HELP, d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Idrija, Prelovčeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 23. 11. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Koder-Hvalec Vojka, Prelovčeva ul.
3, Idrija.

Srg 95/00130
Rg-36947
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00130 z dne 13. 3. 1996, pod
št. vložka 1/03267/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa
firme po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5801206
Firma: P & M, poslovne in trgovinske
storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: P & M, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove brigade 49
Osnovni kapital: 126.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 30. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Ivovič Mirjana, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica.
Srg 94/01377
Rg-36950
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01377 z dne 13. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01461/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5453291
Firma: MMM, posredovanje, storitve,
trgovina in turizem, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: MMM, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove brigade 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 20. 6. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Radovanovič Dušan, Gradnikove brigade 19, Nova Gorica.
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Srg 94/01939
Rg-36966
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01939 z dne 20. 3. 1996, pod
št. vložka 1/03162/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5801974
Firma: DAMI, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Vrtovin
Skrajšana firma: DAMI, d.o.o., Vrtovin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Črniče, Vrtovin 37
Osnovni kapital: 1,607.324 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Črnigoj Bogdan, Vrtovin 37, Črniče.

Sklep ustanoviteljev z dne 27. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Lozej Nadja, Cankarjeva 17, Nova Gorica, Vrtačič Katarina, Gradnikove brigade
23, Nova Gorica, Ščuka Aleksander, Ledine
123, Nova Gorica in PROMESS, d.o.o., Sežana, Partizanska 37/a.

Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3259-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 30. 4. 1996.
Ustanovitelj je Simonetto Claudio, Santo Stefano da Rio 84, Carrara, Italija, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 4. 1996

Srg 94/02423
Rg-36975
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02423 z dne 22. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01534/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča zaradi izstopa in vstopa družbenikov ter izbris zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5472008
Firma: SERVALL, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: SERVALL, d.o.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Kromberška 32
Osnovni kapital: 27.900 SIT
Ustanovitelji: Batistič Marija, Batistič
Martina, obe Nova Gorica, Kromberška 32,
vložili po 9.300 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; ESSELEGNO S.N.C. in Zavrtanik
Kamilo, oba izstopila 27. 12. 1994.
S pogodbo o odsvojitvi in prenosu poslovnega deleža z dne 13. 12. 1994 sta v
družbo vstopili družbenici Marija Batistič
in Martina Batistič, obe Kromberška 32, Nova Gorica.
Sklep ustanoviteljev z dne 29. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Batistič Julij, Batistič Marija in Batistič
Martina, vsi Kromberška 32, Nova Gorica.
Srg 94/02430
Rg-36977
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02430 z dne 22. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00281/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5285429
Firma: Modna konfekcija Gorica,
d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: MODA GORICA,
d.o.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove brigade 1
Osnovni kapital: 8.500 SIT

Rg-37117
Družba RESIM, d.o.o., transport in trgovina Kozana, s sedežem Kozana 27, Dobrovo, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1801-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
27. 3. 1996.
Ustanovitelja sta Simčič Adriano in Reja
Gizela, oba Via Sesariole 4/2, Cormons, Italija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 3. 1996
Rg-38818
Družba POLES, pohištveno lesni izdelki, d.o.o., Kneža, s sedežem Kneža 61a,
Most na Soči, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1-00247-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
22. 2. 1996.
Ustanovitelj je FININVEST, opravljanje
finančnih in drugih poslov, d.o.o., Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 2. 1996
Rg-38819
Družba TEKSTIL CLAUDIO, proizvodnja in prodaja tekstila in konfekcije, d.o.o., Vogrsko, s sedežem Boršt Vogrsko 158 J, Volčja Draga, ki je vpisana pri

NOVO MESTO
Srg 94/02742
Rg-26720
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02742 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02593/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5640792
Firma: MANJA, trgovina na veliko in
malo, export-import, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: MANJA, Novo mesto,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Ragovska 6
Osnovni kapital: 105.266 SIT
Ustanovitelj: Predovič Drago, izstopil
28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Predovič Drago, Ragovska 6, Novo mesto.
PTUJ
Srg 6070/94
Rg-26596
Družba PIBOS, prodaja, inženiring,
servis biroopreme, d.o.o., Vičava 52, Ptuj,
reg. št. vl. 1/1553-00, katere družbeniki so
Darko Vidovič, Vičava 52, Ptuj, Marijana
Kores, Ul. 5. Prekomorske 2, Ptuj, Daniel
Polajžer, Cirkulane 53a, Cirkulane, Frančišek Vidovič, Reševa 28, Ptuj in Jernej Kovač, Kvedrova 3, Ptuj, po sklepu družbenikov z dne 23. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Darko Vidovič, Vičava 52, Ptuj, Marijana Kores, Ul.
5. Prekomorske 2, Ptuj, Daniel Polajžer, Cirkulane 53a, Cirkulane, Frančišek Vidovič,
Reševa 28, Ptuj in Jernej Kovač, Kvedrova
3, Ptuj.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
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jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 11. 1995

Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Frajnkovič Marija, Severova 4, Ptuj.

Srg 94/04661
Rg-34766
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04661 z dne 5. 3. 1996, pod št.
vložka 1/04147/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile podatki:
Matična št. 5502489
Firma: SILIKATI, proizvodnja kalcijevih silikatov, d.o.o.
Skrajšana firma: SILIKATI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričevo, Tovarniška 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Tovarna glinice in aluminija Boris Kidrič, p.o., in Color, industrija
sintetičnih smol, barv in lakov, p.o., oba
izstopila 20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku, obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Tovarna glinice in aluminija Boris Kidrič, p.o., Kidričevo, Tovarniška 10, pravni
naslednik TALUM, d.o.o., Kidričevo in Color, industrija sintetičnih smol, barv in lakov, p.o., Medvode.
Srg 94/03296
Rg-34763
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03296 z dne 5. 3. 1996, pod št.
vložka 1/05751/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile podatki:
Firma: LES-PROM, proizvodnja lesenih izdelkov, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LES-PROM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Grajenščak 92a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Čeh Franc, izstopil 20. 2.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Čeh Franc, Grajenščak 92a, Ptuj.
Srg 94/06734
Rg-34760
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06734 z dne 4. 3. 1996, pod št.
vložka 1/01215/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile podatki:
Matična št. 5298709
Firma: GRAD, podjetje za inženiring,
gradbeništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Ob Rogoznici 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Frajnkovič Marija, izstopila 20. 2. 1996.

Srg 94/01215
Rg-34768
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01215 z dne 5. 3. 1996, pod št.
vložka 1/06113/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile podatki:
Firma: TJ, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Markovci, Stojnci 108
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Toplak Janez, izstopil
20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Janez Toplak, Stojnci 108, Markovci.
Srg 94/06055
Rg-34772
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06055 z dne 5. 3. 1996, pod št.
vložka 1/06653/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile podatki:
Matična št. 5722977
Firma: SVIT-MAI, svetovanje, vodenje, inženiring, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SVIT-MAI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Lackove čete 44
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Luci Irena, Zupanič Angela in Furek Marijan, vsi izstopili 20. 2.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Luci Irena, Ulica Lackove čete 44, Ptuj,
Zupanič Angelca, Gorišnica 51, Gorišnica
in Furek Marijan, Dravinjski vrh 16, Videm
pri Ptuju.
Srg 94/01671
Rg-34776
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01671 z dne 5. 3. 1996, pod št.
vložka 1/02890/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile podatki:
Matična št. 5416809
Firma: GATT, export-import, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GATT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Markovci pri Ptuju, Bukovci
100c
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kostanjevec Edita Natalija, izstopila 20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Edita Natalija Kostanjevec, Bukovci
100c, Markovci.
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SLOVENJ GRADEC
Srg 6593/94
Rg-738
Družba PEČOLER, d.o.o., Slovenj
Gradec, Glavni trg 3, reg. št. vl. 1/6923-00,
katere družbenik je Matija Pečoler, po sklepu družbenika z dne 28. 12. 1994 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Matija Pečoler iz Slovenj Gradca, Glavni trg 3.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 5. 1994
Srg 6257/94
Rg-739
Družba PRAUSE & TERNIK – trgovsko podjetje, export-import, d.o.o., reg.
št. vl. 1/8632-00, katere družbenica je Prause Marjeta, po sklepu družbenice z dne
28. 12. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Prause Marjeta iz Radelj ob Dravi, Suhi vrh 47/a.
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 registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 5. 1996

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-1/96
Ob-2274
Pravila Sindikata družbe Tobačna
Ljubljana, Ljubljana, Tobačna ul. 5, sprejeta 14. 9. 1995, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 104 dne 4. 6. 1996.
Št. 06/02-02400-1/96
Ob-2275
Pravila sindikata z imenom Sindikat
družbe Goričane TP, d.d., s sedežem Ladja 10, Medvode, se z dnem 29. 3. 1996
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 129.
Št. 028-2/96 104 27
Ob-2276
Statut podružnice sindikata Neodvisni
sindikat Slovenije, ISOKON Slovenske
Konjice, sprejet na ustanovni skupščini podružnice sindikata ISOKON Slovenske Konjice, s sedežem v Slovenskih Konjicah,
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Mestni trg 18, z dne 22. 3. 1996, se hrani
pri Upravni enoti Slovenske Konjice.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 47 z dne 30. 5. 1996.

izvodnja usnjene galanterije Kobilje,
d.o.o., Kobilje 36.
2. Za stečajnega upravitelja se določi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ob progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo 9. 9. 1996 ob 11.30, pri tem sodišču v
sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil 3. 6. 1996 nabit na oglasno desko tega
sodišča. Tega dne nastopijo vse pravne posledice nad dolžnikom KOBITEX, proizvodnja usnjene galanterije Kobilje, d.o.o.,
Kobilje 36 in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 6. 1996

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča 3. 6. 1996.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 1996

Št. 028-3/96 104 27
Ob-2277
Statut podružnice sindikata Neodvisni
sindikat Slovenije, NETEX Slovenske Konjice, sprejet na ustanovni skupščini podružnice sindikata NETEX Slovenske Konjice, s sedežem v Slovenskih Konjicah,
Mestni trg 18, z dne 17. 4. 1996, se hrani
pri Upravni enoti Slovenske Konjice.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 48 z dne 30. 5. 1996.
Št. 024-1/96
Ob-2278
Upravna enota Tolmin, Oddelek za gospodarstvo z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v evidenco sindikatov dne 31. 5. 1996 pod zap. št. 31, z
nazivom statut sindikata delavcev v
zdravstveni negi Slovenije, sindikalna enota Zdravstveni dom Tolmin, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, sindikalna enota Zdravstveni dom Tolmin, s sedežem Tolmin,
Prešernova 6.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 5/96
S-198
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/96,
dne 5. 6. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Marles Notranja oprema,
d.o.o., Kolodvorska c. 12, Središče ob
Dravi.
Odslej firma glasi Marles Notranja oprema, d.o.o., Kolodvorska c. 12, Središče ob
Dravi, v stečaju.
Opravi se skrajšani stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, dipl. ek., stanujoč Framska 4,
Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in dokazi, v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 5. 9. 1996
ob 9. uri, v sobi št. 26/II tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 6.
1996.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 6. 1996
St 6/96-5
S-191
1. Z dnem 3. 6. 1996 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom KOBITEX, pro-

St 9/96-16
S-199
To sodišče je dne 3. 6. 1996 s sklepom
opr. št. St 9/96, začelo stečajni postopek
nad TAM Maribor, družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d., Maribor, Ptujska 184.
Odslej firma glasi TAM Maribor, družba
za upravljanje in financiranje podjetij, d.d.,
Maribor, Ptujska 184 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Mirko Žagar, dipl. ek., stan. Zg. Hajdina 121,
Ptuj.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.
Narok za preizkus terjatev bo 6. 11. 1996
ob 9. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.
Dolžniki stečajnega dolžnika se pozivajo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča 3. 6. 1996.
St 6/96-11
S-200
To sodišče je dne 3. 6. 1996 s sklepom
opr. št. St 6/96, začelo stečajni postopek
nad podjetjem Hidromontaža, elektro in
splošna montaža, d.o.o., Maribor, Gosposvetska cesta 84.
Odslej firma glasi Hidromontaža, elektro in splošna montaža, d.o.o., Maribor, Gosposvetska cesta 84 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Gorazd Zemljarič, dipl. ek., stan. Krekova 8,
Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.
Narok za preizkus terjatev bo 25. 9. 1996
ob 9. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.
Dolžniki stečajnega dolžnika se pozivajo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

St 1/96
S-201
To sodišče na podlagi 101. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
objavlja, da je s sklepom št. St 1/96 z dne
3. 6. 1996 začelo stečajni postopek zoper
dolžnika Silex Blanca – Sevniška industrija Latoflexa, d.o.o., Blanca.
Za stečajnega upravitelja je bil imenovan dipl. ek. Branko Ogorevc iz Sevnice,
Trg svobode 35.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Prijave terjatev je potrebno vložiti v dveh
pisnih izvodih, dokumentirane z ustreznimi
listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 1996 ob 8.30, na Okrožnem sodišču v
Krškem, Cesta krških žrtev 12, dvorana V/II.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
3. 6. 1996.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 6. 1996
St 59/95
S-202
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Iskra Kibernetika Tovarna Vega, p.o., Ljubljana, Stegne 13a, za
dne 3. 7. 1996 ob 9. uri, v konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 1996
St 26/96
S-203
To sodišče je s sklepom St 26/96 dne
3. 6. 1996 začelo stečajni postopek nad dolžnikom IGO, Industrija gostinske opreme,
Ljubljana, Koprska 72.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Stevo Radovanovič, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 10. 1996 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 6.
1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 1996
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 170
La-366
RTC Žičnice Kranjska Gora, p.o.,
Kranjska Gora, Borovška cesta 107, ponavlja javni poziv za vpis in vplačilo delnic
v interno razdelitev in notranji odkup delnic.
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v časopisu Delo, vpišejo potrdila za manj izplačane plače v interno razdelitev in notranji
odkup delnic podjetja.
Ponovno pozivamo vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
z gotovino vplačajo delnice notranjega odkupa. Program lastninskega preoblikovanja
je bil objavljen v časopisu Delo, dne 1. aprila 1996 in v Uradnem listu RS, št. 19/96,
dne 5. IV. 1996.
RTC Žičnice Kranjska Gora, p.o.
Št. 1080
La-361
Tovarna umetnih brusov SWATY,
d.d., Titova 60, Maribor, objavlja spremembo programa lastninskega preoblikovanja družbe.
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo je z odločbo
LP 00508/1995-BS z dne 19. 10. 1995 odobrila program lastninskega preoblikovanja
družbe SWATY, d.d., Maribor. Program je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/96 z
dne 22. III. 1996 ter v Večeru dne 16. 3.
1996.
Agencija je dne 28. 5. 1996 izdala novo
odločbo, št. LP 00508-2/1996-BS, s katero
je razveljavila in nadomestila prvotno zgoraj navedeno odločbo in dovoljuje, da se
družba preoblikuje s kombinacijo naslednjih načinov preoblikovanja:
1. prenos navadnih delnic na sklade –
40% (10% + 10% + 20%),
2. interna razdelitev – 20%,
3. notranji odkup – 28%,
4. javna prodaja delnic – 12%.
Tovarna umetnih brusov Swaty, d.d.,
Maribor
Št. 129
La-362
Trgovsko in proizvodno podjetje Lipa
Šentjur, Ljubljanska cesta 30, Šentjur,
podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim, upokojencem) k
interni razdelitvi in notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v Delu 1. 12. 1995 in v Uradnem listu RS, št.
70/95 dne 8. XII. 1995.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov za vpis delnic interne razdelitve in
notranjega odkupa je podaljšan do vključno
10. 7. 1996.
Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 063/743-677.
TIP Lipa, p.o., Šentjur
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La-363
Podjetje Klopa, d.d., Rosalnice 5, Metlika, podaljšuje javni poziv upravičencem
do interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic, ki je bil prvič objavljen v Uradnem
listu RS, št. 1/96 dne 12. I. 1996. Istega dne
je bil javni poziv objavljen tudi v dnevniku
Delo in na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 15. 9. 1996.
Dodatne informacije je mogoče dobiti v
dopoldanskem času po tel. 068/323-501 ali
58-273, ter osebno na sedežu podjetja. Kontaktni osebi sta Irena Štrbenc in Vid Fajdiga.
Kolpa, d.d., Metlika

– Slovenski odškodninski sklad – 8,42%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 8,41%.
Odstotek delnic Sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja se bo predvidoma
povečal za vrednost neplačanih davkov in
prispevkov za neto osnovne osebne dohodke iz 25.a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Za enak odstotek se bo
zmanjšal delež v interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic.
3. Podjetje bo pri lastninskem preoblikovanju družbenega kapitala uporabilo naslednje načine:
– prenos 40% navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev v višini 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala.
4. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
4.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojence podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa v časniku Delo in
na oglasni deski podjetja, vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate in potrdila
(potrdila za neizplačan del neto osebnih dohodkov). Če v podjetju v navedenem roku
ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo internega
oglasa začel teči 15-dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju.
V drugem krogu bo, če bo certifikatov
ožjih družinskih članov preveč, upoštevan
kriterij proporcionalnosti za vsakega udeleženca posebej.
Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek uporabljen za notranji odkup.
Interni razpis bo potekal v upravni zgradbi podjetja v času od 6. do 14. ure.
4.2. Notranji odkup
Podjetje ŽR Kovinarstvo Ljubno poziva
vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh po objavi v
časniku Delo in na oglasni deski podjetja,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se bodo vplačale z morebitnimi presežki certifikatov, potrdili o premalo
izplačanih osebnih dohodkih zaposlenih in
z gotovino.
Podjetje bo takoj odkupilo najmanj 20%
prenesenih delnic na Sklad RS za razvoj,
ostalo pa v štirih letih, vsako leto najmanj
1/4 delnic.
Lastniški certifikati in potrdila za neizplačane plače bodo vplačane na blagajni
podjetja, na naslovu Loke 36, vsak delovnik
od 6. do 14. ure.
Gotovinsko vplačilo kupnine za delnice
notranjega odkupa se izvrši na poseben privatizacijski podračun št. 52810-698-71437.
4.3. Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni dan od 8. do 14. ure, pri direktorju
podjetja
Bogomirju
Strašku,
tel.
063/841-111.
ŽR Kovinarstvo Ljubno, d.o.o.,
Ljubno ob Savinji

Št. 65/96
La-352
Megard Inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.
Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/96 dne 12. II. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju. Podaljšanje javnega poziva je bilo objavljeno 8. 3. 1996 v dnevniku Delo in v Uradnem listu RS.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 10. 8. 1996.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana
La-355
ŽR Kovinarstvo Ljubno, d.o.o., Loke 36,
Ljubno ob Savinji, objavlja program lastninskega preoblikovanja, ki ga je agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo odobrila z odločbo št. LP
01747/1996-ASA dne 9. 4. 1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Ime: Železarna Ravne – Kovinarstvo
Ljubno, d.o.o., Ljubno ob Savinji.
Skrajšano ime firme: ŽR Kovinarstvo
Ljubno, d.o.o.
Sedež: Loke 36, Ljubno ob Savinji.
Matična številka: 5075335.
Registrirana dejavnost podjetja: proizvodnja strojev, strojnih delov in naprav,
orodja, proizvodnja delov motorja, proizvodnja delov in pribora za kmetijske stroje, storitve s področja dejavnosti družbe
(servisiranje, vzdrževanje...).
Oblika organiziranosti podjetja: družba
z omejeno odgovornostjo, domači kapital;
od tega je v višini 84,15% družbeni kapital,
15,85% pa je v lasti obstoječega lastnika.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala po končanem programu lastninskega
preoblikovanja:
– obstoječi lastnik – 15,85%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 22,74%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 27,75%,
– Sklad RS za razvoj – 16,83%,
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La-356
Vodnogospodarsko podjetje MURA
Murska Sobota, p.o., Ciril Metodova 34,
Murska Sobota, objavlja program lastninskega preoblikovanja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo s
svojo odločbo št. LP 00884/1996-IJS, z dne
14. 5. 1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma podjetja: Vodnogospodarsko
podjetje MURA Murska Sobota, p.o.
Sedež podjetja: Murska Sobota, Ciril
Metodova ulica 34.
Matična številka: 5150507.
Dejavnost podjetja:
– vodno gospodarstvo: vzdrževanje naravnih vodotokov, jezer in drugih zbiralnikov vode, vodnih zemljišč ter vodnogospodarskih objektov v splošni rabi, spremljanje
stanja vodnega režima v količinskem in kakovostnem pogledu ter zagotavljanje varstva vodnega režima, opravljanje nalog investitorja in zagotavljanje nadzora pri gradnjah in rekonstrukcijah vodnogospodarskih
objektov in naprav v splošni rabi ter upravljanje in gospodarjenje z njimi, vodenje evidenc in zagotavljanje informacijskega sistema na vodnem območju Mure v Republiki
Sloveniji,
– izvajanje gradbenih del s področja hidrogradenj, nizkih gradenj in geotehničnih
del,
– opravljanje transportnih in strojnih
uslug,
– opravljanje servisne in remontne dejavnosti za lastne potrebe,
– izdelava tehnične dokumentacije, ki je
potrebna za priglasitev del,
– pridobivanje in predelava naplavin,
– projektiranje gradbenih objektov iz področja nizkih gradenj, kot so: regulacije vodotokov, mostovi, kanalizacije, vodovod,
melioracije in čistilne naprave,
– gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in
popravila gospodarskih, stanovanjskih in
drugih stavb.
Vodnogospodarsko podjetje MURA,
Murska Sobota, p.o., je podjetje katerega
kapital je v obsegu 57,1% v lasti Republike
Slovenije po odločbi Ministrstva za okolje
in prostor št. 353-01-17/90, z dne 1. 3. 1994.
Preostalih 42,9% kapitala je v družbeni lasti
in je predmet lastninskega preoblikovanja
po zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala po preoblikovanju podjetja:
– Republika Slovenija – 57,1%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 4,29%,
– Slovenski odškodninski sklad – 4,29%,
– Sklad RS za razvoj – 8,58%,
– udeleženci interne razdelitve delnic –
8,58%,
– udeleženci notranjega odkupa delnic –
17,16%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic v zameno za
lastniške certifikate 20%,
– prenos navadnih delnic na Sklade –
40% družbenega kapitala: od tega na Kapi-

talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%, na Slovenski odškodninski sklad – 10% in na Sklad RS za razvoj
20%,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Vodnogospodarsko podjetje MURA
Murska Sobota, p.o., poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da v roku 30 dni od
objave v dnevniku Večer predložijo svoje
lastniške certifikate v zameno za začasnice
– pozneje za delnice podjetja, ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate v navedenem roku vsak delavnik od 8. do 12. ure na sedežu podjetja,
pri Jožetu Dominku. Upravičenci, ki zamudijo navedeni rok, ne morejo sodelovati pri
interni razdelitvi delnic podjetja. Za interno
razdelitev delnic bo podjetje namenilo 20%
družbenega kapitala.
Kolikor bo vrednost predloženih certifikatov presegla 20% vrednosti družbenega kapitala, bodo lahko tisti upravičenci, ki bodo
sodelovali pri interni razdelitvi, presežek lastniških certifikatov uporabili za kupnino v
notranjem odkupu delnic. V takšnem primeru bo vsak upravičenec dobil proporcionalni
del delnic iz interne razdelitve in proporcionalni del delnic iz notranjega odkupa.
V primeru, da bodo delnice namenjene
interni razdelitvi ostale nerazdeljene, bo
podjetje v nadaljnjih 5 dneh izvedlo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih z
objavo na oglasni deski podjetja. Družinski
člani bodo lahko svoje certifikate predložili
v roku 5 dni od takšne objave. V primeru, če
bo vrednost teh certifikatov presegla vrednost preostanka kapitala, ki bo na razpolago
tem upravičencem, se bo znesek predloženih certifikatov tem upravičencem proporcionalno znižal.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjetje bo začasnice in kasneje delnice vodilo
v dematerializirani obliki.
4.2 Notranji odkup delnic
Vodnogospodarsko podjetje MURA
Murska Sobota, p.o., poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da v roku 30 dni od
objave tega poziva v dnevniku Večer, pristopijo k programu notranjega odkupa delnic podjetja in vplačajo prvi paket delnic.
Udeleženci programa notranjega odkupa
bodo lahko delnice vplačevali v navedenem
roku vsak delovnik od 8. do 12. ure, na sedežu podjetja, pri Jožetu Dominku. Upravičenci, ki zamudijo na navedeni rok, ne morejo sodelovati pri notranjem odkupu delnic
podjetja. Podjetje bo za notranji odkup namenilo 40% družbenega kapitala. Delnice
se bodo odkupovale s 50% popustom.
Udeleženci bodo delnice vplačevali z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov ter
z gotovino. Plačila v gotovini bodo udeleženci vplačevali na poseben privatizacijski
račun pri agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, Podružnica Murska Sobota, št. 51900-698-71388.

Delnice iz notranjega odkupa se glasijo
na ime, dajejo pravico do upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende in neprenosljive razen
znotraj programa notranjega odkupa in v
primeru dedovanja. Delnice, ki jih bodo udeleženci pridobili v zamenjavo za lastniške
certifikate, so enake kot delnice iz interne
razdelitve.
Udeleženci bodo hkrati z vpisom in plačilom delnic pristopili tudi k pravilom notranjega odkupa ter dali svoje soglasje k
osnutku statuta delniške družbe.
5. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dodatne informacije
dobijo vsak delovnik pri Jožetu Dominku,
od 8. do 12. ure, na tel. 069/32-770.
VGP MURA Murska Sobota, p.o.
Št. 44/96

La-359

Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarski zavod Šmarje
pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta
46, na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP
02000/1996-MP z dne 14. 5. 1996, odobrila
agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež: Veterinarski zavod
Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 46.
Veterinarski zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem gospodarskem sodišču
v Celju s sklepom št. FI 762/73 z dne 24. 10.
1994.
2. Matična številka: 5150426.
3. Dejavnost: Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti:
V Veterinarskem zavodu Šmarje pri Jelšah je bil v skladu s 147., 148. in 149. členom zakona o veterinarstvu določen delež
družbenega kapitala, ki je lahko predmet
lastninskega preoblikovanja po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). Na podlagi
vlaganj po 147. členu zakona o veterinarstvu
predstavlja delež Občin Šmarje pri Jelšah,
Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in
Kozje v kapitalu Veterinarskega zavoda
Šmarje pri Jelšah 12%.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura:
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala zavoda je 32,350.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
– znani lastniki (Občine Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina
in Kozje) – 12%
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 17,61%
– upravičenci iz notranjega odkupa –
35,24%
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
35,24%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

Stran 2168

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 14. VI. 1996

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 17,61% celotnega
kapitala zavoda
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 35,24% celotnega
kapitala zavoda
– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 40% družbenega kapitala ali
35,24% celotnega kapitala zavoda.
III. Javni poziv upravičencem
1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah,
Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 46, poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce zavoda), da v roku
30 dni po objavi tega oglasa in poziva v
dnevniku SLOVENEC in na oglasni deski
zavoda, vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je
10 dni po objavi internega razpisa.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah,
Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 46, poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni
po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku
SLOVENEC in na oglasni deski zavoda vpišejo in vplačajo deleže notranjega odkupa s
50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu notranjega odkupa.
Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z gotovinskimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah poziva vse zainteresirane, da v roku 30 dni po
objavi v dnevniku SLOVENEC vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 1.140 deležev oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.004 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu

lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva na sedežu zavoda, na blagajni, vsak
delavnik v času od 8. do 12. ure.
Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizacijah za plačilni promet na privatizacijski podračun št. 50730-698-89059 pri agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže”.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri Jazbec,
vsak delovnik od 8. do 12. ure po telefonu
063/821-057 ali osebno na sedežu zavoda.
Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljno razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisju in na oglasni
deski podjetja, vpišejo delnice, ki se bodo
vodile v dematerializirani obliki v zameno
za lastniške certifikate in potrdila za neizplačane plače.
Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov in potrdil proporcionalno uporabljen za notranji
odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preoblikovanje z interno objavo na oglasni deski
razpisala nov 15 dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju (II. krog).
V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca posebej.
Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene 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 morebitnimi presežki lastniških certifikatov in potrdil iz interne razdelitve ali s
presežki potrdil za neizplačane plače iz interne razdelitve, ter s komercialnimi zapisi
– obveznicami.
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, prenosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so prenosljive dve leti po pridobitvi samo z dedovanjem, po tem obdobju pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upravičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in pravili notranjega odkupa.
Vse delnice so navedene, imenske, dajejo pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende in do stečajne mase.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja, Partizanska
3, Ribnica, od 8. do 14., z gotovino pa jih
lahko vplačajo na privatizacijski podračun
št. 51310-698-000-0006051, oboje v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.

Št. 113
La-357
Na podlagi lastninskega preoblikovanja
podjetja INLES Trgovina, d.d., prodaja
stavbnega pohištva in drugih proizvodov,
Ribnica, Partizanska 3, Ribnica, ki ga je z
odločbo št. LP 01490/1996-ST, dne 8. 5.
1996 odobrila agencija za prestrukturiranje
in skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetje INLES Trgovina, d.d.,
prodaja stavbnega pohištva in drugih proizvodov, Ribnica, Partizanska 3, Ribnica,
objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja INLES Trgovina, d.d., prodaja
stavbnega pohištva in drugih proizvodov
Partizanska 3, Ribnica.
1. Firma in sedež: INLES Trgovina,
d.d., INLES Trgovina, d.d., prodaja
stavbnega pohištva in drugih proizvodov,
Ribnica, Partizanska 3, Ribnica.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, pod registrsko št. vložka
1/12712/00.
2. Matična številka: 5039045.
3. Dejavnost: 51.700 – druga trgovina
na debelo.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje v mešani lastnini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– fizične osebe – 0,11%,
– INLES Hrast, d d. – 19,05%,
– INLES Smreka, d.d. – 3,35%,
– INLES S.D.R., d.d. – 35,21%,
– INLES Javor Jušiči, d.d. – 2,58%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 3,97%,
– Odškodninski sklad – 3,97%,
– Sklad RS za razvoj – 7,94%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 7,94%,
– upravičenci iz notranjega odkupa
15,88%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
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9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila, dobite na
tel. 861-411, pri Alojzu Lavriču ali Lidiji
Ponjevič.
INLES Trgovina, d.d., Ribnica

ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju (II. krog).
V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca posebej.
Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene 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 morebitnimi presežki lastniških certifikatov in potrdil iz interne razdelitve ali s
presežki potrdil za neizplačane plače iz interne razdelitve, ter s komercialnimi zapisi
– obveznicami.
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, prenosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so prenosljive dve leti po pridobitvi samo z dedovanjem, po tem obdobju pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upravičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in pravili notranjega odkupa.
Vse delnice iz interne razdelitve kot delnice iz notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja, Cesta Notranjskega odreda 45, 1317 Sodražica, od 8.
do 14., z gotovino pa jih lahko vplačajo na
privatizacijski
podračun
št.
51310-698-000-0006030, oboje v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila, dobite na
tel. 866-123, pri Heleni Košir.
INLES Proizvodnja vhodnih vrat
Sodražica

5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– fizične osebe – 0,09%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 9,99%,
– Odškodninski sklad – 9,99%,
– Sklad RS za razvoj – 19,98%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 19,98%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
19,98%,
– javna prodaja delnic – 19,98%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljno razporeditev na pooblaščene investicijske družbe
– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic
– notranji odkup v višini do 20% razpisanih delnic
– prodaja delnic po 26. čl. ZLPP – javna
prodaja v višini 20% razpisanih delnic
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
INLES Hrast, d.d., Prigorica 98, Dolenja
vas, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence podjetja ter vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence podjetja INLES Ribnica, d.d. in INLES Holding, d.d., v
skladu s programom lastninskega preoblikovanja teh dveh podjetij, da v 30-dnevnem
roku po objavi tega oglasa in poziva v dnevnem časopisju in na oglasnih deskah vseh
treh podjetij vpišejo delnice, v zameno za
lastniške certifikate in s potrdili za neizplačane plače (I. krog).
Če v gornjem roku ne bo vpisanih vseh
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
kar bo najkasneje v 10 dneh po zaključku
vpisnega roka ugotovila posebna komisija,
bo z objavo internega razpisa najkasneje v
naslednjih 10 dneh začel teči nov 15-dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v podjetjih (II. krog). Če tudi v
II. krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh
20% delnic, bo podjetje preostanek delnic
do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj. V
II. krogu se bo v primeru, da je certifikatov
ožjih družinskih članov preveč, upoštevan
kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca posebej.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila po predhodnem
sklepu organa upravljanja. Če bo v I. krogu
vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo presežek certifikatov in potrdil za
neizplačane plače proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene
v interni razdelitvi, so neprenosljive dve leti
po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
INLES Hrast, d.d., Prigorica 98, Dolenja
vas, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojence podjetja ter vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence podjetja INLES Ribnica, d.d. in INLES Holding, d.d., v
skladu s programom lastninskega preoblikovanja teh treh podjetij, da v 30. dneh po
objavi oglasa in poziva v dnevnem časopisu

Št. 9342
La-358
Na podlagi lastninskega preoblikovanja
podjetja INLES S.D.R., d.d., proizvodnja
vhodnih vrat, Cesta Notranjskega odreda 45,
Sodražica, ki ga je z odločbo št. LP
01485/1996-ST, dne 8. 5. 1996 odobrila
agencija za prestrukturiranje in skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetje INLES S.D.R., d.d., proizvodnja vhodnih vrat, Cesta Notranjskega odreda 45, Sodražica, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja INLES S.D.R., d.d.,
proizvodnja vhodnih vrat, Cesta Notranjskega odreda 45, Sodražica
1. Firma in sedež: INLES S.D.R., d.d.,
proizvodnja vhodnih vrat, Cesta Notranjskega odreda 45, Sodražica
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, pod registrsko št. vložka
1/12709/00.
2. Matična številka: 5038952
3. Dejavnost: 2030 – stavbno mizarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetja v mešani lastnini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– fizične osebe 0,17%
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 9,98%
– Odškodninski sklad 9,98%
– Sklad RS za razvoj 19,97%
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 18,97%
– upravičenci iz notranjega odkupa
39,93%
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljno razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisju in na oglasni
deski podjetja, vpišejo delnice, ki se bodo
vodile v dematerializirani obliki v zameno
za lastniške certifikate in potrdila za neizplačane plače.
Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov in potrdil proporcionalno uporabljen za notranji
odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preoblikovanje z interno objavo na oglasni deski
razpisala nov 15 dnevni rok za vpis delnic

Št. 236
La-360
Na podlagi lastninskega preoblikovanja
podjetja INLES Hrast, d.d., proizvodnja
stavbnega pohištva in inženiring, Prigorica
98, Dolenja vas, ki ga je z odločbo št. LP
01482/1996-ST, dne 23. 5. 1996 odobrila
agencija za prestrukturiranje in skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetje INLES Hrast, d.d., proizvodnja stavbnega pohištva in inženiring, Prigorica 98,
Dolenja vas, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja INLES Hrast, d.d.,
proizvodnja stavbnega pohištva in inženiring, Prigorica 98, Dolenja vas
1. Firma in sedež: INLES Hrast, d.d.,
proizvodnja stavbnega pohištva in inženiring, Prigorica 98, Dolenja vas
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, pod registrsko št. vložka
1/12711/00.
2. Matična številka: 5103126.
3. Dejavnost: 20.30 – stavbno mizarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetja v mešani lastnini, domači kapital.
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ter na oglasnih deskah podjetja, vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma z morebitnimi presežki lastniških certifikatov ali s
presežki potrdil za neizplačane plače iz interne razdelitve, ter s komercialnimi zapisi
– obveznicami. 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, prenosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so prenosljive dve leti po pridobitvi samo z dedovanjem, po tem obdobju pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upravičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in pravili notranjega odkupa.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende in do stečajne mase.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežih podjetij:
INLES Hrast, d.d., Prigorica 98, Dolenja
vas,
INLES Ribnica, d.d., Partizanska 3, Ribnica,
INLES Holding, d.d., Partizanska 3, Ribnica,
od 8. do 15., z gotovino pa jih lahko
vplačajo na privatizacijski podračun št.
51310-698-000-0006046, oboje v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.
9. Javna prodaja
INLES Hrast, d.d., Dolenja vas, poziva
vse domače fizične in pravne osebe, pri čemer imajo državljani RS prednostno pravico odkupa, da v roku 30 dni po objavi posebnega razpisa v časopisu Delo in vplačajo
delnice INLES Hrast, d.d., Dolenja vas z
zamenjavo svojih lastniških certifikatov, s
certifikati denacionalizacijskih upravičencev ali z gotovino.
Posebni razpis bo opredelil prodajna mesta in delovni čas, ter druge pomembne podatke za investitorje.
10. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila, dobite
na Prigorici na tel. 864-064, pri Andreju
Cimpermanu ali v Ribnici pri Lidiji Ponjevič.
INLES Hrast, d.d.,
Dolenja vas

Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, pod registrsko št. vložka
1/12707/00.
2. Matična številka: 5038901.
3. Dejavnost: 20.30 – stavbno mizarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje v mešani lastnini, domači kapital.
5. Podjetje se v celoti pripoji k INLES
Hrast, d.d., Dolenja vas, Prigorica 98, v skladu z odločbo agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. 01482/1996-ST.
6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci
(I. krog), lahko svoje certifikate predložijo
na mestih, ki ga predvideva program preoblikovanja podjetja INLES Hrast, d.d., Dolenja vas, ki je objavljen istočasno s tem oglasom.
Prav tako lahko ožji družinski člani vložijo svoje certifikate v II. krogu na način,
kot ga predvideva program preoblikovanja
podjetja INLES Hrast, d.d., Dolenja vas, vse
pod pogoji, ki so predvideni v objavi oglasa
programa INLES Hrast, d.d., Dolenja vas.
Vpisna mesta, ki jih predvideva program
preoblikovanja INLES Hrast, d.d., Dolenja
vas so:
INLES Hrast, d.d., Prigorica 98, Dolenja
vas,
INLES Ribnica, d.d., Partizanska 3, Ribnica,
INLES Holding, d.d., Partizanska 3, Ribnica.
7. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila, dobite na
Prigorici na tel. 864-064, pri Andreju Cimpermanu ali v Ribnici pri Lidiji Ponjevič.
INLES Ribnica, d.d.

Prav tako lahko ožji družinski člani vložijo svoje certifikate v II. krogu na način, kot
ga predvideva program preoblikovanja podjetja INLES Hrast, d.d., Dolenja vas, vse pod
pogoji, ki so predvideni v objavi oglasa programa INLES Hrast, d.d., Dolenja vas.
Vpisna mesta, ki jih predvideva program
preoblikovanja INLES Hrast, d.d., Dolenja
vas so:
INLES Hrast, d.d., Prigorica 98, Dolenja
vas,
INLES Ribnica, d.d., Partizanska 3, Ribnica,
INLES Holding, d.d., Partizanska 3, Ribnica.
7. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila, dobite na
Prigorici na tel. 864-064, pri Andreju Cimpermanu ali v Ribnici pri Lidiji Ponjevič.
INLES Holding, d.d.,
Ribnica

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
podjetja INLES Ribnica, d.d., proizvodnja
stavbnega pohištva, Kolodvorska 22, Ribnica, ki ga je z odločbo št. LP 1483/96-ST,
dne 23. 5. 1996 odobrila agencija za prestrukturiranje in skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetje INLES
Ribnica, d.d., proizvodnja stavbnega pohištva, Kolodvorska 22, Ribnica, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja
INLES Ribnica, d.d., proizvodnja stavbnega pohištva, Kolodvorska 22, Ribnica
1. Firma in sedež: INLES Ribnica, d.d.,
proizvodnja stavbnega pohištva, Kolodvorska 22, Ribnica

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
podjetja INLES Holding, d.d., proizvodnja,
trženje, inženiring in financiranje, Partizanska c. 3, Ribnica, ki da je z odločbo št. LP
1480/96-ST, dne 23. 5. 1996 odobrila agencija za prestrukturiranje in skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetje
INLES Holding, d.d., proizvodnja trženje,
inženiring in financiranje, Partizanska c. 3,
Ribnica, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja INLES Holding,
d.d., proizvodnja, trženje, inženiring in financiranje, Partizanska 3, Ribnica.
1. Firma in sedež: INLES Holding, d.d.,
proizvodnja, trženje, inženiring in financiranje, Partizanska c. 3, Ribnica
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, pod registrsko št. vložka
1/12713/00.
2. Matična številka: 5038812.
3. Dejavnost: 74.15 – upravljanje s Holding družbami.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje v mešani lastnini, domači kapital.
5. Podjetje se v celoti pripoji k INLES
Hrast, d.d., Dolenja vas, Prigorica 98, v skladu z odločbo agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. 01482/1996-ST.
6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci
(I. krog), lahko svoje certifikate predložijo
na mestih, ki ga predvideva program preoblikovanja podjetja INLES Hrast, d.d., Dolenja
vas, ki je objavljen istočasno s tem oglasom.

Prodaje delnic podjetij
Št. 95/96

La-365
Javni poziv
za javno prodajo delnic
Izdajatelj delnic
Firma: Jelen, gostinstvo, hotelirstvo, inženiring, p.o.
Sedež: Partizanska 31, Slovenske Konjice.
Matična številka: 5025940.
Vrsta delnic v javni prodaji: navadna delnica, glasi se na ime, oznake G.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje
V postopku lastninskega preoblikovanja
bo podjetje Jelen, p.o., Slovenske Konjice,
izdalo 67.798 navadnih delnic, od tega bo
namenilo javni prodaji za certifikate in gotovino 15% družbenega kapitala, to je
10,170.000 SIT oziroma 10.170 navadnih
delnic oznake G ali 15% več izdanih delnic.
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT.
Prodajna cena delnice v javni prodaji:
– pri vplačilu z lastniškimi certifikati je
prodajna cena 1.250 SIT,
– pri vplačilu z gotovino se izhodiščna
prodajna cena poveča za koeficient rasti
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva
objave javne prodaje in znaša 2.076 SIT,
– pri vplačilu z lastniškimi certifikati denacionalizacijskih upravičencev se izhodiščna prodajna cena poveča za koeficient rasti
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva
izdaje certifikata denacionalizacijskim upravičencem.
Končna prodajna cena delnice se oblikuje v intervalne ± 30% glede na vpisano oziroma vplačano število delnic.
Namen izdaje delnic: lastninsko preoblikovanje podjetja.
Podatki o dividendah: dividende za navadne delnice se bodo izplačevale po potrditvi revidiranega računovodskega izkaza
za preteklo leto na osnovi sklepov skupščine delniške družbe. Pravica do dividende
začne teči 1. 1. 1993.
Začetek in konec vpisovanja in vplačevanja delnic
Vpisovanje bo potekalo 30 dni od objave javnega poziva v časopisu Večer oziroma od 10. junija 1996 do 10. julija 1996.
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Vpisna mesta:
– na sedežu podjetja Jelen, p.o., Slovenske Konjice, Mestni trg 2, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, samo s certifikati,
– pri Banki Celje, d.d., ekspozitura Slovenske Konjice, Oplotniška 2, v delovnem
času poslovanja enote banke od 8. do 13. ure
dopoldan in od 13.30 do 17. ure popoldan,
s certifikati in za gotovino.
Prospekt za javno prodajo delnic podjetja Jelen, p.o., Slovenske Konjice, bo na voljo vsem kupcem na vpisnih mestih.
Jelen, p.o., Slovenske Konjice

ka 6. člena zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov
za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. l. RS, št. 82/94) v zvezi z 267.
členom zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) razpisuje delovna
mesta:
1. sodnika za prekrške s sedežem v
Laškem – predstojnika organa
2. sodnika za prekrške Črnomelj –
Metlika s sedežem v Črnomlju
3. sodnika za prekrške s sedežem na
Ptuju
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, strokovnih izpitih in izpoplnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur. l. SRS, št. 8/80 in 27/85).
Kandidati naj vložijo pisne prijave z
navedbo, za katero delovno mesto se prijavljajo, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in podatki o dosedanjem delu v roku 15 dni od objave razpisa
na naslov: Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve

Razpisi delovnih mest
Št. 1600/96
Ob-2279
Upravna enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, objavlja prosto
delovno mesto
vodje izpostave Moste-Polje
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, ter posebnih pogojev, ki jih določa 4. člen zakona o delavcih v državnih organov (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), izpolnjevati še naslednje pogoje: VII. stopnjo
strokovne izobrazbe pravne, ekonomske ali
družboslovne smeri in 5 let delovnih izkušenj.
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev posredujte v 8 dneh na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Kabinet načelnice, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v
15 dneh po sprejemu sklepa.
Upravna enota Ljubljana
Ob-2280
LB Efektiva, d.o.o., družba v ustanavljanju, razpisuje delovno mesto
direktorja družbe
za mandatno obdobje štirih let.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– najmanj V. stopnja strokovne izobrazbe,
– 3 leta bančnih delovnih izkušenj,
– 2 leti delovnih izkušenj na podobnih
vodilnih mestih.
Prijave z dokazili pošljite v osmih dneh
po objavi razpisa na naslov: Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Sektor za kadrovske posle, Trg republike 2, 1520 Ljubljana.
LB Efektiva, d.o.o.,
družba v ustanavljanju
Št. 716-01/89-2/60, /61, /62
Ob-2281
Komisija Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi prvega odstav-

Št. 13130-009/96-4043
Ob-2282
Razpisna komisija agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnica Celje, na podlagi
33. in 34. člena statuta agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, razpisuje prosto delovno mesto
inšpektorja 1 (en izvajalec)
Poleg splošnih zakonskih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe – diplomirani ekonomist,
– 1 leto delovnih izkušenj,
– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku,
– poznavanje osnov računalništva in
praktično znanje za delo z osebnimi računalniki.
Drugi podatki o delovnem mestu:
– konkurenčna klavzula,
– opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora,
– delo s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– reelekcija vsaka 4 leta.
Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, naj pisno vlogo z dokazili pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave na naslov: agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, podružnica Celje, Ljubljanska cesta 1a, Celje (za razpisno
komisijo).
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Agencija RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje,
podružnica Celje
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Razpisi
javnih natečajev

Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo
računalniške opreme Visoke šole za
zdravstvo, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 30/96 z dne 7. VI. 1996, Ob-2107, se
prvi odstavek II. točke dopolni in pravilno
glasi:
II. Predmet razpisa je nakup in inštalacija naslednje računalniške opreme: 8 × osebni računalnik, 2 × tiskalnik HP LaserJet 5L,
1 × tiskalnik HP DeskJet 850C, dodatek
Transparency Adapter skenerju HP
ScanJet 3C, 2 × razširitev pomnilnika
osebnega računalnika, 5 × TCP/IP stack za
okolje Windows.
Popravek
Št. 321-02-063/96
Ob-2284
V javnem razpisu za subvencioniranje
investicij v izgradnjo oziroma obnovo hladilnic za sveže sadje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 30/96 z dne 7. 6. 1996,
Ob-2118, se pri Vsebini zahtevka (III.) 3.
točka spremeni tako, da se pravilno
glasi:
“Rok za prijavo na javni razpis je
27. junij 1996.”
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Popravek
V javnem razpisu za dobavo računalniške opreme Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, Ljubljana, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 29/96 z dne 31. V.
1996, Ob-1979, se 3. točka popravi in pravilno glasi:
3. Okvirna vrednost razpisa je 4,000.000
SIT.
Ob-2283
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
objavlja na podlagi javnih razpisov, ki so
bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 19/96
z dne 5. IV. 1996
obvestilo
Zaključeni so javni razpisi z dnem objave tega obvestila za naslednja področja:
1. Intervencije v obnovljive vire energije:
– financiranje storitev,
– subvencije za investicijske projekte obnovljivih virov energije.
2. Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnološko sanacijo energetskih objektov.
3. Program prestrukturiranja v energetiki sistemske in neekološke študije.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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Št. 6/96
Ob-2066
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št 28/93, 19/94) objavlja Glasbena šola Ribnica

mu odpiranja bodo ponudniki obveščeni po
pošti.
10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki
obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Glasbena šola Ribnica

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
in inštalacijskih del na objektu glasbene
šole v Ribnici
1. Naročnik: Glasbena šola Ribnica, Gorenjska cesta 16, Ribnica.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo rekonstrukcije obstoječega objekta
na Kolodvorski cesti 10 v Ribnici, za potrebe glasbene šole.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Glasbeni šoli Ribnica, Gorenjska cesta 16, Ribnica, vsak delovni dan
v času razpisa (inf. na tel. 861-164). Pri
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v
višini 30.000 SIT na žiro račun št. 51310603-18033 Glasbena šola Ribnica, z namenom nakazila Pristojbina za razpis – rekonstrukcija glasbene šole.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
– gradbena dela – 16,500.000 SIT,
– obrtniška – 16,000.000 SIT,
– inštalacijska dela – 5,200.000 SIT.
Predvidena je faznost gradnje, in sicer
glede na dotok finančnih sredstev. V letu
1996 je predvidena poraba v višini
14,000.000 SIT. Faznost gradnje in način
obračunavanja del bosta definirana s pogodbo.
5. Začetek del je takoj po sklenitvi pogodbe z izvajalcem del. Dokončanje del 1.
faze gradnje je predvideno v 75 delovnih
dneh.
6. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca del:
– cena ( ponudbena cena s plačilnimi pogoji in fiksnost cene),
– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje
ipd.).
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe s ponudbenim predračunom,
– način obračunavanja del,
– garancijske roke,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročnikom,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja,
– seznam podizvajalcev za posamezna
dela.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer po pošti
ali osebno na naslov: Glasbena šola Ribnica, Gorenjska cesta 16, 1310 Ribnica.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – rekonstrukcija
glasbene šole” in navedbo imena ponudnika
ter naslovnika.
Nepravilno opremljene in nepravilno sestavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.
9. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
investitorja Glasbene šole Ribnica. O datu-

Ob-2063
Občina Luče na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in določil 99. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) objavlja

Ob-2194
Na podlagi pravilnika o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št. 03011/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje

javni razpis
za rekonstrukcijo ceste na Raduho
1. Investitor: Občina Luče, Luče 106,
Luče.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija ceste
na Raduho, od odcepa – priključka na cesto
Luče – Solčava R 340 pri mostu preko Savinje, do kmetije pri Modraku, v dolžini ca.
4.350 km.
3. Orientacijska vrednost del ca.
35,000.000 SIT, orientacijski rok pa je dva
meseca od uvedbe v delo.
4. Naročnik si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
5. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na Občini Luče, Luče 106 ob plačilu 10.000 SIT na ŽR št. 52810-630-10131
- Agencija za plačilni promet Mozirje.
Vsa dodatna pojasnila lahko poiščete na
tel. 063/841-212, Bolko Aleš.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena
dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti po zakonu,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
7. Ponudba mora vsebovati: organizacijo oziroma ime ponudnika, dokazilo o registraciji, reference, cenik razpisanih del po
enotah mere, skupna vrednost razpisanih
del, ostale ugodnosti in osnutek pogodbe
(določila pogodbe – datum do katerega velja ponudba, način obračunavanja del, rok
plačila, garancijske roke, način spremembe
cen, rok izvedbe del, zagotovilo o upoštevanju delovnih in življenjskih pogojev kot jih
določajo veljavne kolektivne pogodbe ter
navedbo pooblaščene osebe ponudnika).
8. Investitor si zadržuje pravico, da sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
9. Rok za oddajo ponudbe je 26. 6. 1996
do13. ure. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj – ponudba za cesto
na Raduho”.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1996
ob 14. uri v sejni sobi Občine Luče.
10. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Luče

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
plinifikacijo kotlovnice in dozidavo
garaže
1. Predmet razpisa sta:
a) plinifikacija kotlovnice (rekonstrukcija toplovodne kotlovnice na kurjenje z zemeljskim plinom),
b) dozidava garaže,
v poslovni stavbi Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnice Novo mesto, Kandijska 21.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in bonitetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in si ogledajo projektno tehnično dokumentacijo ter objekt v podružnici Novo mesto, Kandijska 21, do 20. 6. 1996
med 8. in 14. uro pri Tomažu Urhu (tel.
068/322-071), vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo.
Dvig razpisne dokumentacije po navedenem terminu ne bo možen.
4. Predvideni rok za pričetek del je v
juliju 1996.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
za posamezen predmet razpisa bodo upoštevani zlasti kvaliteta, reference, cena, rok
izvedbe, garancijski rok in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za oddajo ponudb je 2. 7. 1996 do
12. ure na naslov iz tč. 1.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak predmet razpisa in z vidno
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – a) ali
b)”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 5. 7. 1996
v sejni sobi na naslov iz tč. 1, in sicer:
– ob 10. uri za predmet razpisa pod a),
– ob 11. uri za predmet razpisa pod b).
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.
Ob-2195
Na podlagi pravilnika o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št. 03011/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
celovito prenovo prostorov LBT
1. Predmet razpisa je celovita prenova
prostorov likvidature, blagajne in trezorja
(LBT) v poslovni stavbi Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, podružnice Ptuj, Trstenjakova ul. 2a.
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2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in bonitetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in si ogledajo objekt v podružnici Ptuj, Trstenjakova ul. 2a, od 19. do
21. 6. 1996 med 8. in 14. uro pri Jolandi
Učakar (tel. 062/772-151), vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo.
Dvig razpisne dokumentacije po navedenem terminu ne bo možen.
4. Predvideni rok za pričetek del je v
juliju 1996.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
za posamezen predmet razpisa bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, reference, rok
izvedbe, garancijski rok in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za oddajo ponudb je 5. 7. 1996 do
12. ure na naslov iz tč. 1.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– LBT”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1996
ob 9. uri v sejni sobi na naslov iz tč. 1.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje
in informiranje

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji delovnik po izteku roka oddaje ponudbe ob 12. uri na sedežu zavoda.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

1. Naročnik: župan Občine Lendava, Trg
Ljudske pravice 5, Lendava.
2. Predmet razpisa: izdelava investicijskega programa za izgradnjo industrijskega
tira Lendava–Redics z naslednjo vsebino:
1. uvod,
2. tržna analiza,
3. način transporta in kapacitete,
4. prometna tehnologija,
5. ekološki vidik investicije,
6. transportna oziroma proizvodna osnova,
7. preskrba z energijo in vodo,
8. lokacija – pridobitev soglasij državnih in ostalih inštitucij,
9. soglasja glede izvajanja prometa preko državne meje,
10. kadri,
11. investicije,
12. terminski plan izgradnje,
13. plan financiranja,
14. finančna uspešnost po investiciji.
3. Rok prijave: štirinajst dni po objavi v
Uradnem listu RS.
4. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale celotne razpisane naloge, bodo zavrnjene. Ponudnik lahko predloži več ponudb, če je
možna realizacija v več variantah. V eni
ponudbi sme ponuditi samo eno varianto.
5. Predvideni rok dokončanja del je šest
tednov po izbiri izvajalca.
6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so:
– kvaliteta ponujenega programa,
– cena,
– eventualni popusti pri izdelavi več variant,
– strokovna usposobljenost izvajalca,
– rok izvedbe,
– reference podjetja in zaposlenih pri izvajanju podobnih del,
– ugodnejši finančni pogoji,
– sposobnost komuniciranja z izvajalci
podobne študije za odsek na madžarski strani,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni obvezen izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presojo pri izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi merili.
7. Ponudniki za pridobitev del morajo
predložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– reference, ki so jih na področju razpisane dejavnosti pridobili z dosedanjim delom.
8. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti in pravilno opremljena – imeti mora
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis!”.
Na kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.
9. Ponudbe je potrebno poslati priporočeno najkasneje 14 dni po objavi v Urad-

Št. 53/96
Ob-2196
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna 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 v
parku graščine Šenek v Polzeli
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Celju.
2. Predmet razpisa: sanacija gradbeno
obrtna dela na terasi in zunanjih stopnicah v
parku ob Domu upokojencev v Polzeli, Občina Žalec.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
8,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pravico odločiti se za manjši obseg del od razpisanega ali fazno izgradnjo.
4. Predviden pričetek del je 15. 7. 1996,
dokončanje pa 15. 9. 1996.
5. Merila za najugodnejšega ponudnika
so reference na podobnih delih, ponudbena
cena, plačilni pogoji ter garancija za izvedbo del, s tem da najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudbeniki prevzamejo vsak delovnik v
tajništvu 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. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako: Ne odpiraj, ponudba za park Šenek.
8. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo ponudniki na sedežu zavoda
ali po tel. 063/481-173 in 481-149 vsak delovnik od 8. do 14. ure

Št. 53/96
Ob-2197
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna 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 v
Špitaliču, Občina Slovenske Konjice
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Celju po pooblastilu
Župnijskega urada Špitalič.
2. Predmet razpisa: sanacijska dela na
oboku cerkve, izvedba nove strešne kritine
v škrilju, rekonstrukcija lesenega strešnega
stolpiča ter kleparska dela.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
9,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pravico odločiti se za manjši obseg del od razpisanega ali fazno izgradnjo.
4. Predviden pričetek del je 1. 8. 1996,
dokončanje pa 15. 10. 1996.
5. Merila za najugodnejšega ponudnika
so reference na podobnih delih, ponudbena
cena, plačilni pogoji ter garancija za izvedeno delo, s tem da najcenejši ponudnik ni
nujno tudi najugodnejši.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudbeniki prevzamejo vsak delovnik v
tajništvu 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. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako: Ne odpiraj, ponudba za Špitalič.
8. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo ponudniki na sedežu zavoda
ali po tel. 063/481-173 in 481-149 vsak delovnik od 8. do 14. ure
9. Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji delovnik po izteku roka oddaje ponudbe ob 12. uri na sedežu zavoda.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Celje
Ob-2199
Na podlagi zakona o gradnji objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93) ter
spremembe in dopolnitve navedene odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94), župan Občine Lendava objavlja
ponovni javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za
izvedbo investicijskega programa za
izgradnjo industrijskega tira Lendava
(SLO)–Redics (H)
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nem listu RS do 12. ure, lahko pa so do
istega roka izročena na naslov: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
10. Odpiranje ponudb bo tretji dan po
izteku roka ob 13. uri v prostorih Občine
Lendava. Predstavniki, ki bodo prisotni pri
odpiranju ponudb, morajo imeti pri sebi
pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
12. Dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom dobijo ponudniki na tel./faks
069/75-104, Mursics József, dipl. inž.
Župan Občine Lendava

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno obveščeni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Občina Vitanje
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Celje

– eventualne druge elemente, ki investiterju lahko dokažejo ugodnost ponudbe,
– reference za področje in obseg razpisanih del (kapacitete, zasedenost),
– vzorec pogodbe.
5. Rok izvedbe je v času šolskih počitnic.
6. Merila za izbiro izvajalca: najugodnejši ponudnik bo izbran na osnovi referenc
ponudnika na podobnih delih, ponudbene
cene, garancijske dobe, servisiranja in plačilnih pogojev.
7. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko ponudniki dobijo na Občini Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica,
tel.: 746-126.
8. Ponudbe na javni razpis dostavite do
28. 6. 1996 na Občino Borovnica v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis
za izvedbo zamenjave oken v Osnovni šoli
Borovnica”.
9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prejete pravočasno in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izločene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
10. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.
11. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.
Občina Borovnica

Št. 347-06/96
Ob-2179
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94 ), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS
28/93 in 19/94), Občina Vitanje v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Celje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Vitanje v letu 1996
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Vitanje in na
Zavodu za gozdove Slovenije, Območna
enota Celje, odsek za tehnologijo dela in
gozdne prometnice v Celju.
3. Predmet razpisa: redna in občasna
vzdrževalna dela na gozdnih cestah:
– grederiranje cestišča,
– gramoziranje vozišča,
– strojno čiščenje jarkov,
– vzdrževanje objektov na gozdnih cestah.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,000.000 SIT.
Naročniki si pridržujejo pravico spremeniti obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev sredstev. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaključek del je v letu 1996. Dela se
izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena po enoti razpisanih del, strojne in
delovne kapacitete, plačilni roki, fiksnost
cen, garancijski roki in pripravljenost vključiti v kalkulacijo sodelovanje z uporabniki
ceste.
7. Ponudbe za javni razpis predložite v
15 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine Vitanje, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Vitanje”. Na kuverti mora biti naslov pošiljatelja.

Št. 347-08/96
Ob-2180
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Vitanje
javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji lokalne
ceste v Občini Vitanje
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalne ceste Stenica–Skomarje–Hudinja.
3. Naziv objekta: lokalna cesta.
4. Orientacijska
vrednost
objekta:
48,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Skomarje, Hudinja.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na Občini Vitanje ob delavnikih od
7. do 9. ure v tajništvu občine.
7. Rok za pričetek del je avgust 1996.
8. Rok za končanje del je 90 dni.
B) Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. plačilni pogoji,
4. garancijski rok.
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
naročniku.
6. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. točke člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
C) Ostali pogoji
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
najkasneje do 12. ure v sredo, dne 19. 6.
1996 na naslov: Občina Vitanje, Vitanje 67,
kjer bo ob 12. uri, v sejni sobi odpiranje
ponudb. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako:”Ne odpiraj – ponudba – lokalna cesta!”
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po odpiranju.
Občina Vitanje
Ob-2070
Na podlagi določil statuta Občine Borovnica (Naš časopis, marec 1995), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavljamo
javni razpis
za izvedbo zamenjave oken v Osnovni
šoli Borovnica
1. Investitor: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica
2. Predmet razpisa je izvedba zamenjave
obstoječih oken z novimi okni iz umetne
mase ali Alu profilov.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 4,000.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena in način plačila,
– sodno registracijo,

Št. 322/0001/96
Ob-2183
Na podlagi določil odredbe o financijranju in sofinancijranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
list RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. list RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
list RS, št. 28/94) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list
RS, št. 19/94), Občina Črnomelj v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Novo mesto in OE Kočevje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Črnomelj v letu 1996
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
Dokumentacija razpisnih del je na razpolago na Občini Črnomelj, Trg svobode 3,
soba št. 24.
3. Predmet razpisa
3.1. Redna vzdrževalna dela:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna
čiščenja cestnih odvodnikov oziroma drežnikov, čiščenje cevnih in ploščatih propustov, ročni izkopi koritnice in prečnih kanalov, ročno posipanje cestišča, urejanje brežin in vzdrževanje objektov na gozdnih cestah,
b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gradnje in profiliranje cestišča, valjanje cestišč, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozdnih cestah,
c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1996/97. Pri tej postavki gre za označevanje gozdnih cest, pluženje in posipanje,
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,000.000 SIT.
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Naročniki si pridržujejo pravico spremeniti obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti in drugih). Izvajalec v tem primeru ni opravičen
do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je v letu 1996. Dela se izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za to področje, ponudbena cena za enoto,
strojne in delovne kapacitete, plačilni roki,
fiksnost cen, garancijski roki in druge ugodnosti.
7. Ponudbe
Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije, ki jo proti plačilu 3.000 SIT
na
ŽR
Občine
Črnomelj
št.
52110-630-40302 ali osebno na Občini Črnomelj dvignete na naslovu Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj v sobi št. 24,
pošljite priporočeno vsaj 20. dan po objavi
v Uradnem listu RS ali osebno vročite vsaj
22. dan do 9. ure na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “ Ne odpiraj - Javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Črnomelj.” Na kuverti mora
biti naslov pošiljatelja.
8. Javno odpiranje ponudb bo 22. dan po
objavi razpisa oziroma privi naslednji dan
ob 9.30 v mali sejni sobi Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Črnomelj
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Novo mesto
Območna enota Kočevje

4. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi tega razpisa z oznanko “Strežnik”.
5. Odpiranje ponudb je javno 26. 6. 1996
ob 13.30 v sejni sobi št. 521 na Filozofski
fakulteti.
6. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Obrazci registracije, obrazci BON-1 in
BON-2 oziroma BON-3 (APPNI) ne smejo
biti starejši od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da
ponudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.
6. Ponudbe, ki bodo predvidele kakršnokoli predplačilo ali rok plačila krajši kot 30
dni, se pri izbiri ne bodo upoštevale.
Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– popolna skladnost predložene ponudbe z razpisnimi pogoji naročnika,
– ponudbena cena specificirana po posameznih elementih/delih in plačilni pogoji,
– rok popolne izvršitve vseh razpisanih
del,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev,
– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost,
– oddaljenost ponudnika in morebitnih
podizvajalcev od lokacije gradnje,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoročno izkazujejo stanje ponudnika,
– morebitne dodatne ugodnosti.
Komisija si pridržuje pravico izbire, da
odda vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali
dele posameznim izvajalcem.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
9. Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2% od
vrednosti ponudbenega zneska z izjavo, da
jo naročnik lahko vnovči v primeru, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe. Garancija mora biti sestavljena skladno z obrazcem v razpisni dokumentaciji.
10. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpiraj, ponudba! Javni razpis, št. 045-05/931/9. Preureditev podstrešja zgradbe Državnega zbora Republike Slovenije na Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani”.
Na kuverti mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudba mora prispeti do vključno
15. 7. 1996 do 12. ure, na naslov: Državni
zbor Republike Slovenije, Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za preureditev podstrešja zgradbe Državnega zbora Republike Slovenije na Tomšičevi ulici 5 v
Ljubljani (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, Ljubljana.
Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
11. Odpiranje ponudb bo 17. 7. 1996 ob
9. uri, v prostorih Državnega zbora RS,
Ljubljana, Šubičeva 4.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.
12. Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami razpisa.
Nepravočasno prispele ponudbe, nepravilno opremljene oziroma oddane ponudbe
bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.
13. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od ponedeljka, 17. 6. 1996

Ob-2285
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 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 postavitev NT strežnika s
strojno in pripadajočo opremo
1. Merila za izbiro:
– ime ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe,
– specifikacija in tehniški opis strojne,
programske opreme in izvedbenih del,
– opis celovite rešitve (zaželjena topologija),
– plačilni pogoji (avans, kredit, leasing,...),
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– servisiranje (odzivni čas),
– druge ugodnosti.
2. Razpisno dokumentacijo in dodatna
tehnična pojasnila dobite vsak delovnik od
13. do 14. ure na Filozofski fakulteti pri inž.
Cvetku Pustovrhu ali ek. informatik Alešu
Moškonu, tel. 1769-200.
3. Pisne ponudbe morajo biti opremljene
v skladu z 12. členom citirane odredbe.

Št. 045-05/93-1/9
Ob-2286
Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
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)
javni razpis
za preureditev podstrešja zgradbe
Državnega zbora Republike Slovenije na
Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani
1. Naročnik: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
2. Predmet: izvedba preureditve podstrešja v zgradbi Državnega zbora na Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani, ki vključuje izdelavo PGD, PZI in PID projektov instalacij,
pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del,
dobavo in montažo opreme ter pridobitev
uporabnega dovoljenja po zaključku vseh
del po načinu “funkcionalni ključ v roke”
na osnovi dokončne fiksne cene.
Podrobnejši obseg je naveden v razpisnem gradivu.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
130,000.000 SIT.
4. Roki
Predviden pričetek pogodbenih del je
1. 8. 1996.
Predviden zaključek vseh del je 30. 11.
1996.
Podrobnejši terminski plan je sestavni
del razpisnega gradiva.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in dokumentacijo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazce BON-1 in BON-2 oziroma
BON-3,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– referenčno listo podjetja in morebitnih
podizvajalcev,
– osnutek pogodbe, ki mora biti v celoti
usklajen s ponudbo,
– ceno v tolarjih, s posebej navedenim
zneskom prometnega davka,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2% od ponudbene vrednosti,
– način zavarovanja izpolnitve v obliki
bančne garancije v višini 20% od ponudbene vrednosti,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb,
– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30
dni po potrditvi računa s strani naročnika,
– poimenski seznam strokovnjakov in
njihovih kvalifikacij,
– ime pooblaščene osebe ali službe ponudnika, ki bo tolmačila ponudbo,
– morebitne dodatne ugodnosti.
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do vključno petka, 21. 6. 1996 vsak dan od
10. do 12. ure dopoldan v recepciji
Državnega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana, ob predložitvi pooblastila za dvig razpisne dokumentacije v dveh izvodih in dokazila o plačilu 50.000 SIT za režijske stroške
na žiro račun Državnega zbora RS, št.
50100-637-55237, sklic. POD.
Strokovne informacije in pojasnila bo naročnik posredoval na skupnem sestanku z
vsemi zainteresiranimi ponudniki, ki bo
28. 6. 1996 ob 8. uri v prostorih Državnega
zbora RS.
V okviru sestanka bo organiziran tudi
ogled objekta – mesta prenove.
14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite pri Ivanu Polzelniku, tel.
061/1761-156.
Državni zbor Republike Slovenije

– ponudbena cena, način plačila in fiksnost cene,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– eventualna kvalitetna oziroma izboljšana teh. rešitev (v skladu s tč. 5 tega razpisa).
Upoštevane bodo samo ponudbe z vsemi
zahtevanimi podatki in izjavami.
Prepozno prispele ponudbe bodo vrnjene neodprte.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere najcenejše ponudbe ter, da z izbranim
ponudnikom sklene pogodbo ne glede na
razloge.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: “Ponudba za
izvedbo malih namakalnih sistemov Benedikt – Ne odpiraj” na naslov: Jasama, d.o.o.,
Cankarjeva 20, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah.
9. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek
24. junija 1996 do 13. ure.
10. Odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo istega dne ob 13.30 v prostorih
podjetja Jasama, d.o.o., Cankarjeva 20, Lenart v Slovenskih Goricah.
Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem predložiti pisno pooblastilo.
O izboru bodo ponudniki seznanjeni najkasneje 10 dni po odpiranju ponudb.
Jasama, d.o.o.,
Lenart v Slovenskih Goricah

na Podčetrtek, Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek. Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
kanalizacije v Podčetrtku”.
7. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 13. uri v prostorih Občine Podčetrtek.
Predstavniki ponudb morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Podčetrtek

Ob-2287
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter po
pooblastilu in v imenu pridelovalcev vrtnin,
združenih v Vrtnarskem društvu Benedikt,
razpisuje Jasama, d.o.o.,
javni razpis
za izvedbo malih namakalnih sistemov
na območju Benedikta, Sv. Trojice,
Cerkvenjaka in Srednje kmetijske šole
Ptuj
1. Naročnik: Jasama, d.o.o.
2. Predmet razpisa: izvedba malih namakalnih sistemov (črpališča in primarni vodi)
na 24 posameznih lokacijah na zgoraj navedenih območjih.
3. Orientacijska vrednost za izvedbo na
posamezni lokaciji je ca. 700.000 SIT.
4. Dvig razpisne dokumentacije je možen od dneva razpisa dalje na naslovu: Jasama, d.o.o., Cankarjeva 20, Lenart v Slovenskih Goricah, vsak delovni dan od 7. do 10.
ure do petka 21. 6. 1996. Vsa pojasnila v
zvezi z razpisom del in dokumentacije so
možne na tel. 062/724-375 pri Vidi Šavli.
Organiziran ogled lokacij bo v sredo
19. 6. 1996 ob 9. uri z zbirnim mestom na
sedežu podjetja Jasama, d.o.o.
5. Naročnik si pridržuje pravico določiti
končni obseg del od razpisanega z ozirom
na kvaliteto predlaganih tehničnih in izvedbenih rešitev. Ponudnik nima pravice do
uveljavljanja odškodnine s tega naslova.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji, ki ne sme biti
starejša od 30 dni,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi,
– seznam referenc pri podobnih izvedbah,
– ponudbo za vsako lokacijo posebej kot
zaključeno tehnično enoto,
– terminski plan,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen z vsemi razmerami in stanjem na terenu in da je
dela sposoben izvesti v ponujenem času,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:

Ob-2288
Na podlagi določil odredbe o postopkih
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Podčetrtek
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo dela kanalizacije v naselju
Podčetrtek – podaljšanje demobrežnega
kanala
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo dela kanalizacije v naselju Podčetrtek.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Podčetrtek. Tukaj
bo na ogled tudi tehnična dokumentacija.
Informacije lahko dobite na tel. 063/829181.
3. Predvideni pričetek gradnje je 15. julij 1996.
4. Orientacijska
vrednost
znaša
14,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: fiksna cena do konca gradnje
po načelu “funkcionalni ključ v roke” in
pod pogojem, da se izvajalec odpove zahtevi po 637. členu ZOR, zahtevani avans, možnost kreditiranja ali zamika plačil, reference, način plačila izvedenih del po situacijah.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
6. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov Obči-

Ob-2289
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Občina Podčetrtek objavlja
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Osnovno šolo Podčetrtek in Osnovno
šolo Marije Broz Bistrica ob Sotli
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Predmet razpisa so dnevni prevozi
učencev v osnovno šolo Podčetrtek in OŠ
Bistrica ob Sotli. Prevozi so ločeni po šolskih okoliših posameznih osnovnih šol.
3. Relacije prevozov, vozni redi, število
otrok, ki se vozijo, lahko ponudniki dobijo
osebno ali po telefonu pri ravnateljih osnovnih šol.
OŠ Podčetrtek, tel. 063/829-030 – ravnatelj Darko Pepevnik, OŠ Marija Broz Bistrica, tel. 063/804-177, ravnatelj Jože Uršič.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena prevoza,
– kvaliteta vozil,
– reference pri izvajanju prevozov,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Vsebina ponudbe mora v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
vsebovati:
1. ime in sedež ponudnika,
2. podatke in dokazila o registraciji, ki
mora biti overjena, oziroma priglasitveni
list,
3. reference,
4. vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom in prilogami:
– predračun,
– struktura cene,
– druge podatke glede določljivosti cene,
– datum do katerega velja ponudba,
– način obračunavanja storitve,
– način določanja in obračunavanja korekcij cene,
– dokazilo o lastništvu vozila, oziroma
pogodbo o lizingu ali najemu vozila,
– način zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti storitev,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe se oddajo na Občini Podčetrtek, Škofja gora 1,
3254 Podčetrtek v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze”.
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7. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 13. uri v prostorih OŠ Podčetrtek.
Predstavniki ponudb morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Podčetrtek

– poslovni načrt centra za modo in management,
– ustrezna bibliografija.
4. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na naslov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana v 3 izvodih v
zapečatenih ovojnicah z ustrezno oznako:
“Ne odpiraj! Prijava na razpis: Projekt Centra mode in managementa.”
Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 10 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan po zaključenem razpisu ob 12. uri na
ministrstvu.
Prosilci oziroma izvajalci bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po
odpiranju vlog.
Dodatne informacije posreduje Jože Holešek, tel. 061/178-32-57, vsak delovnik od
8. do 10. ure.

4. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na
naslov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana v 3
izvodih v zapečatenih ovojnicah z
ustrezno oznako: “Ne odpiraj! Prijava
na razpis: Projekt informatizacije poslovnega sektorja.”
Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 10 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan po zaključenem razpisu ob 12. uri na
ministrstvu.
Prosilci oziroma izvajalci bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po
odpiranju vlog.
Dodatne informacije posreduje Jože Holešek, tel. 061/178-32-57, vsak delovnik od
8. do 10. ure.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-2290
Na podlagi določil zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja naslednja
javna razpisa
proračunska postavka 1731 – projekt
prenova podjetij natečaj za “projekt
centra mode in managementa” –
horizontalni program politike
povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenskega gospodarstva
Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena v višini 5,500.000
SIT.
1. Predmet razpisa
Projekt centra mode in managementa temelji na:
– izdelavi projekta ustanavljanja in poslovnega načrta centra,
– izdelavi projektov izobraževanja v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji.
2. Merila in pogoji
Vabimo strokovnjake raziskovalnih,
svetovalnih organizacij in izobraževalnih
hiš z naslednjimi znanji in izkušnjami:
a) funkcionalna znanja na področju:
– poslovnega komuniciranja,
– načrtovanja strategij,
– organizacije,
– marketinga,
– podjetniških financ,
– proizvodnje in logistike,
– kontrole kakovosti,
– standardiziranja in izboljšanja ter uvajanja novih tehnologij,
– specifičnega izobraževanja,
b) izkušnje na področju proizvodnje preje, tkanin in končnih tekstilnih izdelkov ter
proizvodnje usnjenih izdelkov in galanterije,
c) poznavanje mednarodnih razmer,
poznavanje tržnih in podjetniških razmer v
sektorjih tekstila in usnja v gospodarsko
razvitih državah.
3. Vsebina vloge
Vloga naj vsebuje:
– osebne reference, ki naj bodo v skladu
z navedenimi znanji in izkušnjami,
– celovito predstavitev dejavnosti raziskovalne oziroma svetovalne organizacije,
– večletne praktične izkušnje,
– uspešno realizirane projekte na področju v navedenih sektorjih,

proračunska postavka 1731 – projekt
prenova podjetij natečaj za “projekt
informatizacije poslovnega sektorja” –
horizontalni program politike
povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenskega gospodarstva
Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena v višini 2,000.000
SIT.
1. Predmet razpisa
Projekt organizacijsko informatizacijske
prenove poslovnega sektorja temelji na:
– izdelava metodologije informatizacije
proizvodnje (CAD-CAM-CIM),
– izdelava metodologij planiranja materialnih tokov,
– izdelava metodologij računalniške izmenjave poslovnih dokumentov (RIP) med
podjetij in javno upravo,
– pilagoditev organizacije proizvodnje
možnostim informacijskih tehnologij.
2. Merila in pogoji
Vabimo strokovnjake raziskovalnih in
svetovalnih organizacij z naslednjimi znanji in izkušnjami:
a) funkcionalna znanja na področju:
– informatizacijske tehnologije,
– poslovnega komuniciranja,
– organizacije in
– informatizacije proizvodnje,
b) izkušnje na področju informatizacije,
uvajanja informatizacijskih tehnologij in
poznavanje mednarodnih razmer na področju informatizacije,
c) poznavanje mednarodnih razmer in
trendov na področju informatizacije.
3. Vsebina vloge
Vloga naj vsebuje:
– osebne reference, ki naj bodo v skladu
z navedenimi znanji in izkušnjami,
– celovito predstavitev dejavnosti raziskovalne oziroma svetovalne organizacije,
– večletne praktične izkušnje,
– uspešno realizirane projekte na področju informatizacije,
– načrt dela projekta.

Št. 135/96
Ob-2291
Vzgojnovarstveni zavod Antonije Kucler Vrhnika, Tržaška 2a, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za nakup parnokonvekcijske peči
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod
Antonije Kucler Vrhnika.
2. Predmet razpisa: parnokonvekcijska
peč MODEL OD 10.10 zmogljivost 10 ×
1/1 GN.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podatke o boniteti ponudnika,
– ponudbeno ceno s specifikacijo pripadajoče serijske opreme in pekačev po vrsti,
globini in ceni,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– reference,
– servis in garancijski rok,
– inštruktažo osebja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena v DEM in SIT in plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski rok in servis,
– kvaliteta opreme.
5. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – peč”, na naslov Vzgojnovarstveni
zavod Antonije Kucler Vrhnika, Tržaška 2a,
Vrhnika.
6. Odpiranje ponudb bo 27. junija 1996
ob 8. uri na Tržaški 2a, Vrhnika.
7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku osmih dni od dneva odpiranja ponudb.
Vzgojnovarstveni zavod
Antonije Kucler Vrhnika
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Ob-1892

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
urejanje lokalnih in krajevnih cest –
pripravo terena in asfaltiranje oziroma
izdelavo protiprašne zaščite v Občini
Brezovica
Predmet razpisa: izbira najugodnejšega
izvajalca za urejanje lokalnih in krajevnih
cest – pripravo terena in asfaltiranje oziroma izdelavo protiprašne zaščite v Občini
Brezovica v letu 1996.
Investitor del:
– Občina Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica, ki jo zastopa župan Drago Stanovnik,
– krajevna skupnost (v kateri se nahaja
posamezna cesta),
– občani oziroma krajani posameznih naselij.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Občine Brezovica.
Merila za izbiro izvajalca so popolnost
ponudbe, reference, ponudbena cena, način
plačila in fiksnost cen, opcija ponudbe, garancijski pogoji in druge ugodnosti.
Investitor si pridružuje pravico zmanjšati razpisan obseg del z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva oziroma odstopa od
podpisa posameznih pogodb.
Investitor si pridružuje pravico do izbire
različnih izvajalcev za posamezne ceste oziroma posamezna dela na komunalnem področju.
Rok za dostavo ponudb je 27. 6. 1996 do
12. ure z oznako “Ne odpiraj – razpis za
ceste”.
Odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996 ob
9. uri v prostorih Občine Brezovica
Občina Brezovica
Ob-2058
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Jesenice
javni razpis
1. Predmet razpisa je opravljanje storitev investitorskega inženiringa za obnovo
objekta Kasarna na Stari Savi na Jesenicah
in zajema aktivnosti nadzora nad gradnjo
do pridobitve uporabnega dovoljenja in predajo objekta končnemu uporabniku.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 4,000.000 SIT.
Plačila se bodo izvrševala na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96).
1. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del:
I. faza – pričetek del junij 1996, dokončanje november 1996,
II. faza – pričetek del maj 1997, dokončanje del november 1997,
III. faza – pričetek del maj 1998, dokončanje del november 1998,
IV. faza – pričetek del maj 1999, dokončanje del november 1999.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– kadri,
– cena,
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– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba za inženiring objekta Kasarna na Stari Savi na Jesenicah” je treba dostaviti v
zapečateni kuverti v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, na naslov: Občina
Jesenice, C. M. Tita 78, 4270 Jesenice.
6. Za pravočasno poslane ponudbe se štejejo ponudbe, katere pridejo na naslov pod
tč. 5 tega razpisa petnajsti dan od objave v
Uradnem listu RS, do 12. ure.
V primeru, da je petnajsti dan objave
sobota, nedelja ali praznik, se šteje naslednji delovni dan do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno pod tč. 6 tega razpisa, ob 12.15, v
prostorih konferenčne sobe Občine Jesenice (I. nadstropje).
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisna komisija obvestila v 15
dneh po odpiranju ponudb.
8. Razpoložljivo projektno dokumentacijo si ponudniki lahko ogledajo do vključno petega dneva od objave razpisa vsak delovni dan od 9. do 11. ure v prostorih Občine Jesenice, Premoženjsko pravna služba,
pri kontaktni osebi Marini Jerala.
9. Ponudbi mora biti priloženo:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja za dejavnost, katera je predmet razpisa, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o likvidni sposobnosti ponudnika, to je BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, datumom do katerega velja ponudba, garancijske roke, urna postavka,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede strokovne usposobljenosti za izvajanje
strokovnega nadzorstva nad gradnjo objekta po zakonu o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84).
10. Nepravočasno poslane in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.
11. Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezno pooblastilo, če jih ne zastopa oseba,
pooblaščena v registraciji podjetja – družbe.
Občina Jesenice

3. Način, čas, kraj in oseba pri kateri se
lahko dvigne razpisna dokumentacija in dobijo potrebni podatki in razlage za izdelavo
ponudbe: osebno, tretji do osmi delovni dan
po objavi tega razpisa, na sedežu Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, pri
Špeli Pruš. Ponudniki lahko ponudijo izvedbo vseh del po razpisu ali ločeno za vsak
objekt posebaj.
4. Lokacija:
– objekt A: Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec, starejši objekt enote v Cankarjevi ulici 5, Slovenj Gradec,
– objekt B: Osnovna šola Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Šmartno 69, Šmartno pri
Slovenj Gradcu.
5. Orientacijska cena:
– objekt A: 3,000.000 SIT,
– objekt B: 1,500.000 SIT.
7. Rok izvedbe: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, končanje del za predajo
do 15. 8. 1996.
8. Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost izvedbe,
– rok izvedbe,
– garancijski roki,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost in izkušnje s
področja graditve objektov namenjenih otrokom,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
9. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:
– podatki iz 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil,
– podatki o kapacitetah in njihovi zasedenosti ter o razpoložljivih kadrih ter njihovi strokovni usposobljenosti,
– podatki o podizvajalcih in obsegu javnega naročila, ki bi ga izpolnili podizvajalci,
– ovrednoteno delo v tolarskih cenah z
izkazanim prometnim davkom,
– podatki o boniteti poslovanja ponudnika (obrazec BON 1, 2, 3),
– datum, do katerega velja ponudba,
– predlog pogodbe s predvidenin načinom zavarovanja pogodbenih obveznosti v
času izvajanja pogodbe in za garancijski rok.
Ponudnik je dolžan k ponudbi predložiti
akceptni nalog v višini 10% vrednosti ponudbene cene, ki zapade v korist naročnika,
v kolikor izbrani ponudnik v roku 15 dni od
obvestila o izboru ne sklene pogodbe za
izvajanje razpisanih del. Neizbranim ponudnikom se akceptni nalog vrne hkrati z obvestilom o izboru izvajalca.
10. Rok in način oddaje ponudbe: Ponudbe je potrebno oddati petnajsti dan po
objavi tega razpisa do 13. ure na naslov
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, Slovenj Gradec, v zaprtih kuvertah z oznako za:
– objekt A: “Javni razpis - Streha objekt
A - ne odpiraj”
– objekt B: “Javni razpis - Streha objekt
B - ne odpiraj”.
11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, sejna soba, naslednji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 13. uri.
12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 10 dneh po izteku roka za oddajo ponudb.

Št. 403-07/96
Ob-2181
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
zamenjavo strešnih kritin
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa:
– objekt A: zamenjava strešne kritine –
bobrovec, vključno s popravilom ostrešja in
kleparskimi deli ter razna vzdrževalna dela
na stavbi Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, enota v Cankarjevi ulici,
– objekt B: preplastitev črne kritine z
izvedbo zaključkov in kotličkov površine
ca. 300m2 po sistemu “Poglej in ponudi na
ključ” na ravnih delih strehe Osnovne šole
Šmartno pri Slovenj Gradcu.
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Št. 403-07/96
Ob-2182
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo prizidka in adaptacijo Druge
osnovne šole Slovenj Gradec podružnice
Pameče
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa: izgradnja prizidka
treh učilnic in dokončanje adaptacijskih del
Druge osnovne šola Slovenj Gradec podružnice Pameče.
3. Način, čas, kraj in oseba pri kateri se
lahko dvigne razpisna dokumentacija in dobijo potrebni podatki in razlage za izdelavo
ponudbe: osebno, tretji do osmi delovni dan
po objavi tega razpisa, na sedežu Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, pri
Špeli Pruš. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
pristojbine v višini 10.000 SIT na žiro račun
št. 51840-630-25638, Mestna občina Slovenj Gradec, z namenom nakazila: “Pristojbina za razpis - prizidek Pameče”.
4. Predmet razpisa: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela ter vgradna oprema za
šolo v Pamečah.
5. Lokacija: duga osnovna šola Slovenj
Gradec podružnica Pameče, parc. št. 1733/9
in 1733/11, k.o. Gradišče.
6. Orientacijska cena: 40,000.000 SIT.
7. Rok izvedbe: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, končanje del za pridobitev uporabnega dovoljenja do 15. 8. 1996.
8. Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost izvedbe,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost in izkušnje s
področja graditve objektov namenjenih otrokom,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
9. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:
– podatki iz 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil,
– podatki o kapacitetah in njihovi zasedenosti ter o razpoložljivih kadrih ter njihovi strokovni usposobljenosti,
– podatke o podizvajalcih in obsegu javnega naročila, ki bi ga izpolnili podizvajalci,
– ovrednoteno delo v tolarskih cenah z
izkazanim prometnim davkom,
– podatki o boniteti poslovanja ponudnika (obrazec BON 1, 2, 3),
– datum, do katerega velja ponudba,
– predlog pogodbe s predvidenim načinom zavarovanja pogodbenih obveznosti v
času izvajanja pogodbe in za garancijski rok.
Ponudnik je dolžan k ponudbi predložiti
akceptni nalog v višini 10% vrednosti ponudbene cene, ki zapade v korist naročnika,
v kolikor izbrani ponudnik v roku 15 dni od
obvestila o izboru ne sklene pogodbe za
izvajanje razpisanih del. Neizbranim ponudnikom se akceptni nalog vrne hkrati z obvestilom o izboru izvajalca.

10. Rok in način oddaje ponudbe: na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ul. 5, Slovenj Gradec, v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis - prizidek Pameče - ne
odpiraj” petnajsti dan po objavi tega razpisa
do 13. ure.
11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, sejna soba, naslednji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri.
12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 10 dneh po izteku roka za oddajo ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec

za OŠ”, za vsak objekt posebej. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 1. julija 1996
ob 12. uri, OŠ Medvode, Ostrovrharjeva 4,
Medvode.
8. Naročnik si pridružuje pravico določiti eventuelno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva in se za zmanjšan obseg del tudi
sklene ustrezna pogodba ter pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb, s ciljem
racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
9. Naročnik bo izbiro ponudnika opravil
za vsak predmet razpisa posebej.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
pisno najkasneje v 15 dneh od odpiranja
ponudb.
Občina Medvode

Št. 1449/96
Ob-2064
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Medvode objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje investicijsko vzdrževalnih del
na objektih javnih zavodov v Občini
Medvode
1. Naročnik del: Občina Medvode.
2. Predmet razpisa:
a) OŠ Medvode, Medvode:
– sanacija strehe,
– orientacijska
vrednost
del
je
17,000.000 SIT.
b) OŠ Simon Jenko, Smlednik:
– sanacija sanitarij,
– orientacijska vrednost del je 2,500.000
SIT.
3. Rok izvedbe: julij in avgust 1996.
4. Merila za izbiro: ponujena cena, plačilni pogoji (fiksnost cen), rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference
s področja del, garancijska doba, ponudba
po sistemu “ključ v roke”, dodatne ugodnosti. Opomba: ni nujno, da bi najcenejša ponudba bila tudi najugodnejša.
5. Razpisni pogoji: vsi, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo v razpisnem roku
predložiti pisno ponudbo. Ponudba mora
vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom (naročnik ne nudi avansa),
– plačilne pogoje in rok izvedbe,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku.
6. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v sedmih dneh po objavi v
Uradnem listu RS, vsak delovnik od 8. do
11. ure, na Občini Medvode, Oddelek za
družbene dejavnosti, proti plačilu nepovratnih sredstev v znesku 10.000 SIT na
žiro
račun
Občine
Medvode,
št.
50104-630-810181.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v 14
dneh od objave v Uradnem listu RS, na naslov Občina Medvode, oddelek za družbene
dejavnosti, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana, v zaprti kuverti z dobro vidno
oznako: “Javni razpis - ne odpiraj! Ponudba

Št. 325/96
Ob-2173
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št 28/93 in 19/94) objavlja
Osnovna šola Ribnica
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
in inštalacijskih del na objektih
OŠ Ribnica
1. Naročnik: Osnovna šola Ribnica, Šolska ulica 2, Ribnica.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo:
A) rekonstrukcija in dozidava objekta OŠ
Ribnica, Kolodvorska 13,
B) prenova strešne kritine na objektu OŠ
Dolenja vas, Šolska ulica 9, Dolenja vas.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Osnovni šoli Ribnica, Šolska ulica 2, Ribnica, od 24. 6. 1996 dalje
vsak delovni dan v času razpisa (inf. na tel.
861-009). Pri dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine na žiro račun št. 51310-603-18049
Osnovna šola Ribnica, z namenom nakazila:
– pod A) rekonstrukcija OŠ Ribnica v
višini 30.000 SIT,
– pod B) prenova strehe OŠ Dolenja vas
v višini 10.000,00 SIT.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
pod A) 70,000.000 SIT,
pod B) 7,000.000 SIT.
Pod točko A je predvidena faznost gradnje, in sicer glede na dotok finančnih sredstev. V letu 1996 je predvidena poraba za 1.
fazo ca. 30,000.000 SIT. Faznost gradnje in
način obračunavanja del bosta definirana s
pogodbo.
5. Začetek del je takoj po sklenitvi pogodbe z izvajalcem del. Dokončanje del:
– pod točko A) 1. faza v roku 60 delovnih dni,
– pod točko B) v roku 30 delovnih dni.
6. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca del:
– cena (ponudbena cena s plačilnimi pogoji in fiksnost cene),
– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje
ipd.).
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
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– podpisani predlog pogodbe s ponudbenim predračunom,
– način obračunavanja del,
– garancijske roke,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročnikom,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja,
– seznam podizvajalcev za posamezna
dela.
8. Rok za oddajo ponudbe je 25 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer po pošti
ali osebno na naslov: Osnovna šola Ribnica,
Šolska ulica 2, Ribnica.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti:
– pod točko A) z oznako “Ne odpiraj” –
rekonstrukcija OŠ Ribnica in navedbo imena ponudnika ter naslovnika,
– pod točko B) z oznako “Ne odpiraj” –
prenova strehe OŠ Dolenja vas in navedbo
imena ponudnika ter naslovnika.
Nepravilno opremljene in nepravilno sestavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.
9. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
investitorja OŠ Ribnica. O datumu odpiranja bodo ponudniki obveščeni po pošti.
10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Osnovna šola Ribnica

III. Ponudnik naj ponudi naslednji način
plačila za licence:
– nakup licenc s takojšnjim plačilom in
možnostjo sklenitve pogodbe o vzdrževanju
(redne nadgradnje).
Ministrstvo bo licence za programsko
opremo za potrebe šolstva pridobivalo in
plačevalo sukcesivno, v skladu s potrebami
in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Predvidena sredstva za leto 1996 znašajo za točki I1. in I.2 okvirno 51,000.000
SIT.
Ponudba, urejena po posameznih točkah
povpraševanja, mora v skladu z 12. členom
vsebovati postavke v naslednjem vrstnem
redu:
a) skupni del:
1. Krovno izjavo, ki mora biti žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Vsebovati mora navedbo števila
strani, ki sestavljajo ponudbo ter vsebino
ponudbe po straneh.
2. Kopijo vseh registracijskih listov.
3. Za pravne osebe obrazec BON1,
BON2, oziroma BON3, ki mora biti izdan
po 1. maju 1996.
4. Dokazila o načinu povezave s principali.
5. Izjavo ponudnika in principalov, da
bosta v času veljavnosti morebiti sklenjene
pogodbe o novostih s področja pogodbe redno obveščala pooblaščene predstavnike ministrstva za šolstvo in šport in jim zagotavljala nove različice dobavljene programske
opreme za preizkušanje.
6. Izjavo ponudnika o nudenju pomoči
končnim uporabnikom v slovenskem šolstvu pri vgrajevanju in uporabi ponujene
programske opreme. Navedeni naj bodo način izvajanja pomoči, pogoji za nudenje pomoči v času veljavnosti morebitne pogodbe
in po preteku tega obdobja ter reference
delavcev, ki bodo zagotavljali pomoč.
7. Izjavo ponudnika in principalov, da
bosta v času veljavnosti morebiti sklenjene
pogodbe zagotavljala tudi drugim javnim
vzgojno-izobraževalnim organizacijam vsaj
enake pogoje nabave programske opreme,
kot bodo opredeljeni v pogodbi z ministrstvom.
8. Morebitne druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi ministrstvu.
9. Predlog izhodišč ponudnika za sklenitev pogodbe v primeru, da bo izbran za najugodnejšega ponudnika za eno ali več točk
povpraševanja.
10. Izjavo o sodelovanju delavcev ponudnika pri testiranju programske opreme.
11. Druge morebitne podatke in/ali izjave, za katere ponudnik meni, da so pomembni za vsebinsko dopolnitev ponudbe.
b) Po posameznih točkah ponudbe:
1. Kratek opis ponujene programske
opreme in vzorec ponujene programske
opreme (medij za distribucijo in literatura).
2. Dokazila o posedovanju avtorskih pravic za ponujeno programsko opremo.
3. Opis morebitnega dosedanjega financiranja razvoja ponujene programske opreme s strani kateregakoli ministrstva in opis
morebitnih obveznosti ponudnika, ki iz tega
izhajajo.
4. Opredelitev pogojev pod katerimi bodo lahko udeleženci v pedagoškem procesu
(učitelji, učenci, dijaki, študenti) ponujeno

licenčno programsko opremo uporabljali tudi na računalniku na svojem domu (uporaba
iste licence).
5. Opredelitev cen v SIT (z vključenim
prometnim davkom) za ponujeno programsko opremo v skladu z zahtevami iz točk II.,
in III., fco lokacija kupca, ločene na licenco, komplete medija za distribucijo in komplete literature (priročniki za uporabo, didaktično-metodična navodila) ter dobavne
roke.
6. Izjavo, kako, bosta ponudnik in principal v času veljavnosti morebiti sklenjene
pogodbe prilagajala ponujeno programsko
opremo zahtevam uporabe v slovenskem
prostoru (opredelita naj tudi vsebino, način,
roke in pogoje izvedbe prilagajanja).
7. Opredelitev garancijskih pogojev,
vzdrževalnih pogojev, pogojev podaljšanja
pogodbe in drugih pogojev, ki se nanašajo
na ponujeno programsko opremo.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo ministrstvo poleg določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) upoštevalo še:
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami in željami naročnika,
– dostopnost didaktično-metodičnih navodil za uporabo programske opreme skladno z učnim načrtom za področje dela za
katero je programska oprema namenjena,
– mnenja in ocene strokovnih inštitucij o
uporabnosti programske opreme v pedagoškem procesu,
– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem jeziku,
– prilagojenost programske opreme zahtevam uporabe v slovenskem prostoru,
– razmerje cena/kvaliteta ponujene programske opreme,
– višino ocenjenih stroškov, ki so povezani z uporabo ponujene programske opreme v šolstvu,
– reference pri uporabi ponujene programske opreme v Republiki Sloveniji in v
tujini,
– reference pri uporabi ponujene programske opreme na vzgojno-izobraževalnem področju.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.
Drugo
Razpisna dokumentacija je na razpolago
na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana, soba 5 v pritličju, pri Katarini Porenta.
Ministrstvo bo v petek, 21. junija 1996
ob 10. uri, na Zavodu Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, soba
28/II, organiziralo prvi informativni dan, na
katerem bodo ponudniki lahko dobili dodatne informacije o razpisu. Po potrebi bodo
organizirani dodatni informativni dnevi.
Javno odpiranje ponudb bo v petek,
5. julija 1996 ob 10. uri v prostorih Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo, 1000 Ljubljana, Poljanska 28, soba 28/II, na katerega,
so vabljeni predstavniki ponudnikov z
ustreznim pisnim pooblastilom.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v zakonitem roku.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2201
Na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe
Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS, št. 13/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) razpisuje Ministrstvo za šolstvo
in šport (v nadaljnjem besedilu ministrstvo)
javni razpis PO2-96
za dobavo programske opreme
za pedagoške namene za šolstvo
v Republiki Sloveniji
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznakama »Ne odpiraj – ponudba« ter »javni razpis PO2-96«, na Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana, soba 5 v pritličju, najkasneje v petek, 5. julija 1996 do 9.45 ure.
I. Ministrstvo potrebuje za potrebe slovenskega šolstva licenčno programsko opremo za pedagoške namene za osebne računalnike Intel arhitekture. V ta namen želi
kupiti v letu 1996 vsaj naslednjo programsko opremo za skupno predvidoma 1000
računalnikov:
1. programsko opremo, za katero ponudnik meni, da je primerna za pedagoško delo
v šolah,
2. programsko opremo na CD ROM medijih za katero ponudnik meni, da je primerna za pedagoško delo v šolah.
II. Ponudnik naj ponudi možnost dobave
programske opreme za potrebe šolstva v vsaj
naslednjih treh različicah:
– licence za celotno slovensko šolstvo,
– licence za posamezno šolo,
– licence za posamezni računalnik v slovenskem šolstvu.
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Ob-2227
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb – Logistika, Tivolska 42, Ljubljana, na podlagi zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

Nepravilno opremljene ali nepopolne ponudbe bodo glede na določila odredbe in
zahteve tega javnega razpisa neodprte vrnjene ponudnikom oziroma izločene iz nadaljnjega postopka.
VIII. Javno odpiranje ponudb bo 5. 7.
1996 ob 9. uri, v sejni dvorani, ki je v prvem nadstropju poslovne zgradbe na Šmartinski 132 v Ljubljani.
IX. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
X. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb – Logistika

misija za izbiro izvajalca razpisanih del. Vsi
ponudniki bodo pismeno obveščeni o izidu
razpisa, predvidoma do 10. 7. 1996.
10. Opcija ponudbe naj bo vsaj 30 dni od
dneva oddaje ponudbe.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le tiste ponudbe, ki bodo
vsebovale vse pogoje iz tega razpisa, razpisne in tehnične dokumentacije in razpisnih pogojev.
Banka Slovenije

javni razpis
za nakup vozil
I. Predmet razpisa je nakup 12 vozil, in
sicer:
1. vozila s prostornino motorja 1300
ccm, 5 vrat – 6 vozil,
2. vozila s prostornino motorja 1600
ccm, 5 vrat, kovinske barve – 6 vozil.
II. Okvirna vrednost vozil pod točko 1
znaša 10,000.000 SIT, okvirna vrednost vozil pod točko 2 pa znaša 14,000.000 SIT.
III. Ponudniki lahko ponudijo vozila pod
točko 1 ali 2 samo eno vrsto vozil. Naročnik
si pridržuje pravico, da naročene količine
vozil, glede na razpoložljiva sredstva, minimalno odstopajo od razpisanih. Ponudbe
morajo biti sestavljene v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, vsebovati morajo zlasti:
– fiksne cene, oblikovane fco kupec, v
SIT in s posebej prikazanim ustreznim prometnim davkom,
– rok plačila v 30 dneh po dobavi,
– rok dobave,
– reference,
– seznam servisov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi dobavitelj.
V posebni kuverti morata biti:
– dokazilo o registraciji, ki ni starejša od
3 mesecev,
– BON 1 in 2 oziroma 3. Bon obrazci ne
smejo biti starejši od dveh mesecev.
VI. Vse dodatne informacije v zvezi s
pripravo ponudbe dobite po tel. 13-33-324.
V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– tehnične lastnosti vozil,
– oprema, ki je vključena v osnovni ceni,
– cene,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– servisne usluge in zagotavljanje rezervnih delov,
– možnost nakupa staro za novo,
– reference ponudnika,
– popusti in druge ugodnosti,
VI. Kupec ni obvezen izbrati najcenejšo
ponudbo. Kupec si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe ne glede na razloge. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
VII. Ponudbe morajo prispeti s priporočeno pošto do 4. 7. 1996 do 12. ure na naslov
Vlada RS, Servis skupnih služb – Logistika,
Tivolska 42, Ljubljana.
Vsak ponudnik odpošlje zapečaten osnovni ovitek z napisom “Ne odpiraj – ponudba vozil” in točnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
V osnovnem ovitku morata biti dve zaprti kuverti, ena s ponudbo in z napisom
“Ponudba” na kuverti, ter ena z dokumentacijo (registracijo in BON obrazci).

Št. 2831
Ob-2228
Banka Slovenije, Ljubljana, Slovenska
cesta 35, objavlja na podlagi pravilnika o
osnovnih sredstvih in navodila o razpisnem
postopku
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo predvidenih preureditvenih
posegov v pritličnih prostorih BS
1. Predmet razpisa so naslednja dela: izvedba vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih adaptacijskih posegov ter dobava in
montaža opreme v pritličnih prostorih objekta Banke Slovenije.
2. Lokacija objekta je v Ljubljani, Slovenska cesta 35.
3. Orientacijska vrednost predvidenih del
je 35,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je 10. 7.
1996, predvideni zaključek pa 10. 10. 1996.
5. Ponudba naj vsebuje:
– podatke o ponudniku,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s prilogami,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– garancijske roke,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– opcijo ponudbe.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in prejmejo tehnično dokumentacijo, po kateri se bodo izvajala razpisana
dela, vsak delovni dan po objavi tega razpisa od 8. do 12. ure, pri IZTR International,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 19, v tajništvu,
ob predložitvi dokazila o plačilu 30.000 SIT
za režijske stroške na žiro račun IZTR,
d.o.o., št. 50100-601-175984.
7. Potrebna podrobnejša navodila in razlage za izdelavo ponudbe so ponudnikom
na razpolago vsak delovni dan po objavi
tega razpisa od 8. do 10. ure, pri IZTR,
d.o.o., Slovenska 19, na tel. 061/217-911.
8. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo najkasneje do 4. 7. 1996 do 14. ure
na naslov: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, poštno priporočeno ali
osebno v vložišču naslova v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
adaptacija pritličja”.
9. Odpiranje ponudb se bo vršilo komisijsko brez prisotnosti ponudnikov. Izbiro
najugodnejšega ponudnika bo opravila ko-

Ob-2229
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo vzpostavitve navezovalne mreže
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je izvedba vzpostavitve navezovalne mreže in določitev koordinat zvonikom.
Predmet razpisa je izvedba naslednjih nalog:
2.1. vzpostavitev navezovalne mreže na
območju Občine Kamnik,
2.2. vzpostavitev navezovalne mreže na
območju Občine Slovenska Bistrica,
2.3. vzpostavitev navezovalne mreže na
območju Občine Ljutomer in Ormož,
2.4. vzpostavitev navezovalne mreže na
območju Občine Ptuj,
2.5. vzpostavitev navezovalne mreže na
območju Občine Novo mesto,
2.6. vzpostavitev navezovalne mreže na
območju Občine Tolmin (cestni odsek Bača
pri Modreju–Podbrdo),
2.7. vzpostavitev navezovalne mreže na
območju Občine Tolmin in Nova Gorica
(cestni odsek Dolenja Trebuša–Čepovan),
2.8. vzpostavitev navezovalne mreže na
območju Občine Kobarid (cestni odsek Idrsklo–Livek),
2.9. vzpostavitev navezovalne mreže na
območju Občine Kobarid (cestni odsek Staro selo–Most na Nadiži),
2.10. določitev koordinat zvonikom na
območju Občine Trebnje.
Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika ločeno, to je za vsako od
razpisanih nalog posebej.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 14. uro, na naslovu
Geodetska uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva 12, po predhodni najavi po tel.
13-27-121 (Matija Medved).
4. Skupna orientacijska vrednost razpisanih del je 30,000.000 SIT.
5. Zaželeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku 6 mesecev.
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6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Rok za oddajo ponudb je 8. 7. 1996,
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe ločeno na sedežu naročnika (Kristanova 1, Ljubljana), tj. za vsako od razpisanih nalog posebej v treh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba
za razpis za... (navedba posamezne razpisne
naloge, na katero se nanaša ponudba)”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 8. 7. 1996
ob 9. uri, v prostorih GURS, Kristanova 1
(sejna soba). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.
12. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.
Geodetska uprava Republike Slovenije

naravne in kulturne dediščine Gorica v Novi Gorici, Delpinova 16, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure. Obvezen bo tudi ogled.
4. Orientacijska
vrednost
naročila:
1,250.000 SIT.
5. Predviden rok pričetka del je 1. 7.
1996, dokončanje del pa 15. 7. 1996.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– najnižja ponudbena cena, naročnik pa
ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika,
– plačilni pogoji (plačilo po opravljenem
delu),
– strokovna usposobljenost obnove starih objektov,
– druge ponudbene ugodnosti.
7. Ponudbe se oddajo na gornji naslov
do 24. 6. 1996, in sicer do 14. ure, v zaprtih
ovojnicah z naslovom ter oznako “Ponudba
– ne odpiraj”. Upoštevali bomo le popolne
ponudbe, oddane v roku.
8. Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1996
ob 8. uri, v prostorih Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica v Novi
Gorici, Delpinova 16. O izidu bodo ponudniki obveščeni v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine
Gorica v Novi Gorici

1. ”Ponudba – Križišče Kajuhova – Ne
odpiraj”,
2. “Ponudba – Povezovalna pot – Ne odpiraj”.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v dvajsetih dneh po uspešno opravljenem odpiranju prispelih ponudb.
Investitor bo odločal o izbiri izvajalca za
vsak objekt posebej.
Občina Izola

Ob-2230
Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Gorica v Novi Gorici, Delpinova
16, razpisuje na podlagi 13. člena zakona o
proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 16/92) in po odredbi o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter 53. člena zakona
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)
javni razpis
za izvedbo del na objektih h12, hH2
in h-J2 v Štanjelu
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Gorica iz Nove Gorice, Delpinova 16 in Ukmar Anica, Štanjel
31.
2. Predmet razpisa: izdelava in vgradnja
kamnitih okvirjev oken in vrat ter izdelava
prednje fasade na objektih h12, hH2 in hJ2,
na parc. št. 84, 85 in 87, k. o. Štanjel v
Štanjelu.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na upravi Zavoda za varstvo

Št. 466-46/95, 466-51/95
Ob-2231
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Izola, Uprava za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo:
1. križišča med Kajuhovo ulico in južno obvozno cesto v Izoli
2. povezovalne poti med ulico B. Magajne in Južno cesto, s parkiriščem v Izoli
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje in dajo svoj pristanek, da bodo kot najugodnejši ponudniki, izbrani za izvajanje del,
sklenili za njihovo izvedbo gradbeno pogodbo.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno osmega dne po objavi tega razpisa, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro na Upravi za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene
zadeve Izola, Postojnska ul. 3 (tel.
066/67-277), kjer ponudniki lahko dobijo
ustrezne podatke in razlago za izdelavo ponudbe.
3. Lokacija del: Izola, naselje Livade.
4. Rok pričetka del: predvidoma julij
1996.
Rok dokončanja del: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so dana v razpisnih pogojih.
6. Rok za oddajo ponudb je 26. 6. 1996
do 11. ure na naslov Uprava za planiranje,
urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve, Postojnska 3, Izola, ko bo izvedeno javno odpiranje ponudb.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah ločeno za posamezen objekt z oznako:

Št. 219/1996
Ob-2232
Zavod za kulturo, izobraževanje in šport
Ajdovščina, IV. Prekomorske 1, Ajdovščina, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za nakup avtomatskega čistilca dna
bazena
1. Predmet razpisa: avtomatski čistilec
dna bazena.
2. Ponujeni čistilec mora biti primeren
za čiščenje dna bazena, velikosti 50 × 20 m.
3. Ponudba mora vsebovati firmo in dejavnost ponudnika, dokazila o registraciji
ponudnika, podatke o znamki, tipu ter moči
čistilca in servisiranju, ponujeno ceno in
rok dobave.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ponudbena cena, način plačila,
rok dobave, garancija in servis, dodatna
oprema in druge ugodnosti ponudnika, garancija za brezhibnost.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
5. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo je treba dostaviti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – nakup čistilca”, v roku 10 dni od objave tega razpisa na naslov:
Zavod za kulturo, izobraževanje in šport
Ajdovščina, IV. Prekomorske 1, Ajdovščina.
6. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob 10. uri na sedežu Zavoda za KIŠ.
7. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od odpiranja
ponudb.
Zavod za KIŠ Ajdovščina
Ob-2234
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95) ter 24. člena statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 11/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86), Občina Rače-Fram
kot investitor objavlja
javni razpis
za izvedbo kanalizacije v Ulici talcev
v Občini Rače-Fram
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Občini Rače-Fram,
Grajski trg 14, Rače, pri Božu Štauberju.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
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Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 6. 1996 v tajništvo Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – kanalizacija Ulica talcev, Občina Rače-Fram”.
Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996, v
prostorih Občine Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače, ob 9. uri.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Rače-Fram

Št. 601-52/96
Ob-2236
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) Občina Loška dolina objavlja

– 1 kom kotel pravokotni z nadpritiskom,
prostornine 200 l – Cr Ni Fe, NT para,
– 2 kom kotel pravokotni, prostornine
150 l – Cr Ni Fe, NT para,
– 1 kom kotel okrogli z nadpritiskom,
prostornine 100 l – Cr Ni Fe, NT para;
5.2. drugi instalacijski most:
a)
– 2 kom štedilnik šet ploščni – plin
(1150/850 mm),
– 1 kom prekucna ponev – električna
(600/600 mm) – Cr Ni Fe,
– 1 kom kotel okrogli, prostornine 100 l,
NT para,
– 2 kom kotel okrogli, prostornine 150 l,
NT para,
b)
– delovna ploskev,
– 1 kom ogrevalna kopel, NT para,
– 2 kom kotel okrogli, prostornine 150 l,
NT para,
– 1 kom kotel okrogli, prostornine 100 l,
NT para,
– 2 kom kotel okrogli z nadpritiskom,
prekucni, prostornine 150 l, NT para;
5.3. 2 kom parno konvekcijska peč, velikosti 10 × GN 2/1 ali 20 × GN 1/2, računalniško vodena;
5.4. parno konvekcijska peč, velikosti
10 × GN 1/1, računalniško vodena;
5.5. naprava za hitro ohlajanje in zamrzovanje hrane “blast chiller”, velikosti
10 × GN 2/1 ali 20 × GN 1/2.
6. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila v tajništvu Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, vsak delovnik od 9. do
12. ure.
7. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite po tel. 068/321-095 pri Mariji Puhek-Španger, dipl. inž., ali Tomažu Hudoklinu, dipl. inž., vsak delovnik od 9. do
12. ure.
8. Ponudba mora biti oddana v zaprti
dvojni kuverti in pravilno opremljena. Na
zunanji kuverti mora biti oznaka “Ne odpiraj! – ponudba za nabavo opreme za toplotno pripravo živil”, na notranji pa točen naslov ponudnika.
Ponudbo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali osebno proti potrdilu na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, Novo mesto.
9. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
10. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– novejše reference v objektih s kapacitetami nad 500 obrokov dnevno,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– ugodnosti, ki jih ponudi naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje v zvezi s ponudbo,
– s strani agencije za plačilni promet potrjen BON 1 in BON 2.
11. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,

Št. 20/96
Ob-2235
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave idejnih
projektov za kanalizacijo območja
Krajevnih skupnosti Krog in Bakovci
1. Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: izdelava idejnih projektov za kanalizacijo območja Krajevnih
skupnosti Krog in Bakovci in čiščenje odpadnih voda.
3. Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: junij–september
1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2 (tel. 069/22-617 oziroma
31-000).
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem 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 ponudnika so:
– ponudbena cena in ugodni plačilni pogoji, fiksnost cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– rok izdelave projektov.
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 ponudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj – idejni projekt za kanalizacijo območja Krajevnih skupnosti Krog in Bakovci” 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 obveščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Murska Sobota

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Osnovno šolo Heroja Janeza Hribarja,
Stari trg pri Ložu, za šolsko leto 1996/97
Naročnik: Občina Loška dolina.
I. Predmet razpisa:
1. prevozi učencev v Osnovno šolo Heroja Janeza Hribarja, Stari trg;
2. prevozi učencev v podružnično šolo
Iga vas (avtobusni prevoz).
Informacije in predvidene proge prevozov lahko ponudniki dobijo na sedežu Občine Loška dolina – sprejemna pisarna.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju prevozov,
– cena za kilometer razpisanih prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil.
Rok za oddajo ponudb je do 28. 6. 1996
do 10. ure.
Ponudbe morajo biti poslane na naslov
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, Stari trg pri Ložu, v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba šolski
prevozi”.
Upoštevajo se samo ponudbe, ki bodo
do 28. 6. 1996 do 10. ure dostavljene v sprejemno pisarno občine.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996
ob 10.30, v prostorih Občine Loška dolina.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Loška dolina
Št. 250/96
Ob-2237
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, Novo mesto, objavlja
javni razpis
za nabavo in montažo opreme za
toplotno pripravo živil
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: termična oprema
centralne kuhinje, vgrajena v dva instalacijska mostova, obojestranske montaže, dolžine ca. 7 m.
3. Orientacijska vrednost: 36,000.000
SIT. Prometni davek je vključen v ceno.
4. Lokacija dostave opreme in montaže
je fco naročnik.
5. Oprema vsebuje:
5.1. prvi instalacijski most:
a)
– 1 kom prekucna ponev – električna
(800/600 mm) – LTŽ,
– 2 kom prekucna ponev – plin (800/600
mm) – LTŽ,
– 2 kom prekucna ponev z nadpritiskom
– plin (900/620 mm) – Cr Ni Fe,
b)
– 1 kom cvrtnik – električni (500/850
mm), prostornina 2 × 8 l,
– 1 kom žar plošča, gladka – plin
(420/585 mm) – Cr Ni Fe,
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– način plačila,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– energetska poraba naprav,
– mednarodno veljavni certifikat proizvajalca (npr. ISO 9000 ipd.),
– zagotovljen servis dobavitelja,
– upoštevana bo tudi kompletnost ponudbe.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
12. O kraju in času odpiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 416
Ob-2239
Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Maribor, Strma ulica 8, objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

Št. 413
Ob-2238
Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Maribor, Strma ulica 8, Maribor, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za dobavo računalniške opreme
I. Naročnik: Komunalno podjetje Nigrad,
p.o., Strma ul. 8, Maribor.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo računalniške
opreme.
III. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije vsak delovni dan med 8. in 10. uro, pri KP Nigrad,
v Strmi ul. 8, Maribor, pri Majdi Dolenc
(tel. 062/225-351).
IV. Ponudba mora vsebovati vse sestavine iz 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
V. Ocenjena vrednost del je 2,000.000
SIT.
VI. Predviden rok dobave: 30 dni.
VII. Rok za oddajo ponudb: ponudbo,
izdelano po zahtevah naročnika, mora ponudnik oddati v tajništvu KP Nigrad, Strma
ul. 8, Maribor, ali poslati po pošti najpozneje v roku 15 dni po objavi razpisa.
Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – dobava
računalniške opreme”.
VIII. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– reference,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni po oddaji ponudbe.
IX. Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
bo izvedla komisija naročnika osmi dan po
poteku roka za oddajo ponudb, ob 9. uri, v
prostorih KP Nigrad, Maribor, v Strmi ul. 8.

javni razpis
za dobavo prenosnih vzorčevalnikov in
laboratorijske opreme
I. Naročnik: Komunalno podjetje Nigrad,
p.o., Strma ul. 8, Maribor.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo prenosnih vzorčevalnikov in laboratorijske opreme.
III. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije vsak delovni dan med 8. in 10. uro, pri KP Nigrad,
Tržaška c. 13 (tel. 062/303-411), za vzorčevalnike pri Silvu Repu, inž., za laboratorijsko opremo pa pri Leonidi Mušič, inž.
IV. Ponudba mora vsebovati vse sestavine iz 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
V. Ocenjena vrednost del je 21,000.000
SIT.
VI. Predviden rok dobave: 60 dni.
VII. Naročnik si pridržuje pravico določitve manjšega obsega del od razpisanega, z
ozirom na razpoložljiva sredstva (fazna dobava opreme).
V tem primeru ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah naročnika, mora ponudnik oddati v tajništvu KP
Nigrad, Strma ul. 8, Maribor, ali poslati po
pošti najpozneje v roku 15 dni po objavi
razpisa.
Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – dobava
laboratorijske opreme”.
IX. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– reference,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni po oddaji ponudbe.
X. Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
bo izvedla komisija naročnika osmi dan po
poteku roka za oddajo ponudb, ob 9. uri, v
prostorih KP Nigrad, Maribor, v Strmi ul. 8.
Komunalno podjetje Nigrad
Št. 110-1/95
Ob-2273A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Št. 31 – 14. VI. 1996
ponovni javni razpis
za oddajo del: Geotehnične raziskave
plazu na R 322 v Tržiču
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 6. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Geotehnične
raziskave plazu - Tržič.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-2273B
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Gradnja mostu preko
potoka Svičina in cestni priključki na
R 359 A Zg. Kungota–Plač odsek 1330
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Sašo Pirc, gr. teh.
(tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
17,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 7. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Gradnja mostu preko potoka Svečina.” – S.P.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb.
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Št. 110-1/95
Ob-2273C
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez reko v
Zabičah na cesti R 380 odsek 1378 v km
12+080, sanacija mostu čez Susački
potok v Novokračinah na cesti R 380
odsek 1378 v km 18+850 in sanacija
mostu čez Reko v Trebčanah na cesti R
380 odsek 1378 v km 10+000
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Dušan Pirc, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
85,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 7. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija mostu čez reko v Zabičah, sanacija mostu čez
Susački potok, sanacija mostu v Trebčinah.”
– D.P.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb.

Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija plazu Dankovci.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 7. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 7. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Zamenjava sanitarnega objekta in dobava ter postavitev opreme in naprav na počivališčih
(Polskava, Povodje, Višnja Gora, Studenec
na AC Hoče - Arja vas).
Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996 ob
11. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/95
Ob-2273Č
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija plazu Dankovci
II. faza
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 19. do 21. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 7. 1996 do 10.30 v vložišče

Št. 110-1/96
Ob-2272A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: UKV sistem na področju
Slovenije za potrebe AC – projektna
dokumentacija
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 17. 6. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Andrej Borko, dipl. inž. (tel.
132 22 41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 7. 1996 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “UKV sistem na področju Slovenije za potrebe AC projektna dokumentacija.
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1996 ob
9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-2272B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Zamenjava sanitarnega
objekta in dobava ter postavitev opreme
in naprav na počivališčih (Polskava,
Povodje, Višnja Gora, Studenec na
AC Hoče - Arja vas)
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 17. 6. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel.
132 22 41).

Št. 110-1/96
Ob-2272C
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: HC Selo–Šempeter;
cestninska postaja Bazara - sistem ABC
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 17. 6. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Vid Sulič, dipl. inž. (tel.
065/66 319).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 7. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “HC
Selo–Šempeter; cestninska postaja Bazara sistem ABC”
Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-2272Č
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava raziskovalne
naloge o uvedbi tehtanja vozil na
slovenskih avtocestah
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 17. 6. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Danilo Štor, dipl. inž.
(tel. 063/442-000).
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Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 7. 1996 do 8.30, v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudbo za: Izdelava raziskovalne naloge o uvedbi tehtanja
vozil na slovenskih avtocestah”.
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1996 ob
9. uri, v prostorih DDC, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije, p.o. Poslovna enota Murska Sobota, Trg zmage 6, Murska Sobota ali
biti oddane neposredno v vložišču na istem
naslovu, najkasneje do 15. julij 1996 do
13. ure.
Ponudbe morajo biti v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj ponudba za izvedbo telefonskega omrežja v
KS Negova “
10. Odpiranje ponudb bo dne 16. julija
1996 v prostorih Telekoma Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Murska Sobota, Bakovska
ulica 27, Murska Sobota, v sejni sobi (soba
štev. 14), s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bodo dobili ponudniki v
8 dneh po odpiranju ponudb.
11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku najkasneje
10 dni po odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Murska Sobota

osnovi nalogov, ki se bodo izdajali za vsak
objekt posebej.
6. Merila za izbiro ponudnika:
Reference za področje in obseg
razpisanih del, ponudbena cena za enoto,
strojne in delovne kapacitete, način plačila
in fiksnost cen, garancijski roki ter druge
morebitne ugodnosti. Ponudbe za posamezna dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo. Prav tako ne bodo
konkurirale tiste ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
7. Ponudbe za javni razpis predložite v
10 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine Borovnica v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj - javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Borovnica”.
Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo
izločene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Borovnica
Zavod za gozdove Slovenije
OE Ljubljana

Št. 11322
Ob-2271
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota Murska Sobota, Trg zmage 6, Murska Sobota, razpisuje na podlagi 53. člena
zakona o graditvi objektov in 7. člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov
javni razpis
za izvedbo del gradnje naročniškega
kabelskega telefonskega omrežja
v KS Negova
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Murska Sobota, Trg zmage
6, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo del gradnje naročniškega kabelskega telefonskega omrežja v KS Negova.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
investicijski službi Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Murska Sobota, Bakovska
ulica 27, v Murski Soboti in sicer med 7. in
8. uro v sobi štev. 15 (Zlatko Tanacek, dipl.
inž.), tel. 069/32-693 proti predložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT na žiro račun
poslovne enote 51900-849-84666 v roku 7
dni po objavi razpisa. Na navedenem naslovu in navedenem času dobijo ponudniki tudi druge natančnejše informacije v zvezi z
razpisno dokumentacijo.
4. Vrednost del: predvidena vrednost del
znaša 28,000.000 SIT;
5. Lokacija objekta: KS Negova (območje KATC Spodnji Ivanjci) - Občina Gornja
Radgona.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je: 1. 8. 1996.
Predvideni rok dokončanja del je: 30. 10.
1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov ter izkušnje pri polaganju krajevnih
kabelskih omrežij.
Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije
št. 5/95).
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

Ob-2270
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/1994), uredbe o pristojnosti za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Borovnica v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenija, OE Ljubljana
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Borovnica v letu 1996
1. Naročnik: Občina Borovnica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije
- OE Ljubljana, Tržaška c. 2, Ljubljana,
odsek za gozdne prometnice in tehnologijo
ali na Zavodu za gozdove Slovenije - KE
Vrhnika, Vrtnarija 11, Vrhnika, proti plačilu 2.000 SIT na žiro račun Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, št.
50106-603-54908.
3. Predmet razpisa: redna in investicijska
vzdrževalna dela na gozdnih cestah (ročno
in strojno čiščenje cevnih propustov in cestnega telesa, vgradnja in sanacija cevnih propustov, obnova gramoznega sloja, grederiranje, zemeljska dela, obsekovanje gozdnih cest...).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,212.000 SIT.
Investitorji si pridržujejo pravico spremeniti obseg del, kot je razpisan glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...).
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996. Dela se izvajajo na

Št. 913-002/96-001
Ob-2269
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije
objavlja na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Uradni list RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93
in 19/94)
javni razpis
za izbiro dobavitelja merilne opreme za
mobilni nadzor radijskega spektra
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19a.
2. Predmet razpisa je dobava (fco Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije) dveh mobilnih merilnih sistemov za nadzor radijskega spektra.
Prvi sistem vključuje:
a) merilno opremo za radijske meritve in
nadzor radijskega spektra v frekvenčnem
področju najmanj 9 kHz-2,7 GHz s pripadajočimi antenami. Merilna oprema mora imeti
možnost ročnega upravljanja in računalniškega krmiljenja s pripadajočo programsko opremo. Programska oprema mora omogočiti tudi zbiranje in prenos merilnih podatkov,
b) večje terensko vozilo B kategorije z
ABS, zračnim mehom, servo volanom in
klima napravo. Omogočeno mora biti delo
dveh operaterjev v sedečem in stoječem položaju,
c) vgrajen teleskopski dvižni antenski
stolp do višine 10 m z možnostjo obračanja
anten po azimutu in polarizaciji,
d) dodatno opremo, ki vključuje GPS in
kompas z računalniškim vmesnikom, die-
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selski agregat, 2 kVA/230V in dva dodatna
sedeža,
e) vgradnjo merilne opreme in predelavo
vozila za merilne namene,
f) merilna oprema, programska oprema
in vozilo morajo omogočati dograditev sistema za frekvenčno področje do 24 GHz.
Drugi sistem vključuje:
a) merilno opremo za radijsko goniometrijo, za radijske meritve in za nadzor
radijskega spektra v frekvenčnem področju
20 MHz-2,7 GHz s pripadajočimi antenami.
Merilna oprema mora imeti možnost ročnega upravljanja in računalniškega krmiljenja
s pripadajočo programsko opremo. Programska oprema mora omogočiti tudi zbiranje in prenos merilnih podatkov,
b) manjše terensko vozilo s pogonom na
4 kolesa, z ABS, zračnim mehom, servo
volanom in klima napravo,
c) prigrajen in snemljiv teleskopski dvižni antenski stolp do višine 3 m.
d) dodatno opremo, ki vključuje GPS in
kompas z računalniškim vmesnikom,
e) vgradnjo merilne opreme in predelave
vozila za merilne namene.
3. Predmet razpisa iz točke 2 je možno
ponuditi v celoti ali v delih. Naročnik si
pridržuje pravico nabave enega ali obeh sistemov ali delov.
4. Orientacijska vrednost predmeta razpisa iz 2. točke je 80,000.000 SIT.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: tehnične lastnosti predmeta razpisa, možnost ogleda delujočega sistema
oziroma njegovih delov, ponudbena cena,
plačilni pogoji, rok dobave, reference, dodatne ugodnosti ponudnika.
6. Rok dobave: v 3 mesecih po podpisu
pogodbe.
7. Ponudba mora vsebovati zlasti:
– podjetje oziroma ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika za dobavo tovrstne merilne opreme,
– natančno izdelano ponudbo v okviru
predmeta javnega razpisa,
– ceno celote in cenik posameznih delov
ponudbe ter način in rok plačila,
– vzorec pogodbe,
– garancijske roke in načine zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– datum do katerega velja ponudba.
8. Vsa dodatna pojasnila dobijo ponudniki pri Andreju Leskovarju, telefonska št.
1331-098.
9. Kompletna ponudba z navedbo “Ne
odpiraj - ponudba za merilno opremo” mora
prispeti v zapečatenem ovoju naslov Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19 a, do vključno
15. 7. 1996 do 10. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 7.
1996 ob 12. uri v prostorih Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije, Ljubljana, Kotnikova 19 a.
11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije

Ob-2262
Na podlagi pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 27/85) in odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec objavlja

Št. 59/96
ob-2247
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Osnovna
šola Mirna, Cesta na Fužine 1, Mirna
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev za
šolsko leto 1996/97
Predmet razpisa je prevoz osnovnošolskih otrok in oseb, ki so vključene v delavnice (VDC) z avtobusom v skupni dolžini
182 km.
Prevoz mora biti opravljen v jutranjem
času do 7.35 ure, v popoldanskem času pa
od 12.25 do 13.30.
Ponudnik mora s prevozi pokriti relacije
proti vasem Selo, Ševnica in Stan ter relacijo Mirna–Jelševec–Trebelno–Mokronog–
Šentrupert–Mirna.
Podatke o relacijah prevozov in o številu
potnikov, dobijo interesenti pri ravnatelju
šole.
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena za km razpisanih prevozov,
– reference pri izvajanju prevozov,
– sposobnost zamenjave vozila v primeru okvare,
– druge ugodnosti ponudnika.
Ponudba mora biti dostavljena na šolo v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze”, najpozneje v 14
dneh po objavi v Uradnem listu RS.
O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni.
Z izbranim ponudnikom bo šola sklenila
pogodbo za opravljanje šolskih prevozov za
šolsko leto 1996/97.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.
OŠ Mirna

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo del: izgradnja fekalne
in meteorne kanalizacije - 1. faza v
individualni zazidavi Šmartno - Krnice
in izgradnja vodovoda v individualni
zazidavi Podgorska cesta–Štibuh
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa: fekalna in meteorna
kanalizacija za potrebe individualne zazidave Šmartno–Krnice in vodovod za potrebe
individualne zazidave Podgorska c.-Štibuh.
3. Oreintacijska vrednost za izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije v individualni zazidavi Šmartno-Krnice je 8,000.000
SIT za izgradnjo vodovoda v individualni
zazidavo Podgorska c.–Štibuh 2,000.000
SIT.
4. Način, čas, kraj in oseba, pri kateri se
lahko dvigne razpisna dokumentacija in dobijo potrebni podatki in razlage za izdelavo
ponudbe: osebno, dan po objavi razpisa in
še nadalje štiri delovne dni, na sedežu Sklada stavbnih zemljišč Mestne občine Slovenj
Gradec, Šolska ul. 10 pri Čarf Petru.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– ponudbeno ceno,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok in
– izjavo ponudnika o strinjanju, da najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: reference pri izvajanju takih ali
podobnih del, strokovna usposobljenost kadrov, cena, rok izvedbe del, plačilni pogoji.
7. Rok in način oddaje ponudbe: na naslov Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, v zaprti kuverti s pripisom: Ne odpiraj
- ponudba na javni razpis za izvedbo del:
fekalna in meteorna kanalizacija v individualni zazidavi Šmartno–Krnice in vodovod v individualni zazidavi Podgorska c.–
Štibuh, deset dni po objavi v Uradnem listu
RS.
8. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb; Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, sejna soba, naslednji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudbe, ob
12. uri.
9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 5 dni po odpiranju ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Sklad stavbnih zemljišč

Št. 353-00-1/96-1850-55
Ob-2248
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 38/84 in 29/86) objavlja Mestna občina Maribor
javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del
na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe, Slovenska 40, Maribor.
Predmet javnega razpisa:
A) izgradnja plinovodnega omrežja po
naslednjih ulicah:
– plinovod po Pivkovi ulici, DN 100, dolžina ca. 135 m.
ocenjena vrednost del je ca. 3,000.000
SIT.
Pričetek del julij 1996. Rok izvedbe 10
dni.
Podatki pod A) iz tega razpisa so na
razpolago na Komunalni direkciji Maribor,
Slovenska 40, soba 108 (Škerbinek). Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu 2.000 SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”
z virmanskim nalogom ali položnico.
B) Kanalizacija:
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1. izgradnja kanalizacije po Pivkovi ulici v dolžini ca. 135 m,
2. izgradnja kanalizacije po Wattovi ulici v dolžini ca. 135 m.
Ocenjena vrednost ca. 5,000.000 SIT.
Pričetek del julij 1996. Rok izvedbe 30
dni.
Podatki pod B) iz tega razpisa so na
razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 106/I, (Juratić).
Ponudniki
lahko
dvignejo
razpisno
dokumentacijo proti plačilu: 5.000 SIT, ki
jih
nakažejo
na
žiro
račun
št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalogom ali položnico.
C) Izgradnja vročevodnega razvoda:
– po Dalmatinski ulici, dolžina ca.
350 m,
– ob Dvorakovi ulici od jaška OJ 15 –
OJ 16 v dolžini ca. 110 m,
– izvedba tipskega vročevodnega priključka v dolžini ca. 24 m.
Predivdena vrednost investicije je ca.
35,000.000 SIT.
Začetek gradnje v juliju 1996. Rok izvedbe ca. 60 dni.
Podatki iz C. tega razpisa so na razpolago na sedežu Komunalne direkcije Maribor,
Slovenska 40, soba 108/I (Škerbinek) oziroma na Toplotni oskrbi Maribor (Lavrenčič). Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na Komunalni direkciji Maribor, Slovenska 40 proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo
na
žiro
račun
št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalogom ali položnico.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bodo dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Ponudnik pripravi predračun na podlagi popisa del. V predračunu mora biti naveden datum veljavnosti cene (najmanj 30 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,
– kalkulacijske osnove s cenami materialov, viri nabave in transportne razdalje,
– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju
del morajo biti upoštevani “Splošni in tehnični pogoji za izgradnjo tovrstnih objektov”,
– ponudnik mora že v ponudbi definirati
sposobnost in reference možnega podizvajalca, sicer se ponudba smatra kot neveljavna,
– izbrani izvajalec sme določena dela oddati podizvajalcu le na podlagi pisnega soglasja naročnika,
– vgrajena oprema mora imeti zagotovljeno servisiranje v Republiki Sloveniji,
– ponudnik v ponudbi navede višino komercialnega popusta.
Pogoji naročnika: naročnik si pridržuje
pravico obravnavati ponudbe za posamezne
investicije tudi ločeno.
Način oddaje ponudbe:

Ponudbo s podpisano dokumentacijo mora ponudnik oddati naročniku na gornji naslov v roku 15 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba ponudbe ter število ovitkov.
Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: “Ne odpiraj –
ponudba!” in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.
Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispeti do naročnika najkasneje do roka oddaje.
Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju ponudb so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.
Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pravice spodbijati pravilnosti postopka odpiranja ponudb.
Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, morajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:
– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi
drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno mehanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,
pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sodelovati pri realizaciji pogodbe kot podizvajalci z izbranim ponudnikom.
Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po odločitvi komisije za oddajo del.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

niciranja za projekt CEGOR. Projekt svetovanja in vodenja odnosov z javnostmi in
kriznega komuniciranja mora vsebovati:
– osnovno opredelitev projekta,
– opredelitev komunikacijskega problema,
– opredelitev komunikacijskih ciljev,
– izhodišča za pripravo komunikacijske
strategije,
– sprotno merjenje učinkov komuniciranja,
– kratkoročni komunikacijski načrt za
obdobje treh mesecev,
– opredelitev projektnega teama ponudnika,
– stroškovno opredelitev projekta.
3. Trajanje projekta
Predviden pričetek del je takoj po sklenitvi pogodbe in dokončanja del 12 mesecev po sklenitvi pogodbe. Glede na potek
projekta CEGOR obstaja možnost podaljšanja pogodbe.
4. Ocenjena vrednost razpisanih del za
čas trajanja celotnega projekta (sukcesivno)
znaša 30 mio SIT.
5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o imenu, sedežu, matični številki iz Registra organizacij za obrti Zavoda
RS za statistiko, z navedbo registriranih dejavnosti,
– ponudbeni predračun,
– način plačila,
– podatke o strokovni usposobljenosti
ponudnika z navedbo kadrovske zasedbe ponudnika,
– podatke o referencah z navedbo referenc predvidenega vodje projekta za storitve po predmetni ponudbi,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– osebo ali službo ponudnika, ki daje tolamčenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo,
– čas veljavnosti ponudbe.
6. Kriteriji za izbiro izvajalca
Komisija za izbiro izvajalca bo pri odločanju o izbiri izvajalca upoštevala naslednje kriterije:
– zasnovo projekta odnosov z javnostmi
in kriznega komuniciranja,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– dosegljivost ponudnika,
– plačilni pogoji.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Javni razpis – krizno
komuniciranje CEGOR”. Na ovojnici mora
biti naslov, telefonska številka in telefaks
ponudnika.
8. Ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje v roku 10 koledarskih dni po objavi
razpisa na naslov: Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000
Maribor. Ponudbe lahko ponudniki oddajo
po pošti, vendar morajo prispeti do naročnika najkasneje do roka oddaje.
9. Odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo izvedla komisija naročnika v roku
5 dni po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo
določena naknadno.
Pri odpiranju ponudb so lahko prisotni
pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki
morajo predložiti pisna pooblastila.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
15 dni po poteku roka za oddajo.

Št. 354-35-11/96-1800-14
Ob-2249
Konzorcij za izgradnjo regijskega projekta Center za gospodarjenje z odpadki ponovno 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 svetovanje in izvajanje odnosov
z javnostmi in kriznega komuniciranja
1. Naročnik: Konzorcij, ki ga sestavljajo:
– Mestna občina Maribor,
– Občina Lenart,
– Občina Ruše,
– Občina Pesnica,
– Občina Šentilj,
– Občina Rače-Fram,
– Občina Starše,
– Občina Kungota,
– Občina Podvelka-Ribnica.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je svetovanje in izvajanje odnosov z javnostmi in kriznega komu-
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11. Dodatne informacije dobijo zainteresirani na tel. 062/227-527 ali 062/225-261,
Komunalna direkcija, Janez Ekart.
Za konzorcij
Mestna občina Maribor

Ponudbe se oddajo v zapečateni kuverti,
z oznako “Ponudba za modernizacijo krajevne ceste Boračeva – Ne odpiraj!”
10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri, v prostorih Krajevne skupnosti
Radenci. Nepopolne ponudbe bodo izločene.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Krajevna skupnost Radenci

1. Investitor: VVZ Manko Golar Gornja
Radgona, Kocljeva 2.
2. Predmet razpisa:
– gradbena dela, vodovodna in elektro
inštalacijska dela,
– nabava kuhinjske opeme.
3. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete vsak delovnik med 6. in 15. uro v VVZ
Manko Golar Gornja Radgona, Kocljeva ulica 2 in sicer takoj po objavi razpisa.
Ogled objekta je možen.
4. Orientacijska vrednost pod točko 2.
prve alineje znaša 3,900.000 SIT in orientacijska vrednost po točko 2. druge alineje
znaša 5,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek del je 15. 7. 1996.
Rok za dokončanje del in dobavo opreme pa vključno do 15. 8. 1996.
6. Ponudbe za posamična dela pod točko
2 prve alineje so lahko posamezne ali skupne.
7. Ponudbe na javni razpis pošljite ali
predložite v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za izvajanje” do 1. 7.
1996 do 9. ure na naslov VVZ Manko Golar, Gornja Radgona, Kocljeva ul. 2.
8. Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996
ob 10. uri v prostorih VVZ Manko Golar
Gornja Radgona, Kocljeva ul. 2.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri do
5. 7. 1996.
VVZ Marko Golar
Gornja Radgona

Št. 14/96
Ob-2250
Krajevna skupnost Radenci objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddaj javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
modernizacijo krajevne ceste v naselju
Boračeva
1. Predmet razpisa: modernizacija krajevne ceste v naselju Boračeva, v skupni
dolžini 450 m.
2. Orientacijska vrednost predvidenih del
je 3,500.000 SIT.
3. Rok za dokončanje del je 30 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so naslednja:
– celovitost vsebine ponudbe,
– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika,
– plačilni pogoji in cene,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, katere nudi ponudnik
naročniku.
5. K ponudbi mora ponudnik predložiti
izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del, ter da jih je sposoben izvesti v predloženih rokih.
6. Razpisna dokumentacija s projektno
nalogo je na razpolago na sedežu Krajevne
skupnosti Radenci, Panonska ul. 1, Radenci, vsak dan od 11. do 13. ure, kjer ponudniki dobijo projektno nalogo in vse ostale informacije 3 dni po objavi v Uradnem listu
RS.
7. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati
naslednje elemente:
7.1. firma, oziroma ime ponudnika,
7.2. dokazilo o registraciji,
7.3. reference,
7.4. Ponudbeni predračun s prilogami:
– predračun del,
– delež stroškov in navedba eventualnih
podizvajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamika plačil po ponudbi v povezavi
s terminskim planom,
– vzorec pogodbe.
7.5. dinamiko realizacije ponudbe po postavkah – terminski plan,
7.6. način obračunavanja del,
7.7. garancijski rok in način zavarovanja
izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
7.8. ugodnosti, katere nudi ponudnik naročniku,
7.9. navedbo pooblaščene osebe ponudnika.
8. Investitor si pridržuje pravico oddati
dela fazno glede na razpoložljiva finančna
sredstva.
9. Ponudbe se lahko predložijo v desetih
dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Krajevna skupnost Radenci, Panonska
ul. 1, Radenci, do 12. ure.

Ob-2251
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Bled objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo novelacije
zazidalnega načrta za centralno
turistično področje Bleda
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Predmet razpisa: izdelava novelacije
zazidalnega načrta za centralno turistično
področje Bleda.
3. Dvig razpisne dokumentacije: vsak delovni dan med 8. in 14. uro na Občini Bled,
Cesta Svobode 13, Bled.
4. Vsebina javnega razpisa: izdelava novelacije zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda.
5. Orientacijska vrednost naročila znaša: 5,000.000 SIT.
6. Predvideni pričetek del: po podpisu
pogodbe, predvidoma v juniju 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference s področja urejanja prostora
in prostorskega planiranja;
– sestava in strokovna usposobljenost
projektne ekipe;
– cenovno ugodnejša ponudba, pri čemer najnižja cena ni merilo za izbor;
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – izdelava ZN in CTP
Bled” in nazivom ponudnika.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
10 dni od objave v Uradnem listu RS, na
naslov Občina Bled, Cesta Svobode 13,
Bled.
10. Odpiranje ponudb bo 13. dan po objavi razpisa ob 12. uri v sejni sobi Občine
Bled.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
12. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom dobite osebno na Občini Bled ali po
tel. 064/741-142, kontaktna oseba Irena Rus.
Občina Bled
Št. 45/96
Ob-2252
VVZ Manko Golar Gornja Radgona, Kocljeva 2 objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca:
– za obnovo talnih površin, vodovodne
in elektro inštalacije v kuhinji in
– za nabavo kuhinjske opreme

Ob-2200
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme
1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme:
– digitalni detektor za detekcijo amoniaka in ogljikovega dioksida v zraku:
– prag zaznavanja za amoniak (NH3):
od 0 p.p.m. do vsaj 70 p.p.m. z natančnostjo
1 p.p.m.,
– prag zaznavanja za ogljikov dioksid
(CO2): 0 vol.% do vsaj 1.2 vol.% z natančnostjo 0.1 vol.%,
– detektor naj ima možnost dograditve za druge analize plinov v zraku (npr.
H2S...),
– možnost kontinuiranega beleženja
podatkov vsaj 48 ur in možnost direktnega
prenosa podatkov na osebni računalnik
(ustrezni software);
– laboratorijski spektrofotometer za analitiko odpadnih voda in talnice:
– analiza težkih metalov, aluminija,
arzena, kadmija, klora, kroma, kobalta, bakra, cianidov detergentov, joda, železa,
magnana, molibdena, niklja, amoniaka, nitratov, nitritov, kisika, fenolov, cinka, sulfidov, sulfatov itd.,
– delovno območje med 190 in
1100 nm,
– možnost direktnega prenosa podatkov na osebni računalnik (ustrezni software),
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– digitalno odčitavanje podatkov.
2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.
3. Ponudba mora vsebovati znesek in
plačilne pogoje, predvideni rok dobave, podatke o garanciji in servisu opreme, dokazilo o registraciji in obrazce BON.
4. Rok za sprejem ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporočeno na naslov Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, p. p. 3425 ali osebno v vložišču
fakultete na istem naslovu.
5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponudba za javni razpis – detektor”.
6. Odpiranje ponudb bo 8. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob
10. uri, v prostorih Veterinarske fakultete,
Gerbičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila
za zastopanje.
7. Merila za izbiro dobavitelja so kvaliteta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, servis, poslovne reference.
8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
1258-292 – doc. dr. Martin Dobeic.
Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in investitorjeva interna navodila o pogojih in postopkih
za oddajanje del izvajalcem, ki so priložena
razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
9. Rok za oddajo ponudbe je do vključno
26. 6. 1996 do 13. ure na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj ali oddajte
osebno v pisarni vložišča v I. nadstropju
poslovne stavbe Mirka Vadnova 13, Kranj.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za izvedbo del za izgradnjo krajevnega kabelskega omrežja (KKO) Hotavlje–Trebija.
10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
27. 6. 1996 ob 10. uri v sejni sobi – I. nadstropje objekta B, Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.
11. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije, p.o., PE Kranj

nudniki vsak delovni dan na upravi VVZ
“Janko Herman” Žalec od 9. do 10. ure ob
dokazilu plačila 5.000 SIT na ŽR VVZ Žalec, št. 50750-603-36126.
6. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo predložite v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – montaža senčil na stavbah
vrtcev” do vključno 26. junija 1996 do 8. ure
na naslov Občina Žalec, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
7. Javno odpiranje ponudb bo 26. junija
1996 ob 10. uri v sejni dvorani Občine Žalec.
8. O izboru izvajalca bodo ponudniki obveščeni v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 6/14-1453/1-96
Ob-2202
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izvedbo del: izgradnja krajevnega
kabelskega omrežja
(KKO) Hotavlje–Trebija
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo del za izgradnjo krajevnega kabelskega omrežja (KKO) Hotavlje–Trebija.
3. Razpisno dokumentacijo in podrobnejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
17. 6. 1996 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mirka Vadnova 13 pri Vinku Cveku, dipl. el.
inž. v sobi št. 32 ali Alojzu Markunu, dipl.
el. inž. v sobi št. 36 med 9. in 12. uro, tel.
064/26-20. Na istem mestu lahko dobijo tudi natančnejše informacije v zvezi z razpisom.
Investitor si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.
4. Vrednost razpisanih del: orientacijska
vrednost razpisanih del: 15,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Hotavlje, Podgora,
Trebija.
6. Pričetek in dokončanje del: predvideni rok za začetek del je 20. 7. 1996, predvideni rok za zaključek del pa je 20. 9. 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje kablov ter izkušnje pri
gradnji KKO.

Št. 02/96/10
Ob-2203
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca za montažo zunanjih
senčil na stavbah vrtcev
1. Predmet razpisa: izdelava in montaža
zunanjih senčil na objektih: VVE Šempeter
in VVE Prebold (okvirna velikost senčil za
posamezno okno je 600 cm × 300 cm).
2. Orientacijska
vrednost
del
je
2,000.000 SIT.
3. Predviden začetek del je 10. julij 1996,
rok za dokončanje del je 20. julij 1996.
4. Merila za izbiro ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– reference ponudnika,
– registracija firme.
5. Ponudba mora vsebovati podatke o
uporabljenem materialu: platno, zaščitni
premazi platna, vgradnja elektromotorja za
odpiranje in zapiranje, opis podkonstrukcije. Dodatne informacije lahko dobijo po-

Št. 02/96/10
Ob-2204
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec, objavlja
javni razpis
za oddajo del in izbor izvajalca za
rekonstrukcijo podstrešja na Osnovni
šoli Ivan Farčnik-Buč Vransko
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija podstrešja na Osnovni šoli Ivan Farčnik-Buč,
Vransko.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
20,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del je 20. julij 1996,
rok za dokončanje del je 15. september
1996.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– kompletnost ponujenih del,
– naveden seznam kooperantov,
– reference ponudnika,
– registracije firme.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki od 1. julija 1996 dalje pri
Savinjaprojektu GIZ, Novo Celje 9, Žalec,
vsak delovni dan šole od 9. do 11. ure ob
dokazilu plačila 15.000 SIT na ŽR
50750-630-10238 (proračun Občine Žalec).
7. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo predložite v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – rekonstrukcija podstrešja na
Osnovni šoli Vransko” do vključno 15. julija 1996 do 10. ure na naslov Občina Žalec,
Oddelek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
8. Javno odpiranje ponudb bo 15. julija
1996 ob 12. uri v sejni dvorani Občine Žalec.
9. Izbrani ponudnik se obvezuje skleniti
pogodbo v roku 5 dni od obvestila o izboru.
Občina Žalec
Ob-2205
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni zavod OZG Kranj – OE Zdravstveni
dom Kranj, Gosposvetska c. 10, Kranj, objavlja
javni razpis
za nabavo reševalnega vozila
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1. Naročnik: OZG Kranj – OE ZD Kranj,
Gosposvetska c. 10, Kranj.
2. Predmet razpisa: reševalno vozilo s
povišano (varianta: polpovišano) izvedbo za
potrebe reševalne službe. Podrobnejše zahteve:
a) avtomobil
– ustrezno zmogljiv motor, ki doseže
hitrost vsaj 160 km/h, ABS, airbag za voznika in sopotnika, centralno zaklepanje, servo volan,
– dobre vozne lastnosti tudi v slabih pogojih (teren, sneg,...),
– vzmetenje primerno za reševalna vozila,
– UKV instalacije,
– signalne naprave – sirene in utripajoče
modre luči, bele delovne luči,
– dodatno zunanje električno napajanje,
inverter iz 12 V na 220 V izmenične napetosti;
b) ambulantni prostor v vozilu:
– ustrezna osvetlitev prostora,
– klimatizacija – hlajenje oziroma ogrevanje prostora,
– strojna višina 1600 mm ali več,
– možnost namestitve dodatnega ležišča,
– nosila Freno tip 50-6/155-3, z ustreznim izvlečnim podvozjem (nosilcem) –
1 kos,
– zložljiv stol Ferno model 40 – 1 kos,
– zajemalna nosila Ferno – 2 kosa,
– prenosni aspirator na električni pogon
– 1 kos,
– funkcionalna razporeditev pohištva:
delovna površina, omarice, predali, prostor
za kovčke (reanimacijski kovček za odrasle, otroke, kovček za tehnika), prostor za
opremo (blazina,...),
– napeljava za kisik – vsaj 3 priključki
(kompatibilni s sistemom Drger) in prostor
za kisikovi jeklenki,
– električna naprava za vse porabnike
(EKG, aspirator,...), zadostno število vtičnic za 12 V.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– konkurenčnost cene,
– fiksna cena fco ZD Kranj, v SIT z
vključenim 5% prometnim davkom,
– kvaliteta vozila,
– servisiranje in zagotovitev rezervnih
delov,
– plačilni pogoji in garancija,
– druge ugodnosti (popusti, dodatna
oprema,...).
4. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe na naslov: OZG Kranj – Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, Kranj, in sicer
vključno do 28. 6. 1996 do 12. ure. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za nabavo reševalnega vozila”.
V ponudbi mora biti predračun, plačilni
pogoji, dobavni rok, prospekti s tehničnimi
karakteristikami vozila, izpisek iz sodnega
registra.
5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
6. Odpiranje ponudb bo 3. 7. 1996 ob
12. uri, v prostorih sejne sobe ZD Kranj,
Gosposvetska c. 10. Predstavniki ponudni-

kov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
ponudb, morajo komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.
7. Ponudniki bodo o dokončni izbiri pisno obveščeni v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.
OZG – ZD Kranj

11. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v 7 dneh.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2206
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje gradbenih, obrtniških in
inštalacijskih del pri preureditvi in
sanaciji Počitniškega doma Korotan v
Portorožu
1. Investitor del je Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
preureditev in sanacijo Počitniškega doma
Korotan v Portorožu.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privolenje, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajanje del sklenili gradbeno pogodbo po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od 24. 6.
1996 do 30. 6. 1996 med 9. in 12. uro na
Investbiroju Koper, Trg Brolo 12, Koper v
tajništvu pri Dušanki Gojtan.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51400-601-10238.
4. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri pooblaščencu Investbiro
Koper, Trg Brolo 12, Koper, tel. 066/222-41,
faks 066/391-032, kontaktni osebi Garzarolli Marjeta, dipl. inž. arh. in Mihael Babič, dipl. inž. gr.
5. Predvideni rok pričetka del je 15. 7.
1996. Rok dokončanja gradbenih, obrtniških
in inštalacijskih del je 30. 9. 1996.
6. Orientacijska vrednost del znaša za
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
60,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najprimernejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– popolnost ponudbe.
8. Najcenejši ponudnik ni obvezno najugodnejši.
9. Rok za oddajo ponudb je vključno do
5. 7. 1996 do 13. ure, na naslov Investbiro
Koper, Trg Brolo 12, Koper, v tajništvo.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah “Ponudba – Ne odpiraj – Korotan”.
10. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
v prostorih Investbiroja Koper, Trg Brolo
12, Koper, dne 8. 7. 1996 ob 13. uri.

Ob-2207
Na podlagi 34. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Škofljica
javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska
c. 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: izbira usposobljenih
izvajalcev za gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji in vzdrževanju objektov za predšolsko vzgojo, osnovnih šol, objektov za šport,
zdravstvo, poslovnih objektov, šolskih in
otroških igrišč ter občinskih cest.
3. Orientacijska vrednost posameznih del
je določena v proračunu Občine Škofljica
za leto 1996/97.
4. Dela se bodo izvajala po terminskem
planu financiranja posameznih del.
5. Posamezna ponudba mora vsebovati
vse elemente iz 10. člena odredbe oziroma
po naslednjem vrstnem redu:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– potrdilo o registraciji, ki ni starejše od
30 dni,
– bonitetno poročilo (BON 1 in BON 2
oziroma BON 3), ki ni starejše od 30 dni,
– seznam referenc na podobnih objektih,
– seznam kadrov ponudnika z navedbo izobrazbene strukture in številčnim prikazom,
– seznam podizvajalcev za obrtniško inštalacijska dela,
– podatke o opremljenosti – mehanizacija s cenikom,
– kalkulativne elemente in cenike za posamezne vrste del po enoti mere,
– garancijske roke za posamezna dela in
način zavarovanja izpolnitve pogodbenih
obveznosti,
– izjavo ponudnika o odzivnem času in
času odprave napak v garancijskem roku,
– vse ostale elemente, pomembne za ponudnika, ki niso zahtevani v razpisu.
6. Ponudbe naj bodo urejene po navedenem vrstnem redu in zahtevanih elementih.
7. Rok za pričetek in končanje del bo
določen z razpisom za posamezni objekt in
vrsto razpisanih del.
8. Na razpisih, ki jih bo objavila Občina
Škofljica, bodo veljale samo ponudbe izvajalcev, kateri so pridobili usposobljenost po
tem razpisu.
Občina Škofljica bo pridobila ponudbe
od usposobljenih izvajalcev z zahtevkom za
posamezno ponudbo.
9. Eno podjetje lahko nastopa kot ponudnik samo enkrat.
Podjetje, ki nastopa na razpisu in nima
lastne operative, mora v ponudbi navesti
izvajalce posameznih del.
10. Rok in način oddaje ponudbe: rok za
oddajo ponudbe je 27. 6. 1996 do 14. ure na
Občino Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.
11. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni ovojnici z navedbo točnega na-
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slova naročnika z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba – ugotavljanje usposobljenosti”.
12. Po komisijskem odpiranju ponudb bo
sklep o izbiri usposobljenih izvajalcev Občina Škofljica poslala vsem ponudnikom
najkasneje v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

3. Orientacijska vrednost celotnega naročila je: 10,000.000 SIT.
4. Čas izvedbe naročila: sukcesivno v letu 1996/97.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– kakovost in kompletnost ponudbenega
asortimenta,
– stalna količinska zaloga asortimenta z
možnostjo takojšnje dobave ob urgentnem
naročilu,
– brezplačna dostava fco naročnik,
– možnost dobave izven specifikacij,
– reference,
– konkurenčnost cen,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno od dneva objave razpisa v vložišču RZZ, Glinška 12, vsak delovni
dan od 9. do 11. ure do vključno 22. 6. 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. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v
zapečatenih kuvertah z označbo na ovojnici: “Ne odpiraj – javni razpis – dobava računalniškega in pisarniškega materiala” z oznako ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 8. 7. 1996 ob 10. uri v prostorih RZZ,
Glinška 12, Ljubljana. Upoštevali bomo vse
ponudbe, ki bodo v skladu z 12. členom
odredbe in bodo prispele do 4. 7. 1996 do
12. ure.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najkasneje 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Republiški zavod za zaposlovanje

2.7 zamenjava vrat zidnih omar VVZ Pohorskega bataljona – 590.000 SIT,
2.8 avtomobila za prevoz hrane in didaktičnega materiala za VVZ Koroška vrata
in OŠ Dušana Flisa – 3,600.000 SIT.
3. Rok dobave: 30 dni po sklenitvi pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
1. reference,
2. ponudbena vrednost,
3. rok dobave,
4. plačilni pogoji.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša!
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovnik po objavi javnega razpisa od 8. do 12. ure v prostorih
Mestne uprave, Mestne občine Maribor, Oddelku za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba 321/A, pri Majdi Miholič.
6. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 0,5‰ od orientacijske vrednosti del na ŽR 51800-630-25505, sklic na
št. 00 04-444 z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis” – oprema za zavode.
S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje stroškov nastalih iz naslova javnega razpisa. Pristojbine ne vračamo.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba” – Oprema za zavode – z navedbo vrste opreme za katero se oddaja ponudba.
8. Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati 15.
dan od objave v Uradnem listu RS, do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor – soba
321/A.
10. Javno odpiranje ponudb bo 3. dan po
oddaji ponudb ob 12. uri v prostorih Mestne
občine Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, v kletni sejni sobi.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
12. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpoložljivih sredstev.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-2208
Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 80/94), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) ter na 12. redni seji dne 23. 4. 1996
sprejetega sklepa občinskega sveta, Občina
Škofljica objavlja
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Osnovni šoli Škofljica in PŠ Želimlje za
šolsko leto 1996/1997
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
OŠ Škofljica in PŠ Želimlje.
3. Informacije o voznem redu, relacijah
in dolžinah relacij za prevoz učencev lahko
ponudniki dobijo na Občini Škofljica.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponunika so:
– cena za kilometer razpisanih prevozov,
oziroma skupna cena za opravljene prevoze
v enem mesecu,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil. Dokazilo o
registraciji mora biti overjeno in ne sme biti
starejše od 30 dni.
6. Rok za oddajo ponudb je 27. 6. 1996
do 14. ure. Ponudbe se oddajo na Občini
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Ponudbe morajo biti zapečatene in označene z oznako: “Ne odpiraj, ponudba na
javni razpis za prevoz učencev”.
7. Odpiranje ponudb bo 27. 6. 1996 ob
17. uri v prostorih Občine Škofljica.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za opravljanje prevozov učencev v
omenjene šole v šolskem letu 1996/97.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Škofljica
Ob-2209
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo računalniškega in pisarniškega
materiala
1. Naročnik: Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška ul. 12, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava računalniškega in pisarniškega materiala.

Št. 40310/31/96-07
Ob-2210
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Mestna občina Maribor, Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za nakup opreme za
zavode na področju družbenih
dejavnosti Mestne občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
2. Uporabniki, predmet razpisa in orientacijske vrednosti:
2.1 stoli in mize za jedilnico OŠ Maksa
Durjave – 390.000 SIT,
2.2 zamenjava plošč jedilniških miz OŠ
Rada Robiča – 100.000 SIT,
2.3 pohištvo za učilnico OŠ Ludvika Pliberška – 600.000 SIT,
2.4 mizice in stolčki za VVZ Pobrežje –
2,450.000 SIT,
2.5 mizice in stolčki za VVZ Tezno –
298.500 SIT,
2.6 mizice in stolčki za VVZ Ivana Glinška – 1,141.000 SIT,

Ob-2211
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Ministrstvo za pravosodje Ljubljana, Župančičeva 3
javni razpis
za oddajo vzdrževalnih del na objektih
pravosodja
1. Predmet razpisa je oddaja vzdrževalnih del na naslednjih objektih:
a) Okrajno sodišče Slovenska Bistrica:
– obnova prostorov Zemljiške knjige.
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Predvidena vrednost del znaša 2,000.000
SIT. Pričetek del takoj po veljavnosti pogodbe, dokončanje v 30 dneh.
b) Okrajno sodišče Ajdovščina:
– obnova prostorov.
Predvidena
vrednost
del
znaša
14,000.000 SIT. Pričetek del takoj po veljavnosti pogodbe, dokončanje v 5 mesecih.
c) Okrajno sodišče Radovljica:
– obnova prostorov.
Predvidena
vrednost
del
znaša
14,800.000 SIT. Pričetek del takoj po veljavnosti pogodbe, dokončanje v 5 mesecih.
2. Vsa dela se bodo morala izvajati tako,
da ne bo moteno delo sodišč.
3. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa. Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije.
4. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika, navedbo
predmeta razpisa in opozorilom: “Ne odpiraj – javni razpis” je 28. 6. 1996 do 10.45.
Ponudbe oddajte v vložišču na Župančičevi
3, Ljubljana.
5. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
28. 6. 1996 ob 11. uri v sejni sobi objekta
Župančičeva 3, I. nadstropje.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– kvaliteta del,
– konkurenčnost ponudbe,
– reference,
– roki izvedbe,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
7. Vse informacije in dokumentacijo, potrebno za izdelavo ponudb, dobite na Ministrstvu za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3/PT pri Weilguny Tadeju, tel.
178-54-25, vsak dan od 8. do 9. ure.

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vse ponudbe z opisom blaga in cenami
morajo biti vpisane na obrazcih, ki jih predpisuje naročnik,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, ki mora vsebovati ceno z vključenim 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 elementov iz prve do vključno devete alinee prejšnjega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.
V. Ponudbe morajo prispeti v vložišče
Ministrstva za pravosodje Ljubljana, Župančičeva ul. 3, do 28. junija 1996 do 14. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za nabavo službenih vozil za pravosodne organe št.
403-29/92-04”.
Nepravilno opremljene in nepravilno
sestavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.
VI. Odpiranje ponudb bo 1. julija 1996
ob 10. uri v prostorih Ministrstva za pravosodje v Ljubljani, Župančičeva ul. 3, v sobi
120 v IV. nadstropju. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni morajo imeti s seboj
pooblastila za zastopanje. Pri odpiranju ponudb bodo citirani samo podatki po predpisanih in izpolnjenih obrazcih.
VII. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– roki dobave,
– boljše reference.
VIII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 7 dni od odpiranja ponudb.
IX. Dodatna pojasnila in zahtevane
obrazce dobijo ponudniki vsak delovni dan
med 8. in 10. uro pri Gabrijelu Učakarju na
Ministrstvu za pravosodje v Ljubljani, na
Župančičevi ul. 3, tel. 061/17-85-209.
Ministrstvo za pravosodje

3. Razpisno dokumentacijo dobite v prostorih Konzorcija za namakanje Podravja,
g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor.
Stroške razpisne dokumentacije, v višini
15.000 SIT je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije poravnati na ŽR KNP
g.i.z. 51800-601-107224.
4. Orientacijske vrednosti razpisanih del
iz 2. točke tega razpisa znašajo:
a) 8,000.000 SIT,
b) 2,100.000 SIT,
c) 5,600.000 SIT,
d) 5,000.000 SIT,
e) 2,200.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je začetek meseca julija 1996, dela pa morajo biti
zaključena v roku enega meseca po sklenitvi pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del,
– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, način zavarovanja izpolnitve obveznosti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 27. junij
1996 do 13. ure na naslov: Konzorcij za
namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor. Ponudbe morajo biti
oddane za vsako nalogo ločeno, v zaprti
kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 28. junija
1996 ob 10. uri v prostorih KNP, g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-2212
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, objavlja
na podlagi zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94) in
v zvezi z odredbo o postopku za izvrševanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o spremembah in dopolnitvah o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 40/95)
javni razpis
za nabavo službenih vozil za pravosodne
organe
I. Predmet razpisa je nakup:
1. vozila upravna od 1800 ccm do
1900 ccm – 4 kom,
2. vozila upravna 1600 ccm – 3 kom,
3. vozila za sodne izvršitelje od
1100 ccm do 1300 ccm – 40 kom.
II. Ponudniki lahko nastopajo s ponudbo
za vsa vozila od 1. do 3. točke, ali samo pod
posamezno točko.
III. Predvideni dobavni rok je takoj po
zaključenem razpisu. Ministrstvo si pridržuje pravico, da kvoto vozil pod točkami 1.
do 3. razdeli med več ponudnikov, glede na
zahtevano kvaliteto in cenovni razred.
Plačilo blaga kupljenega po pogodbi je v
30 dneh po dobavi. Avansov ni.
IV. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

Ob-2213
Na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
in po pooblastilu lastnikov kmetijskih zemljišč, objavlja Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor
ponovni javni razpis
za oddajo del za individualne namakalne
sisteme
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.
2. Predmet razpisa: izgradnja namakalnih sistemov:
a) Herga–Juršinci, na površini 5,7 ha,
b) Brglez–Oplotnica, na površini 4,5 ha,
c) Valenko–Tibolci, na površini 2,1 ha,
d) Težak–Vitomarci, na površini 1,9 ha,
e) Esih–Grajena, na površini 1,2 ha.

Ob-2214
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 41/95)
zakona o graditvi objektov, odredbe o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Ur. l.
RS, št. 23/96) in po pooblastilu Namakalnega združenja Cunkovci, Gorišnica, Mezgovci, Moškanjci, Prvenci, Strelci, Sobetinci,
Zagojiči, Zamušani, objavlja Konzorcij za
namakanje Podravja, g.i.z. Maribor
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca del za projekt:
namakalni sistem Strelci
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.
2. Predmet razpisa: izgradnja namakalnega sistema Strelci na površini 70 ha.
3. Razpisno dokumentacijo (projekt za
razpis skupaj s posebnimi pogoji razpisa)
dobite v prostorih Konzorcija za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c.
Stroške razpisne dokumentacije, v višini
20.000 SIT je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije poravnati na ŽR KNP
g.i.z. 51800-601-107224.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
s predložitvijo dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.
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4. Predmet razpisa (vrsta investicijskih
del) orientacijska vrednost in faze izvedbe
so naslednje:
a) namakalni cevovod – 23,000.000 SIT,
b) izvedba katastra objektov izvedenih
del – 950.000 SIT,
c) investicijski inženiring – 1,700.000
SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je mesec avgust 1996, dela pa morajo biti zaključena v roku enega meseca po sklenitvi pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference za razpisano vrsto dela,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, zavarovanje izpolnitve
obveznosti,
– celovitost ponudbe.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 30 dni.
8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, na naslov: Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.
Ponudbe morajo prispeti najkasneje do
15. 7. 1996 do 13. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj ponudba za
NS Strelci”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 16. julija
1996 ob 10. uri v prostorih KNP, g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Konzorcij za namakanje Podravja

najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje
del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v
skladu z razpisanimi pogoji.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta, dodelanost in natančnost ponudbe,
– reference, ki ne smejo biti starejše od
dveh let,
– cena,
– roki,
– garancija,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh letih,
– predstavitev prednosti, za katere ponudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
– najcenejši ponudniki niso najugodnejši,
– datum, do katerega velja ponudba,
– predlog pogodbe,
– druge ugodnosti ponudbe.
8. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) s prilogami:
– izjavo, da je proučil terenske prilike na
kraju gradnje ter da so v ceno vkalkulirani
vsi stroški gradnje in zavarovanje gradbišča,
– bonitetni obrazec,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev,
– ovrednoten enotni popis del v tolarskih cenah z izkazanim prometnim davkom,
– podatki o kapacitetah in njihovi zasedenosti ter o razpolaganju s kadri ter njihovi
strokovni usposobljenosti.
Ponudnik je dolžan predložiti, kot garancijo za resnost ponudbe, akceptni nalog
v višini 10% vrednosti ponudbene cene, ki
zapade v korist naročnika, kolikor izbrani
ponudnik v roku 15 dni od obvestila o izboru ne sklene pogodbe za izvajanje del.
Neizbranim ponudnikom se akceptni nalog, hkrati z obvestilom o izboru izvajalca,
vrne.
9. Ponudbeno dokumentacijo je potrebno dostaviti v 30 dneh od objave v Uradnem
listu RS, na naslov: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, Šentjur v zapečateni kuverti z oznako: “Ponudba – podvoz” – Ne odpiraj!
10. Odpiranje ponudb bo 16. 7. 1996 ob
13. uri v sejni sobi II/48 Občine Šentjur,
Mestni trg 10, Šentjur. Javnega odpiranja se
lahko ponudniki udeležijo le ob predložitvi
pooblastila.
11. Investitor si pridržuje pravico, da se
delo ne odda, če bodo nastopili opravičeni
razlogi, ki bi preprečili možnost gradnje.
12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega ponudnika v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.
Občina Šentjur

1. Investitor: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: obnova vodovodnega omrežja v naselju Izlake v Občini Zagorje ob Savi, ki bo obsegalo:
– gradbena dela,
– montažna dela,
– nabavo vodovodnega materiala.
3. Lokacija: naselje Izlake v Občini Zagorje ob Savi.
4. Obseg velikosti in vrsta del z okvirno
ceno.
Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
treh razpisanih del skupaj ter obvezno ločeno za posamezni del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
3. Da ne pride do poznejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.
4. Ponudba mora biti izdelana po postavkah in ločena za posamezne objekte. Ponudniki montažnih del in dobave vodovodnega materiala naj variantno izdelajo ponudbo iz LTŽ kosov in PVC cevi na litino in
Guss cevi z ustreznimi fazoni.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost izvedenih del.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na sedežu razpisovalca, kjer
lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne dodatne informacije (kontaktna oseba Ivo
Vrtačnik, tel. 0601/64-517).
V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,
– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno in projektno dokumentacijo.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po objektih,

Ob-2215
Na podlagi pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 27/95) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja Občina Šentjur pri Celju
javni razpis
za izbiro izvajalca del za izgradnjo
I. faze cestnega podvoza pod glavno
železniško progo v Šentjurju
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Predmet razpisa: izgradnja I. faze cestnega podvoza pod glavno železniško progo
v Šentjurju.
3. Čas izvajanja del: avgust 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 90,000.000
SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo ob predložitvi potrdila o plačilu kupnine za razpisno dokumentacijo, in
sicer vsak dan od objave v Uradnem listu
RS, med 7. in 9. uro v tajništvu tajnika Občine Šentjur, Mestni trg 10.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
063/743-546.
Kupnino za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 30.000 SIT mora ponudnik nakazati na ŽR št. 50770-637-56047 – Občinska
uprava.
6. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristanejo na razpisane
pogoje in dajo svoj pristanek, da bodo kot

Št. 13/96
Ob-2216
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca obnove vodovodnega
omrežja v naselju Izlake
I. Splošni podatki
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4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcijo ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.
Ponudbe morajo biti dostavljene do 15.
dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, prvi naslednji delovni dan
po poteku razpisa ob 12. uri.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Občino Zagorje ob Savi (Obnovitev vodovoda v
naselju Izlake)”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Občini
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, tel.
0601/64-517, Ivo Vrtačnik.
Komisija za oddajo del v
Občini Zagorje ob Savi

8. O izidu javnega razpisa bodo udeleženci – ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Dobrepolje

javni razpis
za kreditiranje novih projektov
Pogoji kreditiranja:
– da gre za nove projekte,
– da vrednost projekta ne presega 1 mio
DEM tolarske protivrednosti,
– zaprošeni znesek kredita je do 300.000
DEM tolarske protivrednosti z najmanj 30%
lastno udeležbo na projektu,
– realna obrestna mera je 6% letno,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– starost prosilca do 50 let,
– ustrezna izobrazba prosilca, povezana
z dejavnostjo iz projekta,
– elaborat o ekonomski upravičenosti
projekta,
– financirajo se projekti, ki zaposlujejo
do 50 delavcev v proizvodni dejavnosti in
do 20 delavcev v neproizvodni dejavnosti,
– projekt obvezno zagotavlja redno zaposlitev prosilca,
– prednost imajo projekti, ki omogočajo
dodatno zaposlovanje,
– odobreni kredit mora biti ustrezno zavarovan,
– pri odobritvi kredita imajo prednost
slovenski državljani, ki se vračajo z začasnega dela v tujini,
– odobreni krediti so dolgoročni, odplačilna doba pa je odvisna od projekta.
Rok za prijavo je do 31. 7. 1996.
Dokumentacijo za pridobitev sredstev je
potrebno dostaviti na naslov: Slovenska investicijska banka, d.d. – Program SIB-DtA,
Dalmatinova 5, Ljubljana.
Dodatna pojasnila o možnostih kreditiranja lahko dobite na sedežu programa, ali
na tel. 061/132-11-89, ter na sedežu bančnih enot v Ljubljani, tel. 061/126-11-81,
Tolminu 065/81-516, Novem mestu
068/321-027, Žalcu 063/711-414, 711-422
in 715-065, Ljutomeru 069/82-564, 82-562,
ter predstavništvo v Kopru, 066/70-976,
0609/610-143.
Slovenska investicijska banka, d.d.,
Ljubljana

Ob-2217
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 2911
Predstruge–Zdenska vas–Hočevje
v dolžini 650 m
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm
35, Videm-Dobreplje.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalne ceste L 2911 Predstruge–Zdenska vas–
Hočevje na odseku Hočevje– meja z Občino Ivančna Gorica v dolžini 650 m – izvajanje zemeljskih del.
3. Razpisno dokumentacijo 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 predvidoma v juliju 1996.
5. Orientacijska vrednost investicije je
1,500.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok izgradnje, način plačila in fiksnost cen, reference s področja razpisanih del, popolnost ponudbe, druge ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb: zadnji rok za
oddajo ponudb, katere je potrebno dostaviti
v zapečatenih ovojih, žigosanih s štampiljko ponudnika na Občino Dobrepolje, je 15.
delovni dan od objave razpisa v Uradnem
listu RS do 8. ure. Sobota, nedelja in praznik se ne šteje kot delovni dan. Sprednja
stran ovoja mora biti opremljena z naslednjim naslovom in oznako: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, LC
Predstruge-Hočevje, “Ne odpiraj – ponudba”.
Odpiranje ponudb bo še isti dan ob 9. uri.

Št. 225
Ob-2218
Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, objavlja
na osnovi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nabavo žarnic za scensko in splošno
razsvetljavo
1. Predmet razpisa je:
a) žarnica za scensko razsvetljavo,
b) žarnice za splošno razsvetljavo.
2. Predvideni rok dobave je avgust 1996.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– ime in naziv firme,
– končno ceno in ceno po posameznih
postavkah,
– plačilne pogoje,
– tehnično specifikacijo ponujenega materiala skladno z evropskimi standardi,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega materiala,
– datum veljavnosti ponudbe,
– način zavarovanja.
4. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so:
– reference,
– kompletnost ponudbe,
– cena in ugodnosti,
– rok dobave,
– jamstva.
5. Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša oziroma najboljša.
Naročnik si pridržuje pravico, da izbere
le del ponujenega materiala.
6. Ponudniki morajo oddati ponudbe v
roku 10 dni od objave v Uradnem listu RS,
to je 24. 6. 1996, na naslov: Cankarjev dom,
Prešernova 10, 1000 Ljubljana, priporočeno
po pošti, oziroma v vložišče CD v 1. nadstropju. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, z navedbo naslova naročnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis za žarnice”.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 1996
ob 11. uri na sedežu naročnika, Cankarjev
dom sejna soba v 1. nadstropju.
7. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite pri inž. Srečko Šutiču,
tel. 1767-190 od 17. 6. do 21. 6. 1996 od 10.
do 12. ure.
Cankarjev dom
Št. 48/96
Ob-2219
Na podlagi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju
kvalificiranih delavcev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 2 – Mednarodne pogodbe, z
dne 4. 2. 1993) in aneksa k tem sporazumu
(Ur. l. RS, št. 21 – Mednarodne pogodbe, z
dne 13. 11. 1994) ter na podlagi soglasja
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z dne 20. 5. 1996 kot pooblaščena banka objavlja Slovenska investicijska banka,
d.d., Čopova 38, Ljubljana

Št. 2.0.-1968/96
Ob-2220A
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca obnove strešne kritine
in delna obnova ostrešja objekta
železniške postaje Lesce–Bled
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: obnova strešne kritine in delna obnova ostrešja objekta ž.p. Lesce–Bled.
3. Čas del: julij, avgust 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 4,000.000
SIT.
5. Razpisno dokumentacijo dobite v tajništvu Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, od 17. do 20. 6. 1996
med 8. in 9. uro. Dodatne informacije lahko
dobite pri Klinar Bogomiru na 064/81-740
int. 326 od 17. do 20. 6. 1996 med 8. in
9. uro. Kupnina za razpisno dokumentacijo
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v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objekta je v petek 21. 6. 1996
ob 9. uri pred prometnim uradom na ž.p.
Lesce–Bled.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je petek 28. 6.
1996, do 9. uri v tajništvu Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15,
Ljubljana.
9. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
28. 3. 1996 ob 9.30 v prostorih Sekcije za
vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova
15, Ljubljana.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, Infrastruktura

Ob-2221
Občina Postojna objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vplačilu 10.000
SIT na ŽR št. 52200-630-61215 – Proračun
Občine Postojna – “javni razpis – vodovod”.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, dokazila o strokovnosti, rok izvedbe, garancijski rok ter druge ugodnosti, pri čemer najnižja ponudba
ne pomeni glavni razlog za izbiro ponudnika.
Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni.
6. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako: “Javni razpis –
vodovod” na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
8. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
9. Ponudbe bo komisija javno odpirala
tretji dan po poteku roka, določenega za
oddajo ponudb, s pričetkom ob 14. uri v
sejni dvorani Doma organizacij v Postojni,
Trg padlih borcev 5.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

Št. 2.0.-1968/96
Ob-2220B
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o postopku javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske
železnice, d.d., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca delne elektrifikacije
tirne skupine glavne pristaniške postaje
Koper
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa delna elektrifikacija tirne skupine glavne pristaniške postaje Koper.
3. Čas del: 70 dni po podpisu pogodbe.
4. Orientacijska vrednost del: 40,000.000
SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v upravni stavbi Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana, v tajništvu Službe za elektrotehnično dejavnost, III. nadstropje, soba 365
od 18. 6. 1996 do 20. 6. 1996 od 8. do
11. ure.
Dodatne informacije dobite pri Francu
Snoju, na istem naslovu, v sobi št. 367 ali
po tel. 061/13-13-144 int. 41-42, med 8. in
11. uro v dneh od 18. 6. 1996 do 20. 6. 1996.
Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačani kupnini
v vrednosti 40.000 SIT, ki mora biti nakazana na ŽR 50100-601-5014744.
6. Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 1996
do 9. ure, v stavbi Slovenskih železnic, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, soba št. 205.
7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1996 ob 9.30 v prostorih
Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.
8. Obvestila o izboru: o izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za
sanacijo centralnega odlagališča
komunalnih odpadkov v Postojni
1. Investitor razpisanih del je Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
2. Predmet razpisa je sanacija odlagališča komunalnih odpadkov v Postojni.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 100,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni službi oddelka za okolje, prostor
in urbanistično načrtovanje, Ivan Fon, tel.
067/24-401, takoj po objavi razpisa ob ponedeljkih in sredah od 8. do 12. ure.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vplačilu 15.000
SIT na ŽR št. 52200-630-61215 – Proračun
Občine Postojna – “javni razpis sanacija”.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, dokazila o strokovnosti, rok izvedbe, garancijski rok ter druge
ugodnosti, pri čemer najnižja ponudba ne
pomeni glavni razlog za izbiro ponudnika.
Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni.
6. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako: “Javni razpis –
sanacija” na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
8. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
9. Ponudbe bo komisija javno odpirala
tretji dan po poteku roka, določenega za
oddajo ponudb, s pričetkom ob 8. uri v sejni
dvorani Doma organizacij v Postojni, Trg
padlih borcev 5.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.
Ob-2222
Občina Postojna objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za
vodovod Podgora – III. del II. etape
1. Investitor razpisanih del je Občina
Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
2. Predmet razpisa je izgradnja vodovoda Podgora – III. del II. etape.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 31,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni službi oddelka za okolje, prostor
in urbanistično načrtovanje, Ivan Fon, tel.
067/24-401, takoj po objavi razpisa ob ponedeljkih in sredah od 8. do 12. ure.

Ob-2223
Občina Postojna objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za
obnovo kanalizacijskega kolektorja –
Industrijska cona Postojna
1. Investitor razpisanih del je Občina
Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
2. Predmet razpisa je obnova kanalizacijskega kolektorja – Industrijska cona
Postojna.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 25,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni službi oddelka za okolje, prostor
in urbanistično načrtovanje, Ivan Fon, tel.
067/24-401, takoj po objavi razpisa ob ponedeljkih in sredah od 8. do 12. ure.
Ponudniki se morajo ob dvigu dokumentacije izkazati z dokazilom o vplačilu 10.000
SIT na ŽR št. 52200-630-61215 – Proračun
Občine Postojna – “javni razpis – kanalizacija”.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, dokazila o strokovnosti, rok izvedbe, garancijski rok ter druge
ugodnosti, pri čemer najnižja ponudba ne
pomeni glavni razlog za izbiro ponudnika.
Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni.
6. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako: “Javni razpis –
kanalizacija” na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
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8. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
9. Ponudbe bo komisija javno odpirala
tretji dan po poteku roka, določenega za
oddajo ponudb, s pričetkom ob 11. uri v
sejni dvorani Doma organizacij v Postojni,
Trg padlih borcev 5.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.
Občina Postojna

od 14. 6. 1996 do 26. 6. 1996, med 8.30 in
12. uro.
9. Popolna ponudba, z vidno oznako “Ne
odpiraj, ponudba za javni razpis UPP – fotokopiranje” ter na hrbtni strani izpisanim
nazivom in sedežem ponudnika, mora prispeti v zapečatenem ovitku na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Župančičeva 6, do vključno 26. 6. 1996.
10. Odpiranje ponudb bo v četrtek 27. 6.
1996 ob 14. uri, v prostorih Urada RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Župančičeva 6. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
pooblaščeni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
12. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

4. Ogled objekta kotlovnice in dvig razpisne dokumentacije (proti plačilu) je mogoč vsak delovni dan med 8. in 10. uro do
vključno 21. 6. 1996 po predhodni najavi
pri kontaktni osebi.
Dvig razpisne dokumentacije proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun Splošne bolnišnice št. 51840-603-34212 je pogoj za sodelovanje na javnem razpisu.
Na morebitna, pismeno posredovana
vprašanja bo vsem ponudnikom posredovan
pisni odgovor najkasneje en teden pred iztekom razpisnega roka. Sklicevanje na razne
ustno posredovane informacije se ne bo upoštevalo.
5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil, sicer se ponudba ne bo mogla upoštevati.
Za resnost ponudbe mora ponudnik k ponudbi predložiti akceptni nalog v višini 10%
ponudbene vrednosti. Akceptni nalogi bodo
ponudnikom vrnjeni po zaključenem javnem razpisu, ponudniku, ki bo uspel na razpisu, pa bo upešno zaključenem poslu (primopredajni zapisnik, pod točko 2.3 pa uspel
tehnični pregled).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena (fco kupec, vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),
– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen,
– čim krajši rok dobave in montaže (kurilna sezona!),
– garancijski rok, zagotovitev servisa in
rezervnih delov v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti
ponudnika.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 3, z oznako “Ne odpiraj – ponudba – kotlovnica” ter na ovojnici navesti tudi svojo firmo in naslov.
8. Rok za oddajo ponudb je 8. 7. 1996
do 10. ure v tajništvo Splošne bolnišnice.
Istega dne ob 11. uri bo v sejni sobi bolnišnice javno odpiranje ponudb.
9. Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.
12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

Ob-2224
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
storitev fotokopiranja
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Župančičeva 6.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
črnobelo in barvno fotokopiranje, pomanjšave in povečave, različne vezave, zlaganje
materiala ter ostale storitve, ki so s tem
povezane. Pogoj je dvig in dostavo materiala na sedež naročnika.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka naloge je julij
1996.
Predviden rok trajanja naloge je osemnajst mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– kvaliteta storitve in celovitost ponudbe,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
– reference ponudnika,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– reference o že opravljenih delih ter navedbo števila in vrste fotokopirnih strojev,
– izpolnjeno razpisno dokumentacijo, ki
jo ponudnik dvigne pri naročniku,
– način usklajevanja cen z rastjo drobnoprodajnih cen in cen papirja ter drugega
materiala na trgu,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.
7. Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
8. Ponudnik dvigne za izdelavo svoje ponudbe razpisno dokumentacijo na Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Župančeva 6, pri Maligoj Tadeju vsak delovni dan

Št. 129/96
Ob-2225
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec objavlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo določenih sklopov
energetskega objekta kotlovnice
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3.
2. Predmet razpisa
2.1 Dobava dveh napajalnih črpalk za
parni kotel OMNICAL DDH 400, kapaciteta 9,5 m3/h in H = 18 bar, komplet s podnožjem in elektromotorjem. Eno črpalko je
potrebno dobaviti v levi in eno v desni izvedbi sesalnega priključka.
Orientacijska vrednost: 1,300.000 SIT.
2.2 Dobava, montaža in spuščanje v pogon avtomatske mehčalne naprave vključno
s predfiltrom za mehčanje vode za pralnico,
kapaciteta 15 m3/h, 1 kos.
Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
2.3 Preureditev obstoječega parnega kotla OMNICAL DDH 400, ki je sedaj kurjen z
dotrajanim oljnim gorilcem, na kurjenje na
zemeljski plin in El olje kot substitutom. Kotel je toplotne moči 4,59 MW oziroma kapaciteta proizvodnje pare je 7 t/h – 13 bar.
Ponudnik mora v ponudbo vključiti izvedbo posla na “funkcionalni ključ” z dobavo in montažo ustreznega gorilnika, el. komandne omare z avtomatiko in vsemi povezavami na kotel, plinske reducirne proge in
predelavo prednjega dela plamenice kotla.
Orientacijska vrednost: 7,000.000 SIT.
Ponudba je lahko kompletna (vse tri razpisane pozicije) ali posamezna, kar mora
biti v ponudbi jasno navedeno.
3. Kontaktna oseba pri pooblaščenem naročniku je zunanji strokovni sodelavec dipl.
inž. Bojan Čas, ki je dosegljiv po tel.
0602/41-694 ali 0602/41-031 int. 247 v
Splošni bolnišnici.

Št. 01/96
Ob-2240
Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
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javni razpis
za obnovo in modernizacijo cest na
demografsko ogroženih območjih
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
obnovo in modernizacijo lokalnih cest na
demografsko ogroženih območjih v Občini
Žalec za:
a) lokalno cesto L 8257 v Mariji Reki,
b) lokalno cesto L 8208 Matke–Zabukovica,
c) lokalno cesto L 8215 Kaplja vas–Miklavž pri Taboru.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
a) 24,000.000 SIT,
b) 16,000.000 SIT,
c) 16,900.000 SIT.
5. Predvideni rok izgradnje je julij–september 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe, garancijski roki,
– reference,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,
ne glede na razloge,
– da v primeru ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Ponudniki morajo dostaviti ustrezno označene ponudbe v zaprtih kuvertah na naslov investitorja do 1. 7. 1995 do 11. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 9. 7. 1996 ob 8. uri
v prostorih Občine Žalec.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Žalec

8. Interesenti morajo oddati ponudbe do
11. ure tridesetega dne od objave razpisa
na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj v sobi 215/II. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj, ponudba za obnovo cest v
krajevnih skupnostih v Mestni občini
Kranj”.
9. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
12. uri v prostorih Mestne občine Kranj.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh od
odpiranja ponudb.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri,
v sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 21 dneh po odpiranju ponudb.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe,
– cena.
Mestna občina Kranj

Št. 40301-4/95-3
Ob-2241
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj
javni razpis
za obnovo cest v krajevnih skupnostih v
Mestni občini Kranj
1. Investitor: Mestna občina Kranj.
2. Predmet razpisa: obnova cest v krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj.
3. Orientacijska vrednost del: 45,000.000
SIT.
4. Rok izvedbe: zaključek del do 30. 9.
1996.
5. Dokumentacija: popis del.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so določena v razpisnih pogojih.
7. Interesenti razpisno dokumentacijo
dvignejo v prostorih Mestne občine Kranj,
soba 192 (Rado Pečar) od 8. do 12. ure.

Št. 40301-4/95-3
Ob-2242
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj
javni razpis
za izgradnjo javne razsvetljave
v krajevnih skupnostih v Mestni občini
Kranj
1. Investitor: Mestna občina Kranj.
2. Predmet razpisa: izgradnja javne razsvetljave v krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj.
3. Orientacijska vrednost del: ca.
10,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: zaključek del do 30. 9.
1996.
5. Dokumentacija: popis del.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so določena v razpisnih pogojih.
7. Interesenti razpisno dokumentacijo
dvignejo v prostorih Mestne občine Kranj,
soba 192 (Rado Pečar) od 8. do 12. ure.
8. Interesenti morajo oddati ponudbe do
12. ure petnajstega dne od objave razpisa na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj v sobi 215/II. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj, ponudba za izgradnjo javne razsvetljave v krajevnih skupnostih v Mestni
občini Kranj”.
9. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri v prostorih Mestne občine Kranj.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh od
odpiranja ponudb.
Ob-2243
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na
podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del: rušenje objektov centra
zvez Suha pri Kranju
Dokumentacija razpisanih del bo na razpolago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 196/II pri Silvani Petek, dne 20. 6. 1996 od 10. do
13. ure.
Orientacijska vrednost del znaša:
3,500.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predložite 5. 7.
1996 do 10. ure na Mestno občino Kranj,
soba 196/II, Slovenski trg 1, Kranj.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:“Ne odpiraj, ponudba za rušenje objektov centra zvez Suha pri Kranju”.

Št. 1/5-854/96
Ob-2244
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za strojništvo Univerze v
Mariboru na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljajo
javni razpis
za nabavo sistema za varovanje
knjižničnega gradiva
1. Naročniki: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta
za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Smetanova ul. 17,
Maribor.
2. Predmet razpisa: nabava sistema za
varovanje knjižničnega gradiva.
Podatke in informacije lahko dobijo ponudniki na sedežu Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze
v Mariboru, Smetanova ul. 17, Maribor, pri
Metki Brkan, prof. angl. in franc., tel.
062/221-112, int. 150.
3. Orientacijska vrednost naročila je
1,2 mio. SIT.
4. Ponudba mora vsebovati: firmo oziroma ime in sedež ponudnika, dokumente o
registraciji, finančne podatke (BON1,
BON2, BON3), ponudbeno ceno, ugodnosti, ki jih nudi naročnikom, vzorec pogodbe,
garancijski rok, način zavarovanja pogodbenih obveznosti, izjavo o fiksnosti cene,
reference, navedbo pooblaščenih oseb za dajanje informacij.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: kvaliteta opreme, ponudbena
cena v SIT, garancijski rok, servis, reference, ugodnosti, ki jih nudi ponudnik. Cena ni
odločujoč kriterij izbire dobavitelja.
6. Ponudbo naj oddajo ponudniki v zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis – za knjižnico” do 28. junija 1996 do 15. ure na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Uneverze v Mariboru,
Smetanova ul. 17, Maribor.
7. Odpiranje ponudb bo 1. julija 1996 ob
8. uri v sejni sobi fakultete, G-104, Smetanova ul. 17, Maribor.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika do 10. julija
1996.
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko,
Fakulteta za gradbeništvo,
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo,
Fakulteta za strojništvo,
Univerze v Mariboru
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Št. 322-9/96
Ob-2245
Na podlagi določil odredbe o finansiranju 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
19/94), statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 9/95) Mestna občina Koper v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Sežana objavlja

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)

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.
9. O izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni v desetih dneh po odpiranju ponudb.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Kranj

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Mestne
občine Koper v letu 1996
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Verdijeva 10.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na sedežu Urada za finance in gospodarstvo (Zvezdan Primožič, tel.
066/446-255) in na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana, Partizanska 49.
3. Predmet razpisa
3.1. redna letna vzdrževalna dela (ročno
in strojno čiščenje cevnih propustov in cestnega telesa, sanacija cevnih propustov, podpornih sten, obnova gramoznega sloja, gredanje, urejevanje in čiščenje brežin, obsekavanje grmovja itd.),
3.2. investicijsko vzdrževanje po letnem
planu (navoz gramoza, vgradnja propustov,
izdelava vtočnih glav itd.).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
3,394.500 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na višino pridobljenih sredstev. (republiška sredstva, pristojbine, 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 in po
naročilu Zavoda za gozdove.
6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in fiksnost cen, garancijski roki, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.
7. Ponudbe: ponudba mora biti sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93). Ponudbe za
javni razpis morajo ponudniki predložiti v
20 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
razpis za vzdrževanje gozdnih cest”.
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Mestna občina Koper
Št. 741-1/1996
Ob-2246
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj objavlja na

javni razpis
za izgradnjo komunikacijskega ožičenja
1. Predmet razpisa je izdelava celotnega
ožičenja in dobava ustrezne opreme, ki povezuje v integralni sistem vso obstoječo
opremo v pritličju in I. nadstropju upravne
stavbe in dopušča možnost razširitve in dopolnitve. Delo bo potekalo ločeno za pritličje in I. nadstropje. Najprej se predvidevajo 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 pogodbe, 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 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 zaključni račun
za leto 1995,
– reference,
– garancijski roki,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstev,
– potrdilo Republiške uprave za telekomunikacije o ustreznosti ponujene opreme.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– popolna ustreznost tehničnim zahtevam,
– razmerje cena/kvaliteta,
– konkurenčnost cen,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– garancijska doba,
– servis,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– dodatne ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
7. Podrobnejše informacije in razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dobijo v JP
Komunala Kranj pri Jani Mencinger (telefon 064/242-061). Možen je tudi ogled prostorov, 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 desetih dneh od objave v Uradnem listu RS.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah 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.

Ob-2188
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
nadaljevanja del na objektu Slovenski
trg 6, Ptuj
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor.
2. Predmet razpisa: gradbeno konservatorska dela.
3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na
sedežu zavoda (informacije po tel.
062/211-385, int. 226), ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih.
4. Vsebina javnega razpisa:
– objekt: Slovenski trg 6, Ptuj,
– dela: zidarska, vodoinštalaterska, toplovodno ogrevanje.
5. Rok pričetka in dokončanja del: po
dogovoru.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference pri sorodnih delih, ponudbena
cena, rok, druge ugodnosti.
7. Predvidena vrednost del: ca. 4,000.000
SIT.
8. Rok za oddajo ponudbe: 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 dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – gradbeno-konservatorska dela na objektu Slovenski trg 6,
Ptuj” je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici do 10. ure 15. dne, šteto vključno z
dnevom objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, na naslov Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov
trg 6, Maribor.
3. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
4. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sedežu Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6, Maribor.
Ob-2189
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
nadaljevanja del na objektu grad Borl
A) Splošni pogoji
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1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor.
2. Predmet razpisa: gradbeno konservatorska dela.
3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na
sedežu zavoda (informacije po tel.
062/211-385, int. 226), ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih.
4. Vsebina javnega razpisa:
– objekt: grad Borl,
– dela: betonerska, železokrivska, tesarska, krovska.
5. Rok pričetka in dokončanja del: po
dogovoru.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference pri sorodnih delih, ponudbena
cena, rok, druge ugodnosti.
7. Predvidena vrednost del: ca. 6,000.000
SIT.
8. Rok za oddajo ponudbe: 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 dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – gradbeno-konservatorska dela na objektu grad Borl” je
potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici do
10. ure 15. dne, šteto vključno z dnevom
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
na naslov Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6,
Maribor.
3. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
4. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sedežu Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6, Maribor.

5. Ponudniki si lahko izdelan idejni projekt in ostalo dokumentacijo ogledajo na
RC Inženiringi, d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 14, Celje, Oskar Šoster, III. nadstropje,
tel. 063/441-144, kjer jim bodo na voljo
tudi ustne informacije.
Tehnična dokumentacija mora biti izdelana skladno s sprejetim idejnim projektom
in v obsegu, kot je to navedeno v točki 2.
tega razpisa.
Ogled dokumentacije je možen vsak dan
od 17. 6. do 21. 6. 1996 med 8. in 11. uro.
6. Oddaja ponudb: ponudbo pod oznako
“Ponudba za OŠ Ljubečna – Ne odpiraj” je
potrebno oddati v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti, Prešernova ul. 27, Celje –
III. nadstropje, do 11. ure, 26. 6. 1996.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
kuverti.
Odpiranje ponudb bo dne 26. 6. 1996 ob
13. uri, v sejni sobi Oddelka za družbene
dejavnosti.
Za prisotnost ponudnikov na odpiranju
ponudb je potrebno pooblastilo.
7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika z odločbo za
opravljanje tovrstne dejavnosti,
– reference s poudarkom na projektiranju
šolskih objektov v zadnjih dveh letih, z navedbo kadrov in seznama šolskih objektov,
– ponujena cena za izdelavo tehnične dokumentacije,
– opcija ponudbe,
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON
3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni).
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

– rok,
– reference na šolskih objektih,
– ponujena cena,
– kadri,
– opcija,
– plačilo,
– ostale ugodnosti.
Ponudnike opozarjamo, da najcenejši ponudnik ni najugodnejši.
Pomanjkljivih in prepozno prispelih ponudb komisija ne bo obravnavala. Prav tako
se ponudbe, ki presegajo neto zazidalne površine (3.699 m2) smatrajo kot neveljavne.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi udeleženci razpisa obveščeni pismeno.
Investitor si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.
Mestna občina Celje
Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-2226
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Prešernova ul. 27, objavlja
javni razpis
za izdelavo tehnične dokumentacije
PGD, PZR in PZI, za novo 9 letno
osnovno šolo na Ljubečni
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: izdelava tehnične dokumentacije PGD, PZR in PZI, za izgradnjo
nove 9 letne OŠ na Ljubečni, v obsegu 3.699
m2 neto zazidalnih površin, od tega:
– prostori, namenjeni pouku s telovadnico – 2.351 m 2,
– prostori za druge namene – 766 m2,
– komunikacije – 582 m2,
– zunanja ureditev in igrišča.
3. Orientacijska vrednost GOI del znaša
296 mio SIT.
4. Rok izvedbe tehnične dokumentacije:
– PGD in PZR – 30. 7. 1996,
– PZI – 10. 8. 1996.

Relacija

1. Koprivna:
šola Črna–Koprivna (trafo Jelen)
–šola Črna
2. Žerjav:
Žerjav–Črna–Žerjav
3. Topla:
šola Črna–Rudnik Topla–šola Črna
4. Podpeca:
šola Črna–Mitnek–šola Črna
5. Ludranski vrh Javorje:
šola Črna–Sp. Javorje (Kompri)
–Prhanija–šola Črna
6. Bistra:
šola Črna–Visoki most–Mlinarsko
–Garaže Plaznik–šola Črna
7. Mušenik–Podpeca–Črna
8. Jazbina–podružnica OŠ Javorje
–Jazbina

Št. 42/96
Ob-2233
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Črna na Koroškem
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Črna na Koroškem
1. Občina Črna na Koroškem objavlja razpis za zbiranje ponudb za pridobitev najugodnejših ponudnikov za opravljanje prevozov
osnovnošolskih otrok v šolskem letu 1996/97.
2. Seznam razpisnih relacij:

km

Št. otrok

Prihod*

13,9 × 2 = 27,8 km

13

7.20

27

vozni red

18,5 × 2 = 37 km

5

7.00

13.35

12 × 2 = 24 km

9

7.20

13.15

12 × 2 = 24 km

10

7.20

13.45

20 × 2 = 40 km
16,2 × 2 = 32,4 km

9
2

7.00
7.00

13.15
13.00

16 × 2 = 32 km

2

7.00

13.00

Opomba:
* prihod na končno postajo
** odhod s končne postaje
3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu z
osnovno prometno zakonodajo.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika,
– relacija,
– reference,
– ugodnosti,

Odhod**

13.30

– bruto ceno polnega prevoženega km
oziroma izhodiščno bruto ceno šolske vozovnice v okviru javnega prevoza oseb v
prostem in linijskem cestnem prometu.
5. Ponudniki, ki bodo sodelovali, naj svojo vlogo, v kateri bodo podani odgovori na
zgoraj navedene zahteve, pošljejo v zaprtih
ovojnicah. Ponudba mora biti obvezno
opremljena z označbo na ovojnici “Ne odpiraj, ponudba za prevoze otrok”.
6. Prijava mora prispeti na sedež Občine
Črna do 26. 6. 1996 do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo v sredo, 26. 6.
1996 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
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Črna na Koroškem, Center 101, Črna na
Koroškem.
8. Ponudniki bodo o izbiri pismeno obveščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.
Pridržujemo si pravico spremembe relacij in voznega reda.
Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Osnovni šoli Črna oziroma na
Občini Črna na Koroškem.
Občina Črna na Koroškem

Sopote za proizvodnjo električne energije
(Ur. l. RS, št. 17/96 – v nadaljevanju: uredba) objavlja

prijav pripraviti predlog za izbor koncesionarja in ga posredovati Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 351-04/94-2/21-8
Ob-2198
Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave v sestavi Ministrstva za okolje in
prostor na podlagi 13. člena uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Mirne, Nemiljščice, Hruševke, Temenice, Savinje –
na strugi, Suhe, Pretovke ob Mostnici in

I. Razpisovalec: Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.
II. Predmet razpisa: koncesija za gospodarsko izkoriščanje vodotokov Mirne, Nemiljščice, Hruševke, Temenice, Savinje–na
strugi, Suhe, Pretovke ob Mostnici in Sopote, na naslednjih odsekih:

Vodotok

Mirna
Nemiljščica
Hruševka
Temenica
Savinja – na strugi
Suha
Pretovka ob Mostnici
Sopota

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Mirne, Nemiljščice,
Hruševke, Temenice, Savinje–na strugi,
Suhe, Pretovke ob Mostnici in Sopote za
proizvodnjo električne energije

Kota zgornje
vode (m.n.m.)

Kota spodnje
vode (m.n.m.)

Bruto
potencial
(kW)

283,00
475,00
530,50
231,00
524,00
565,00
554,80
460,00

280,00
452,00
517,50
229,50
520,00
523,00
548,00
455,00

19
93
26
15
63
37
27
37

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v skladu s pogoji uredbe.
III. Prijava mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime prijavitelja,
2. navedbo odgovorne osebe prijavitelja,
3. navedbo odseka vodotoka, na katerem
želi prijavitelj pridobiti koncesijo,
4. dokazilo o registraciji ali izkaz iz vpisnika podjetnikov posameznikov za opravljanje dejavnosti proizvodnje električne
energije oziroma potrdilo o državljanstvu z
izjavo prijavitelja, da bo dokazilo o registraciji oziroma izkaz iz vpisnika podjetnikov posameznikov predložil pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
5. elaborat prijavitelja, s katerim bo dokazal, da je sposoben zagotoviti organizacijo, kadrovsko usposobljenost, tehnično in
finančno sposobnost vodenja in izvajanja
vseh faz gradnje potrebnih objektov in naprav ter izvajanje dejavnosti z idejno zasnovo elektrarne,
6. izjavo, da v celoti sprejema pogoje iz
4. člena uredbe,
7. izjavo o pokrivanju vseh stroškov v
zvezi s koncesijo (5. člen uredbe),
8. izjavo, da bo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil dokazilo o povrnitvi vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem v projekt izkoriščanja vode za proizvodnjo električne energije oziroma pogodbo o ureditvi odnosov z lastnikom
pregrade, ki se koristi kot zajemni objekt (v
nadaljevanju: dosedanja vlaganja), razen če
je izbrani koncesionar vlagatelj sam,
9. dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih,
10. dokazilo o morebitnem uveljavljanju
prednostne pravice.
IV. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami
in z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis –

koncesija Mirne, Nemiljščice, Hruševke, Temenice, Savinje–na strugi, Suhe, Pretovke
ob Mostnici in Sopote” in imenom in naslovom ponudnika, je treba predložiti v zaprtih
ovojnicah na Upravo RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 10. 7. 1996 do 12. ure.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij
med razpisom je Franc Zupan, Uprava RS
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
(tel. 178-4430).
Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
11. 7. 1996 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana, v
sejni sobi v IV. nadstropju. Pri odpiranju
prijav smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Ponudnik mora za pridobitev koncesije
izpolnjevati pogoje, določene v 3. členu
uredbe.
VI. Merila za izbor koncesionarja
Prednostna merila za izbor koncesionarja so:
– izpolnjevanje pogojev za uveljavitev
prednostne pravice,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,
– popolnost in kvaliteta elaborata iz točke III.
Upoštevane bodo tiste prijave, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa.
VII. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa mora v roku 60 dni po poteku roka za vložitev

Št. 96/30
Ob-2321
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
št. MORS-BO 10/96
za izbiro izvajalca za vzdrževanje
fotokopirnih strojev, telefaksov in
rezalcev dokumentov
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
2. Predmet:
2.1. vzdrževanje fotokopirnih strojev
proizvajalca Canon, tip stroja: MP 1520,
1550, 3050, 4050, 6020, 6030,
2.2. vzdrževanje telefaks naprav proizvajalca Canon, tip stroja: 170, 270S, B320,
B240, 500, 700,
2.3. vzdrževanje fotokopirnih strojev
proizvajalca Minolta, tip stroja: 1080, 2120,
3170, 4300,
2.4. vzdrževanje rezalcev dokumentov
proizvajalca:
a) Ideal – tip stroja 2200, 2201, 2600,
b) Deahale – tip stroja 20112, 20600,
20630,
c) Rexel – tip stroja 500,
d) Pion – tip stroja 1101, 2100, 3100.
3. Predviden rok pričetka in zaključka
del: avgust 1996–avgust 1997.
4. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo
razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 27. 6. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
5. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 28. 6. 1996 po tel. 061/171-23-40,
pri Bogdanovu.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
7. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
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Kardeljeva ploščad 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 1. 7. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 10/96 – vzdrževanje fotokopirnih strojev, telefaksov in rezalcev dokumentov”.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 7.
1996 ob 13. uri, v prostorih Uprave za logistiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
9. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

vključno 19. 7. 1996 po tel. 061/171-14-20,
pri Andreju Vozlju.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
7. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 22. 7. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
PUS 17/96 – podatkovno komunikacijska
oprema”.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 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.
9. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za obrambo

– lokacija naložbe na demografsko ogroženem območju.
Posojila lahko pridobijo vlagatelji, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 50% lastnih sredstev.
III. Interesenti za kredite morajo predložiti vlogo, iz katere mora biti razvidna:
– vrsta in namen investicije,
– predračunska vrednost,
– delež lastnih sredstev,
– višina zaprošenih sredstev,
– možnost novih zaposlitev.
IV. Po odobritvi vloge mora prosilec
banki predložiti naslednje dokumente:
1. poslovni načrt (za dolgoročna posojila), iz katerega mora biti poleg osnovnih
podatkov o prosilcu razviden še:
– delež lastnih sredstev,
– donos in likvidnost projekta,
– čas vračanja lastnih sredstev,
– ostali pričakovani ekonomski učinki,
– možnost novih zaposlitev,
2. odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti podjetja ali priglasitveni list o vpisu v register podjetnikov posameznikov,
3. dokazila glede namena pridobitev
sredstev pri razširitvi poslovanja:
– kupoprodajna pogodba za nakup
poslovnih prostorov,
– predračun ali kupoprodajna pogodba
za nakup opreme ali generalno popravilo
opreme,
– gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih
prostorov,
– pogodbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo razširitev poslovanja,
– predračun za projekte, ko gre za obsežnejšo novo dejavnost,
4. izjavo o nameravani zaposlitvi,
5. izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev,
6. zaključni račun za leto 1995 oziroma
potrjeno davčno napoved ter potrdilo o plačanih prispevkih in davkih (za gospodarske
družbe BON 3).
V. Skupni razpisani znesek sredstev znaša 30 mio SIT. Prednost pri razpisu bodo
imela dolgoročna posojila. Višina kredita
za posameznega prosilca lahko znaša največ 5 mio SIT.
Odplačilni pogoji posojilojemalca so:
– doba vračanja: dolgoročni krediti do 5
let, odvisno od poslovnega načrta in narave
vlaganj, kratkoročni krediti do enega leta;
– višina obrestne mere je:
– TOM + 7% – dolgoročni krediti,
– TOM + 6,5% – kratkoročni krediti.
VI. Predlog sklepa o dodelitvi posojila
pripravi Občina Slovenske Konjice in ga
posreduje Banki Celje, ki bo posojilojemalcem posredovala dokončen sklep.
Posojilojemalec je dolžan zavarovati kredit v skladu s pogoji Banke Celje.
Na osnovi predloga sklepa o dodelitvi
posojila sklene posojilojemalec posojilno
pogodbo z banko.
Pred dokončnim črpanjem kredita bomo
upoštevali mnenje banke v zvezi z zavarovanjem kredita ter zmožnostjo odplačevanja odobrene višine kredita.
Bančne stroške in stroške zavarovanja
kredita plača posojilojemalec.
VII. Vloge za dodelitev posojila se vložijo na naslov Občina Slovenske Konjice,

Št. 96/30
Ob-2322
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
št. MORS-PUS 17/96
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
podatkovno komunikacijske opreme
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
2. Predmet:
2.1. dobava posameznih skupin naprav,
potrebnih za gradnjo lokalnih računalniških
omrežij (LAN) s svetovanjem in tehnično
podporo za skupino naprav;
2.2. dobava posameznih skupin naprav,
potrebnih za gradnjo prostranega omrežja
(WAN) s svetovanjem in tehnično podporo
za skupino naprav.
3. Predviden rok pričetka in zaključka
del: proračunsko leto 1996–proračunsko leto 1997.
4. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo
razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 18. 7. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
5. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do

Ob-2323
Občina Slovenske Konjice, Odbor za
gospodarstvo, turizem in podjetništvo objavlja
razpis
za pridobitev sredstev za razvoj malega
gospodarstva, turizma in kmetijstva
I. Na natečaj za pridobitev posojila se
lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– pravne osebe, ki se uvrščajo med malo
gospodarstvo in so v zasebni lasti,
– obrtniki.
Sedež obratovalnice, podjetja oziroma
kraj investicije mora biti na območju Občine Slovenske Konjice.
II. Sredstva se dodeljujejo za:
– pričetek opravljanja dejavnosti – začetniki, ki so že registrirali dejavnost,
– za razširitev opravljanja dejavnosti.
Sredstva se dodeljujejo kot:
– kratkoročni – likvidnostni krediti za
dobo do 1 leta,
– dolgoročni krediti za dobo do 5 let.
Krediti se prednostno dodelijo prosilcem,
ki poleg pogojev, ki jih zahteva banka, v
največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– dejavnost, ki se ukvarja s proizvodnjo,
turizmom, kmetijstvom in storitvami proizvodnega značaja,
– povečevanje zaposlovanja na podlagi
novih programov ter samozaposlovanja,
– pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti malega gospodarstva na mednarodnih trgih,
– ustanavljanje in razvoj enot malega
gospodarstva z visoko stopnjo inovativnosti
in urejanje sodobnih tehnologij,
– ustanavljanje in razvoj enot malega
gospodarstva, ki so energetsko varčni in ne
onesnažujejo okolja,
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Služba za gospodarske dejavnosti, do
30. junija 1996. Prosilci bodo o odobritvi
vloge obveščeni v 15 dneh od izteka razpisa.
Vse dodatne informacije so vam na voljo
na Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29,
pri Barbari Šmalc, tel. 063/754-673.
Občina Slovenske Konjice

Št. 1840/96
Ob-2254
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Javno
komunalno podjetje Komunala Trbovlje,
p.o., objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo rekonstrukcije kurilnice iz
trdega goriva na lahko kurilno olje
I. Splošni podatki
1. Investitor: JKP Komunala Trbovlje,
p.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: preureditev kotlovnice na kurilno olje.
3. Lokacija: upravno-tehnični prostori na
sedežu firme, Savinjska cesta 11a.
4. Obseg, velikost in vrsta del: odstranitev obstoječih kotlov, nabava in montaža
novih kotlov, gorilcev ter priključkov na
obstoječo interno instalacijo.
Orientacijska vrednost je 1,500.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je 1. 9. 1996,
dokončanje del do 30. 9. 1996 in je odvisen
od pridobitve kreditnih sredstev po javnem
razpisu ERSRS.
6. Ponudnik lahko pregleda tehnično dokumentacijo od dneva razpisa dalje, vsak
dan med 10. in 11. uro v enoti Komunalna
Energetika na Opekarni v Trbovljah.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora ponuditi izvedbo vseh
razpisanih del v celoti.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
28/93).
Ponudba velja, zlasti če vsebuje naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno,
– rok izdelave,
– opcijo ponudbe,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– garancijske roke za delo in vgrajene
materiale,
– ponudbi mora biti priložena še izjava o
pregledu dokumentacije in da preglednik
ima ali nima nanj pripomb ter referenčno
listo.
III. Posebni pogoji
Ponudnik mora pisno izjaviti, da bo vsa
dela opravil pravilno, solidno in kvalitetno
ter v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi,
standardi ter tehničnimi navodili in normami.
IV. Končna določila
Investitor bo pri izbiri upošteval zlasti
naslednje kriterije in merila:
– kvalitetnost ponudbene opreme,
– plačilni pogoji (možnost kompenzacije, višina avansa, kreditiranje),
– konkurenčne cene,
– rok izvedbe.
Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi, do 14. ure na naslov: JKP Komunala
Trbovlje, p.o., Savinjska cesta 11a, 1420
Trbovlje.
Ponudba mora biti v posebnem ovitku,
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo kurilnice”.

Odpiranje ponudb bo v prostorih JKP
Komunala Trbovlje, p.o., Savinjska cesta
11a, 27. junija 1996 ob 10. uri.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu natečaja v 5 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 352-840/96
Ob-2253
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rače-Fram
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
strokovnih podlag ter sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Rače-Fram
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, Rače.
2. Predmet razpisa: izdelava strokovnih
podlag za področje poselitve ter izdelava
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Rače-Fram (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve).
3. Pričetek razpisanih del je predviden
po podpisu pogodbe v juliju 1996. Orientacijski rok za izdelavo razpisane naloge je:
– 2 meseca za izdelavo strokovne podlage,
– 2 meseca za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev,
– 2 meseca za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
4,000.000 SIT.
5. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz projektne naloge. Čas veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 45 dni.
6. Ponudniki lahko pridobijo razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z razpisom v Mestni občini Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje, Prešernova
6/I, tel. 062/27-219.
7. Podpisano in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti v tajništvo Občine Rače-Fram, Grajski trg
14, Rače do vključno 26. 6. 1996 do 10. ure.
Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za prostorsko dokumentacijo Občine Rače-Fram”.
8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 26. 6. 1996 ob 10. uri na istem
naslovu.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje
pri odpiranju ponudb.
9. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
osnovi naslednjih meril:
– ugodnejša ponudbena cena in plačilni
pogoji,
– usposobljenost in kompletnost delovne skupine,
– ugodnejši rok izdelave naloge in garancija za njihovo doseganje.
10. Ponudniki bodo o izboru izvajalca
obveščeni najkasneje v 10 dneh po zaključenem roku za vložitev ponudb.
Občina Rače-Fram

Št. 1840/96
Ob-2255
Na podlagi odredbe o postopku izvajanja 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) JKP Komunala Trbovlje, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za:
a) izgradnjo desnoobrežnega kolektorja odpadnih vod, OR 75 – Občina Trbovlje in
b) izgradnjo kanalskega sistema – P,
Dom in vrt, Trbovlje
I. Splošni podatki
1. Investitor: JKP Komunala Trbovlje,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa:
a) izgradnja kolektorja odpadnih vod,
b) ureditev kanalskega sistema P v naselju Novi dom, Trbovlje.
3. Lokacija:
a) relacija križišče Tratnik – Občina, Trbovlje,
b) Dom in vrt, Trbovlje.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno:
a) zakoličba osi kanala, izkop gradbene
jame, polaganje cevi z vsemi priključitvami,
Okvirna vrednost je 7,000.000 SIT.
b) zakoličba osi kanala, izkop gradbene
jame, polaganje cevi z vsemi priključitvami, izgradnja razbremenilnika.
Okvirna vrednost je 6,000.000 SIT.
a) in b) evidentiranje sprememb (vpis v
kataster), po izgradnji mora izvajalec vzpostaviti prvotno stanje okolice ter vseh objektov in naprav na katerih je prišlo do
poškodb.
Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva finančna sredstva.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva razpisa dalje, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na Oddelku za
komunalne dejavnosti Občine Trbovlje, Leninov trg 4, proti plačilu cene za dokumentacijo v višini 10.000 SIT, navedeni znesek
je potrebno nakazati na žiro račun št.
52700-630-1056, proračuna Občine Trbovlje.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora ponuditi izvedbo vseh
razpisanih del v celoti
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93). Ponudba bo
veljavna, če bo vsebovala naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno,
– rok izdelave v koledarskih dneh in terminski plan,
– opcijo ponudbe,
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– vzorec ponudbe,
– garancijske roke za vgrajeno opremo,
naprave in dela,
– ponudbi mora biti priložena še naslednja ponudbena dokumentacija,
– izjava, da je ponudnik preučil terenske razmere,
– izjava, da je ponudnik pregledal dokumentacijo in da ima ali nima pripomb,
– referenčna lista.
3. Da ne pride do kasnejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil projektno dokumentacijo in da
nanjo nima pripomb. Če ima pripombe k
projektni dokumentaciji, jih naj ponudnik
napiše v posebni prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obveže, da bo v primeru
sklenitve pogodbe kot izvajalec izročil akceptni nalog v višini 10% od vrednosti pogodbenih del, kot garancijo za kakovost in
pravočasno izvedbo del.
2. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu z veljavnimi
zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
IV. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– odločbo o usposobljenosti ponudnika,
– konkurenčne cene,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji (možnost kompenzacij,
višina avansa).
Ponudbe morajo biti dostavljene do 1. 7.
1996 do 9. ure na naslov: Občina Trbovlje,
Leninov trg 4, 1420 Trbovlje.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Oddelka za komunalne dejavnosti Občine Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, 1. 7. 1996 ob
10. uri.
Ponudniki bodo ob izidu natečaja obveščeni v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora biti v posebnem ovitku zapečatena in označena:
a) “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo desnoobrežnega kolektorja odpadnih vod, OR
75 – Občina, Trbovlje.” in
b) “Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo kanalnega sistema – P, Dom in vrt, Trbovlje”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Oddelku za komunalne dejavnosti Občine Trbovlje, tel. 0601/26-255, Dušan Strašek inž. str.
Komisija za oddajo del
JKP Komunala Trbovlje

(razstavni prostori A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J).
2. Lokacija montaže je v Ljubljani, Celovška c. 23.
3. Orientacijska vrednost predvidenih del
znaša 1,800.000 SIT.
4. Predvideni rok za začetek del je takoj
po izbiri najboljšega ponudnika.
5. Ponudniki lahko dobijo dokumentacijo in vse ostale informacije v upravi Muzeja
novejše zgodovine, Ljubljana, Celovška c.
23.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– najbolj ugodna cena glede na ponujeno opremo, dobavo in montažo,
– kvaliteta opreme in montaže,
– plačilni pogoji.
7. Ponudba za razpis mora vsebovati vse
elemente po republiškem programu kulture
za leto 1996, zakon o izvrševanju proračuna
RS, (Ur. l. RS, št. 5/96) in navodilo o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/96).
8. Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo pošljite v Muzej novejše zgodovine,
Celovška c. 23, Ljubljana, najpozneje do
27. 6. 1996 do 9. ure v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis – ne odpiraj”.
9. Ponudbe se bodo odpirale v četrtek
27. 6. 1996 ob 10. uri v sejni sobi Muzeja
novejše zgodovine v Ljubljani.
10. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
objavila komisija za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v roku 5 dni.
Muzej novejše zgodovine
Ljubljana

jetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o.,
Ljubljana, Vurnikova 2, tel. 061/133-62-52,
faks 061/319-245, kontaktna oseba Jereb Janez.
Projektno tehnična dokumentacija bo na
vpogled vsak dan od 8. do 14. ure na istem
naslovu.
4. Orientacijska vrednost del znaša
750,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
22. 7. 1996 do 10. ure na naslov LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba – Ne odpiraj – Srednja
zdravstvena šola Ljubljana”.
7. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, Ljubljana, dne 22. 7. 1996 ob 10.15.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 77/96
Ob-2256
Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, Celovška c. 23, objavlja na osnovi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup in montažo opreme za interni TV
nadzor v razstavnih prostorih objekta
Muzeja novejše zgodovine
1. Predmet razpisa: dobava in montaža
opreme za interni TV nadzor za 10 dvoran

Ob-2257
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, naslednji
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo Srednje
zdravstvene šole na Potočnikovi ulici v
Ljubljani
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del in zunanje ureditve za izgradnjo Srednje zdravstvene šole
na Potočnikovi ulici v Ljubljani.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in se strinjajo, da kolikor bodo izbrani kot
najugodnejši ponudniki za izvajanje del,
sklenili gradbeno pogodbo po sistemu
“funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno osmega dne po
objavi med 9. in 12. uro na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo dvignete na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 75.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih
ponudnik
nakaže
na
žiro
račun:
50100-601-11966.
3. Ponudniki dobijo ustrezne podatke za
izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženiringu, pod-

Št. 04-35-6237/1-96
Ob-2258
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republike Slovenije
javni razpis
za dobavo pisarniškega materiala
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava različnih
skupin pisarniškega materiala.
3. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav je 72,000.000 SIT. Prometni davek je
po pripadajočih stopnjah vključen v ceno.
4. Predvidena je sukcesivna dobava do
31. 12. 1997. Specifikacija materiala je razvidna iz razpisne dokumentacije, količine iz
specifikacije so ocenjene in okvirne.
5. Lokacija dobave je fco skladišče naročnika v naslednjih mestih: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana.
6. Ponudniki lahko izdelajo ponudbo za
vse skupine pisarniškega materiala in lokacije ali pa le za posamezne skupine pisarniškega materiala in za posamezne lokacije.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala glede
na spremembe med letom,
– izbrati najugodnejšega ponudnika v okviru posamezne skupine pisarniškega materiala po razpisni dokumentaciji in v okviru
posamezne lokacije,
– da ne sklene pogodbo z nobenim od
ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega dobavitelja lahko takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe za dobavo pisarniškega materiala drugega najugodnejšega dobavitelja (v
skladu z 2. alineo te točke) po tem javnem
razpisu.
8. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj navedene uredbe in morajo vsebovati vse sestavine in navedbe, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
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9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbenega asortimana v
okviru posamezne skupine pisarniškega materiala iz specifikacije,
– kvaliteta ponujenega materiala,
– konkurenčnost cen (cene izražene v
SIT, s posebej izraženim popustom in prometnim davkom),
– fiksnost cen v času razpisa,
– spremembe cen so možne, če se stopnja rasti cen na drobno od podpisa pogodbe
(oziroma od zadnje spremembe) do naročila
poveča za več kot 5%, medtem ostanejo
rabati isti kot so bili ponujeni v okviru javnega razpisa; v primeru povečanja cen se
le-te na novo opredelijo z aneksom,
– rok dobave za običajna naročila oziroma odzivni čas,
– brezplačna dostava,
– centralno računalniško vodenje naročanja in predaj za vse lokacije,
– mesečno poročanje o finančni realizaciji za posamezne lokacije,
– možnost dobave materiala izven specifikacije v okviru posamezne skupine pisarniškega materiala,
– druge ugodnosti ponudnika,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje drugih pogojev.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
10. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila na Carinski upravi Republike Slovenije, Šmartinska 130 (VII. nadstropje, vložišče) v Ljubljani, vsak delovnik od 9. do 11. ure.
11. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki
so priloženi razpisni dokumentaciji in priloži zahtevane priloge. Ponudnik je dolžan
oddati ponudbo na originalnem izvodu, ki
ga prejme v razpisni dokumentaciji.
12. Ponudba mora biti oddana v zaprti
dvojni kuverti in pravilno opremljena. Na
zunanji kuverti mora biti oznaka “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za dobavo
pisarniškega materiala”, na notranji pa točen naslov ponudnika.
Ponudbo je potrebno poslati priporočeno do vključno 8. 7. 1996 do 9. ure; lahko
pa so vročene osebno do istega roka na naslov: Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 130, Ljubljana, (VII. nadstropje, vložišče).
13. Odpiranje ponudb bo 8. 6. 1996, ob
10. uri, v sejni sobi, na Šmartinski 130 v
Ljubljani, XI. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
14. Ponudbe bodo izločene iz analize:
– če bodo nepopolne in nejasne,
– če bodo vsebovale neresnične podatke,
– če bodo predvidevale kakršnokoli
predplačilo.
Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku.
15. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo ponudniki na Carinski upravi

Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
28-12, Irena Bera, vsak delovnik med 8. in
11. uro.
Carinska uprava Republike Slovenije

1. Naročnik: Gasilsko reševalna služba,
p.o., Kranj, Oldhamska 4.
2. Predmet razpisa je izdelava in dobava
navedenega vozila v štirih fazah:
2.1 dobava gasilskega podvozja Steyr 8
S 22/3400/4 × 4:
– z odgonom za NT/VT črpalko in vgrajeno hidravlično črpalko in dvokrožnim napajanjem za vitel in snežni plug (izmenična
montaža),
– dobava hidravličnega vitla ca. 5 ton z
min. 30 m pletenice in snežnega pluga šir.
2,6 m,
– 2.2 dobava in montaža NT/VT gasilske črpalke z min. 2000 l/min. pri 10 bar
oziroma min. 350 l/min. pri 40 bar,
2.3 nadgradnja: cisterna za vodo 1200 l,
rezervoar za penilo 120 l s potrebnimi cevnimi povezavami in izvodi, 2 VT navijaka,
svetilni jambor moči ca. 3000 W, zabojnik z
opremo z 2 × 2 stranskima roletama in loputo zadaj,
2.4 oprema za gašenje in reševanje po
posebnem spisku.
Podrobnejše podatke v zvezi z zahtevami glede podvozja, nadgradnje in opreme
dobijo ponudniki pri naročniku.
Vsaka faza ponudbe mora biti vrednotena posebej.
Ponudnik mora predložiti tudi skico oziroma podrobnejši opis za ponudeno fazo.
3. Orientacijska cena: za celoto 25 mio
SIT.
4. Rok dobave: za 2.1 in 2.2 največ po
120 dni, za 2.3 – 6 mesecev po dobavi podvozja, za 2.4 – 30 dni po naročilu.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– kakovost in lastnosti,
– cena,
– ugodnosti pri nudenju servisiranja,
– reference.
6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Gasilsko reševalna služba Kranj, Oldhamska 4,
Kranj. Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis” z oznako ponudnika. Javno
odpiranje ponudb bo 5 dni po preteku roka
v prostorih Gasilsko reševalne službe Kranj,
Oldhamska 4 ob 10. uri.
7. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Gasilsko reševalna služba, p.o., Kranj

Št. 160/96
Ob-2259
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Komunalno in stanovanjsko podjetje Slovenska Bistrica, p.o., po pooblastilu
Občine Slovenska Bistrica
javni razpis
za obnovo fasade na poslovni hiši,
Trg svobode 16 v Slovenski Bistrici
1. Naročnik: Komunalno in stanovanjsko
podjetje Slovenska Bistrica, p.o., po pooblastilu Občine Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za obnovo fasade na poslovni
hiši Trg svobode 16 (knjižnica) v Slovenski
Bistrici.
3. Ponudniki lahko dvignejo popise del z
predizmerami na sedežu Komunalno in stanovanjsko podjetje Slovenska Bistrica, p.o.,
Pohorskega bataljona 12, pri Vidačković
Brigiti naslednji dan po objavi med 7. in 12.
uro.
4. Merila za izbor najugodnejšega izvajalca so cene, reference, rok, izvedbe, strokovna usposobljenost in dodatne ugodnosti
ponudnika.
5. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo, ki vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– ceno,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– način obračunavanja del s predvideno
dinamiko plačil,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
6. Pričetek del 22. 7. 1996.
7. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni od
objave v Uradnem listu RS, po pošti ali
osebno na Komunalno in stanovanjsko podjetje Slovenska Bistrica, p.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – razpis za obnovo fasade, Trg
svobode 16”.
8. Ponudbe se bodo odpirale naslednji
delovni dan po poteku razpisa ob 12. uri na
sedežu Občine Slovenska Bistrica (Oddelek
za gospodarstvo).
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
razpisu.
Komunalno in stanovanjsko podjetje
Slovenska Bistrica, p.o.,
Slovenska Bistrica
Št. 115
Ob-2260
Gasilsko reševalna služba, p.o., Kranj,
Oldhamska 4, ob upoštevanju odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavlja
javni razpis
za izdelavo in dobavo specialnega
gasilskega vozila za gašenje in reševanje

Št. 54
Ob-2261
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana,
Aškerčeva 5, objavlja 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 in montažo računalniške
opreme
1. Predmet razpisa:
a) 7
osebnih
računalnikov
P133/16MB/1.3GB, z naslednjo konfiguracijo:
– osnovna plošča ISA/PCI 256kCACHE,
– procesor INTEL Pentium 133 Mhz,
– RAM pomnilnik 16 MB,
– trdi disk 1.3 GB,
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– 3.5” disketna enota 1.44 MB,
– enota za CD-ROM,
– grafična kartica DFI WG-3120P
S3TRIO-64 2MB, PCI ali DIAMOND
STEALTH, 2 MB,
– ethernet kartica Etherlink III, UTP, ISA
vodilo,
– tipkovnica,
– ohišje midi stolp,
– hladilnik z ventilatorjem CPU PENTIUM 75-133,
– monitor 1280 × 1024, 110 kHz,
– miška;
b) 1 strežnik P100/32MB/2GB, z naslednjo konfiguracijo:
– osnovna plošča ISA/PCI 256kCACHE,
– procesor INTEL Pentium 133 Mhz,
– RAM pomnilnik 32MB EDO,
– trdi disk 2 GB 9ms SCSI-3 WIDE,
– SCSI krmilnik: WIDE SCSI, PCI,
– 3.5” disketna enota 1.44 MB,
– ohišje stolp,
– grafična kartica DFI WG-3110P
S3TRIO-32 1MB, PCI ali DIAMOND
STEALTH,
– tipkovnica,
– ethernet kartica Etherlink III, UTP, PCI
vodilo,
– hladilnik z ventilatorjem CPU Pentium
75-133,
– 3,5” floppy,
– monitor 1024 × 768, 60/100 kHz,
c) 1 program za računalniško mrežo Novell 4.1 25 usr in instalacija mreže,
d) 1 tiskalnik EPSON DFX 5000/A3/560
z/s,
e) – 4 osnovne plošče P75-180,
– 4 procesorje INTEL Pentium 133 Mhz,
– 4 RAM pomnilnik 16 MB,
– 4 hladilnike z ventilatorjem Pentium
75-133,
– 4 enote za CD-ROM,
– 3 HD 1,3GB, 10 ms,
– 1 monitor 1280 × 1024, 110kHz in
montaža teh komponent.
2. Ponudba lahko obsega vse ali le posamezne elemente razpisa (a, b, c, d, e).
3. Ponudba mora vsebovati: specifikacijo ponujene opreme, ime in naziv firme s
podatki o registraciji podjetja in njegovi dejavnosti ter dokazilo o vsaj dveletnem delovanju na slovenskem trgu, referenčno listo,
čas veljavnosti ponudbe, ugodnosti po lastni
presoji, dobavni rok, rok montaže, garancijski rok in odzivni čas v primeru okvare,
končno ceno FCO kupec izražena v SIT z
vključenim morebitnim popustom in prometnim davkom ter pogoje plačila.
4. Rok za dobavo in instalacijo opreme
mora biti krajši od 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: kvaliteta, celovitost ponudbe,
dobavni rok oziroma rok montaže, reference ponudnika, garancijska doba, organiziran servis z odzivnim časom popravila, pogoji vzdrževanja, ponujena cena in plačilni
pogoji. Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.
6. Rok za oddajo pisnih ponudb je 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za računalnike”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 28. junija
1996 ob 9. uri v sejni sobi fakultete na
Aškerčevi 9. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisna pooblastila za
svojo navzočnost pri odpiranju ponudb.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo

kovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,
– dobavni rok,
– podatke o garanciji ter servisiranju
opreme.
Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v RS za čas življenjske dobe. Ponudbi naj bo priložen tudi
vzorec servisne pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnika,
– garancija in servis,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana najpozneje do 27. 6. 1996
do 12. ure.
Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (registracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/25/96 – dokumentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/25/96 – ponudba”.
Na ovojnici mora biti napisan točen naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996 ob
11. uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
9. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v
ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale 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. 0044/5-308/25/96
Ob-2263
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
ponovni javni razpis
za dobavo in montažo pomivalnega
stroja
1. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža 1 kompleta tračnega pomivalnega
stroja Hobart za belo posodo, in sicer:
I. tračni pomivalni stroj za belo posodo:
– dolžina stoja ca. 2000 mm, priključna
moč 23–26 kW,
– avtomatski pretočni košarni model,
– kapaciteta 70–120 košar na uro,
– sestavni deli:
– komora za predpranje,
– komora za pranje,
– komora za izpiranje,
– možnost sušenja posode,
– vsaj 10 različnih košar,
– avtomatsko doziranje pralnih in izpiralnih sredstev;
II. vhodna miza (vogalna) s koritom in
tuš baterijo dim. ca. 2000 × 850 × 850 mm
in vozičkom za odpadke;
III. izhodna miza ca. 1000–1200 × 850 ×
850 mm;
IV. avtomatski mehčalec vode.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljubljana, pri Pecl Miri, na tel. 061/59-866 (int.
313).
2. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 4,500.000 SIT.
3. Lokacija dostave in montaže: DMP,
Kotnikova 8, Ljubljana.
4. Dobavni rok: čimprej po podpisu pogodbe.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,
– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,
– seznam referenčnih naročnikov v Sloveniji,
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti obli-

Št. 470/96
Ob-2264
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina Novo mesto
javni razpis
za izvedbo adaptacijskih del v
garderobah in sanitarijah v Športni
dvorani Marof Novo mesto
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo vseh adaptacijskih del, ki so razvidna iz projektne zasnove
in tehničnega opisa del.
2. Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu župana vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Informacije o
razpisanih delih pa dobite pri Strmšek Mirku, dipl. gr. inž. Ponudba mora vsebovati
elemente določene v 12. členu odredbe o
pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo
določenih del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije.
4. Ponudbo je potrebno oddati najkasneje v 10 dneh od dneva razpisa v zaprti ku-
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verti z oznako “Adaptacija garderob in sanitarij v Športni dvorani Marof – ne odpiraj
v tajništvu župana ali na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova ul. 1, Novo mesto.
5. Predvideni pričetek del je najkasneje
7 dni po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom, ter dokončanje del najkasneje
v 60 dneh od pričetka del.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo predvsem:
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
ponujenih del,
– reference,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji,
– boniteta.
7. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
60 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Mestne občine Novo mesto tretji delovni
dan od poteka razpisa ob 12. uri.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 7 dneh po odpiranju
ponudb.
Mestna občina Novo mesto

– navedbo referenc,
– ponudbeno ceno v SIT s p.d., plačilnimi pogoji in ugodnostmi,
– potrditev 3 letnega roka oddaje oglaševanja,
– spisek obstoječih panojev v občini z
navedbo, ali imajo pridobljeno dovoljenje,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe
iz uvoda tega razpisa.
7. Ponudba mora biti opremljena v zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj! –
ponudba na razpis za izbiro izvajalcev oglaševanja na obcestnih panojih”. Pravočasno
prispele ponudbe bodo tiste, ki bodo prispele do 9. ure 10. dan po objavi razpisa s pošto
na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj, ali bodo osebno vročene na isti
naslov, soba št. 1.
8. Javno odpiranje ponudb bo 10. dan po
objavi razpisa ob 9.30, v mali sejni sobi
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
9. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.
10. Občina si pridržuje pravico, da izbere več izvajalcev za oglaševanje na posameznih panojih.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Črnomelj

sta”, je potrebno dostaviti na naslov Občina
Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, Šalovci.
9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za sprejem ponudb ob 12. uri na sedežu občine.
10. Ponudniki bodo o izbiri razpisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Hodoš-Šalovci

Ob-2184
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Črnomelj objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev oglaševanja na
obcestnih panojih
1. Naročnik je Občina Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je oddaja javnega oglaševanja na okoli 20 obcestnih panojih dimenzij do 4 × 3 m v Črnomlju, predvidoma za dobo 3 let oziroma do ponovne
izbire izvajalca.
Izbrani izvajalec ali več izvajalcev zagotovi: soglasja lastnikov zemljišč, potrebna soglasja in dovoljenja za postavitev panojev na podlagi že izdelane skupinske lokacijske dokumentacije, oglaševanje na panojih, vzdrževanje ali zamenjavo dotrajanih
panojev ter urejanje okolice in vzpostavitev
v prvotno stanje po poteku oddaje.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo proti plačilu nepovratnega
zneska 2.000 SIT na ŽR Občine Črnomelj,
št. 52110-630-40302, v pisarni št. 24 Občine Črnomelj na Trgu svobode 3 v Črnomlju
(tel. 068/52-040), vsak delovni dan do dneva za oddajo ponudb.
4. Pričetek razpisanih del je predviden v
juniju 1996, konec del predvidoma v juniju
1999 oziroma po izbiri drugega oglaševalca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo:
– ponujena odškodnina za najem javnega zemljišča in višina takse za oglaševanje,
– plačilni pogoji in ugodnosti,
– reference ponudnika,
– popolnost ponudbe,
– pridobljenost soglasja drugih lastnikov
in dovoljenja za obstoječe panoje.
6. Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet ponudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– dokazila, da je ponudnik registriran za
opravljanje razpisanih del,

Št. 78/96
Ob-2185
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
27/88), Občina Hodoš-Šalovci kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: obnova in modernizacija
lokalne ceste Čepinci–Lucova
1. Investitor: Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, Šalovci.
2. Predmet razpisa: obnova in modernizacija lokalne ceste L 5656 Čepinci–Lucova, v dolžini 1350 m.
3. Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, kjer je na vpogled tudi
projektna dokumentacija.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena za razpisna dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditiranja, fiksnost cene,
– celovitost vsebine pogodbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del ter da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
7. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
dokaz o registraciji firme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno ponudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj – ce-

Št. 87
Ob-2186
Splošna bolnišnica Jesenice, Jesenice, C.
m. Tita 112, objavlja v skladu z določili
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93)
javni razpis
za nabavo ultrazvočne aparature
1. Predmet razpisa: ultrazvočna aparatura (ehokardiograf) za srčno-žilno diagnostiko.
2. Zahtevane značilnosti ponujene ultrazvočne aparature:
– prava digitalna tehnologija,
– širokopasovni način delovanja pretvornikov,
– spekter UZ pretvornikov omogoča visokoločljivo slikovno (2D/1D) ter doplersko (pulzirajočo, kontinuirano, barvno) srčno-žilno diagnostiko,
– možnost transezofagealne ehokardiografije z večravninskim pretvornikom,
– shranjevanje in uporaba slikovne dokumentacije po DICOM standardu,
– možnost programske nadgradnje,
– mobilnost.
3. Dobavni rok: največ 3 mesece po sklenitvi pogodbe.
4. Lokacija: fco dobavljeno in montirano v prostorih bolnišnice.
5. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so:
– ustreznost tehničnim zahtevkom,
– reference,
– servis minimalno 5 let,
– garancija, servis (odzivni čas),
– zagotovitve rezervnih delov v Sloveniji,
– možnost obročnega odplačevanja.
6. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Jesenice, C. m. Tita
112.
7. Ponudba mora biti oddana v zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za nakup UZ aparature”.
Na ovojnici mora biti točen naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb bo javno prvi delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
ob 13. uri, v prostorih tajništva bolnišnice.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 601-6/96-999
Ob-2187
Na podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in 2. člena
odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 17/96) Občina Ljutomer objavlja
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javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
Zdravstveni dom v Ljutomeru
1. Investitor je Občina Ljutomer.
2. Predmet razpisa: notranja preureditev
prostorov, ocenjena vrednost je 2,900.000
SIT.
3. Predviden čas za izvedbo del je čas od
15. 7. do 15. 8. 1996.
4. Vse podrobnejše informacije o izvedbi del zainteresirani dobijo: Zdravstveni
dom Ljutomer, odgovorna oseba dr. Jože
Šumak, direktor; tel. 069/81-026.
5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje
razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji,
– plačilni pogoji,
– čas izvedbe,
– osnutek pogodbe.
6. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z navedenim naslovom oziroma
firmo ponudnika s pripisom “Ne odpiraj –
javni razpis” do 2. 7. 1996 na naslov: Komisija za odpiranje ponudb, Zdravstveni dom
Ljutomer, I. Slovenskega tabora 1.
Komisija bo upoštevala samo ponudbe,
ki bodo prispele do navedenega roka.
7. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
Zdravstvenega doma Ljutomer, dne 3. 7.
1996 ob 13. uri.
Na odpiranje ponudb so vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.
8. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Ljutomer

vesticij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245, kontaktna oseba Puš Janez, dipl. inž. gr.
4. Orientacijska vrednost del znaša
130,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
15. 7. 1996 do 12. ure, na naslov LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
“Ponudba – ne odpiraj – prizidek Dijaškega
doma Nova Gorica”.
7. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, Ljubljana, dne 15. 7. 1996 ob 12. uri.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.
Ministrstvo za šolstvo in šport

8. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem likvidnostnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma sklene pogodbo za obseg
del v višini razpoložljivih sredstev.
Občina Rače-Fram

Ob-2190
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo prizidka
Dijaškega doma Nova Gorica
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del in zunanje ureditve za prizidek Dijaškega doma Nova Gorica.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili gradbeno pogodbo po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po objavi, med 9. in 12. uro, na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 55.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50100-601-11966.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženiringu, podjetje za pripravo in izvedbo in-

Ob-2191
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Rače-Fram objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo
elektroinstalacij v starem delu Osnovne
šole Fram
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Predmet razpisa je elektroinstalacije z
gradbenimi in obrtniškimi deli v starem delu Osnovne šole Fram.
3. Rok izvedbe: od julija 1996 do avgusta 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– rok izvedbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Staninvesta Maribor, Grajska ul.
7, soba 211/II, prvih 5 dni po objavi razpisa.
Projektna dokumentacija je na ogled na
istem naslovu.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Teji Strdin, tel. 062/225-011.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 0,5‰ od orientacijske vrednosti del na žiro račun št. 51800-601-11903, z
namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis Osnovne šole Fram”.
S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se ponudnikom ne vrača.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
26. 6. 1996 do 14. ure na naslov: Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
Osnovna šola Fram”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996
ob 10. uri, v prostorih Občine Rače-Fram,
Grajski trg 14, Rače.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 183/96
Ob-2193
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Celje
javni razpis
izdelave idejnih projektov za
kanalizacijo
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa je izdelava idejnih
projektov kanalizacije za naslednja naselja:
– območje Zagrada, ki mora biti obdelano tako, da ima možnost priključitve na
predvideno centralno čistilno napravo,
– območje Košnice s priključitvijo na
predvideno čistilno napravo,
– območje Brezen nad Vitanjem, ki leži
v vodovarstvenem pasu Jelševa loka, s priključitvijo na lokalno čistilno napravo – tudi predmet razpisa (tip čistilne naprave se
mora vključiti v turistično se razvijajoč
kraj).
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave razpisa do vključno desetega dne po
objavi med 9. in 12. uro na Vodovodu-kanalizaciji Celje, Lava 2a; pri Marjani Jerman (tel. 063/451-322).
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodnega plačila zneska 5.000
SIT za vsak projekt, na ŽR Vodovod-kanalizacija Celje, št. 50700-601-105256 pri
Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje.
4. Predvideni rok pričetka del je 15 dni
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokončanje pa skladno z dogovorom v pogodbi.
5. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, hitrost izvedbe
in lista referenčnih objektov.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe najkasneje štirinajsti dan od dneva objave razpisa na naslov Vodovod-kanalizacija, Lava
2a, Celje.
7. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
Mestne občine Celje – Služba za komunalno gospodarstvo, Prešernova 27/II, dne
27. 6. 1996 ob 8. uri.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila za zastopanje.
8. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.
Mestna občina Celje
Št. 34-18/96
Ob-2304
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
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javni razpis
za oddajo del: Nabava računalniške
opreme
Predmet nabave:
– 14 računalnikov PC Pentium 100,
–5
NoteBook
računalnikov
486/DX4-100,
– 10 laserskih tiskalnikov HP5L,
– 1 barvni skener HP ScanJet 4c.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in sicer
od 18. 6. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Roman Ravnikar, dipl. inž.
(tel. 061/329-382).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 7. 1996 do 10.30, v vložišču
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Nabava
računalniške opreme” – R. R.
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1996 ob
11. uri, v prostorih DDC, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
7. Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli
predplačilo, se ne bodo upoštevale.
8. Merila za izbor ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta materiala,
– cena,
– količinski popusti,
– stalna količinska zaloga asortimana z
možnostjo hitre dobave ob urgentnem naročilu,
– brezplačna dostava,
– reference ponunika,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
9. Popolne ponudbe v zaprtih kuvertah z
oznako “Ne odpiraj - ponudba za izbiro dobavitelja potrošnega, računalniškega in pisarniškega materiala”, morajo ponudniki oddati najkasneje do 26. junija 1996 do 10. ure
v glavni pisarni ministrstva.
Na vsaki kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.
10. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
11. Javno odpiranje ponudb bo 28. junija
1996 ob 10.15 na ministrstvu.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po javnem odpiranju ponudb.
Ministrstvo za zdravstvo

S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se ponudnikom ne vrača.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
26. 6. 1996 do 14. ure na naslov: Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
Osnovna šola Fram”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 1996
ob 10. uri, v prostorih Občine Rače-Fram,
Grajski trg 14, Rače.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem likvidnostnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma sklene pogodbo za obseg
del v višini razpoložljivih sredstev.
Občina Rače-Fram

Ob-2326
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, objavlja
na podlagi 91. člena zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega
materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega, računalniškega in pisarniškega materiala za potrebe Ministrstva za zdravstvo in
organov v sestavi za leto 1996.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 5 mio SIT letno.
3. Roki dobav: sukcesivne dobave do
konca leta 1996.
4. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki, ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na recepciji Ministrstva za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.
Vse dodatne informacije posreduje Nastja Brelih, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki ne sme biti starejša od treh
mesecev,
– dosedanje reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi z navedeno specifikacijo ponujenega materiala, cenami fco lokacija naročnika po kosu, količinske in druge popuste, vse preračunano
na plačilo 30 dni po dobavi,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega materiala,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo.

Ob-2265
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Rače-Fram objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo
elektroinstalacij v starem delu Osnovne
šole Fram
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Predmet razpisa: elektroinstalacije z
gradbenimi in obrtniškimi deli v starem delu Osnovne šole Fram.
3. Rok izvedbe: od julija do avgusta
1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– rok izvedbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Staninvesta Maribor, Grajska ul.
7, soba 211/II, prvih 5 dni po objavi razpisa.
Projektna dokumentacija je na ogled na
istem naslovu.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Teji Strdin, tel. 062/225-011.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 0,5 ‰ od orientacijske vrednosti del na žiro račun št. 51800-601-11903, z
namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis Osnovna šola Fram”.

Ob-2266
Javni razpis
za izbiro izvajalca del za izvedbo
toplovodnega omrežja med kotlovnicami
Konus Slovenske Konjice in mesta
Slovenske Konjice
1. Naročnik: Konus Konves, d.o.o.,
Mestni trg 18, Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega izvajalca gradbeno instalacijskih del na
objektu toplovodnega omrežja med kotlovnicami Konus Slovenske Konjice in mesta
Slovenske Konjice.
3. Orientacijska vrednost del znaša
61,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del: v mesecu
juliju 1996.
5. Predvideni rok zaključka del: konec
septembra 1996.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage na sedežu investitorja
Konus Konves, Mestni trg 18, Slovenske
Konjice, pri J. Bračku, vsak dan od 8. do 12.
ure, po predhodni najavi, kjer bo možen
vpogled v celotno projektno dokumentacijo.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 15.000 SIT na žiro račun št.
50720-601-17405, z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis”.
S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa.
Pristojbina se ponudnikom ne vrača.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost in skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji investitorja,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– garancija za roke in kvaliteto izvedbe,
– možnost kreditiranja razpisanih del,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev, ki ne smejo biti starejše od 2 let,
– usposobljenost za izvedbo razpisanih
del,
– garancija za pravočasno izvedbo del,
– fiksnost ponudbene cene,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
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ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference v Sloveniji in seznam podizvajalcev,
– dokazilo o finančni sposobnosti (BON
1, BON 2 oziroma BON 3 z obrazci) za
realizacijo projekta,
– plan financiranja izgradnje in terminski plan del,
– izjavo, da bo izvajalec izvedbo projekta zavaroval s storitveno garancijo,
– vzorec pogodbe z obvezno varianto
fiksnih cen,
– podatke, na podlagi katerih bo možna
ocena sposobnosti, kvalitete in zanesljivosti
za izvedbo razpisanih del,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10%, ki ga investitor vnovči, če izbrani izvajalec ne prične z deli v dogovorjenem roku,
– izjavo, da so proučili terenske razmere
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkulirali stroške deponij in gradbišča, vključno s
potrebnimi zaporami ceste.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izvedbo toplovodnega omrežja” dostavite v
zapečateni kuverti v roku 10 dni od objave
tega razpisa, najkasneje do 12. ure na naslov: Konus, d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice.
10. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 12.
uri, v dvorani poslovne stavbe Mestni trg
18.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 20 dneh po končanem razpisnem
roku za dostavo ponudb.
12. Zastopniki ponudb morajo imeti pri
odpiranju ponudb pisna pooblastila.
13. Naročnik – investitor si pridržuje
pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe, oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Konus Konves, d.o.o.,
Slovenske Konjice

nah mora biti do udeležbe upravičen vsak
posamezni avtor. Pri pravnih osebah morata
zahteve za fizične osebe izpolnjevati vsaj
avtor in eden od partnerjev. Razpisovalec
vabi k natečaju vse, ki želijo ustvarjalno
prispevati k čimboljši rešitvi natečajne naloge.
Na natečaju ne morejo sodelovati osebe,
ki so bile neposredno udeležene pri izdelavi
natečajne naloge in razpisa, člani žirije, izvedenci, ki sodelujejo pri delu žirije, poročevalci ter njihovi zakonci in sorodniki. Osebe in organizacije, ki so sodelovale pri izdelavi natečajne naloge se natečaja ne morejo
udeležiti.
Natečaj je razpisan v skladu s pravilnikom o izvajanju natečajev na področju arhitekturne ustvarjalnosti (ZDAS 1996).
Natečajna naloga: pridobitev idejnih arhitekturnih in statičnih rešitev za nov most
pri Cukrarni in programske urbanistično-oblikovalske rešitve parterja in obrobja povezave Njegoševe in Roške ceste v Ljubljani.
Ocenjevalna komisija:
predsednik: dr. Dimitrij Rupel, župan
Mestne občine Ljubljana,
podpredsednik: Grega Košak, dipl. inž.
arh., DAL,
člani:
– Anton Gunde, dipl. inž. gr., predstojnik Oddelka za gospodarske javne službe in
promet,
– Matija Stupica, dipl. inž. arh., Oddelek
za urbanizem in okolje MOL,
– Boris Briški, dipl. inž. arh., DAL,
– Gojko Zupan, umet. zg., DAL,
– Edo Jalšovec, dipl. inž. arh., DAL,
stalna namestnica: Marjeta Zornada, dipl.
inž. arh., Oddelek za urbanizem in okolje
MOL,
poročevalki:
– Ljuba Dalla Valle, dipl. inž. gr.,
– Urša Vrhunc, abs. arh.,
skrbnica: Marinka Škrilec Lukač, dipl.
inž. arh.
Roki
Natečaj se začne z dnevom objave v časopisu Delo. Natečajniki lahko natečajno
gradivo prevzamejo od 17. junija do 5. julija 1996, v prostorih DAL, Ljubljana, Karlovška 3, ali prejmejo po pošti proti kavciji
10.000 SIT, ki jih nakažejo na žiro račun
DAL, št. 50100-678-48802.
Vprašanja v zvezi z natečajem lahko natečajniki pošljejo na DAL, Ljubljana, Karlovška 3, do vključno 10. julija 1996. Ocenjevalna komisija bo odgovorila na vprašanja do 20. julija 1996.
Rok za oddajo natečajnih del je 10. oktober 1996 do 15. ure. Za dela, ki bodo poslana po pošti ali železnici, sta veljavna datum
in ura poštnega žiga. Udeleženci natečaja,
ki bodo dela poslali po pošti ali železnici,
morajo hkrati s telegramom obvestiti DAL
o oddaji natečajnega dela. V telegramu morajo navesti številko pošiljke.
Natečajna dela je treba oddati ali poslati
na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane,
Ljubljana, Karlovška 3, z oznako “Most pri
Cukrarni”.
Ocenjevalna komisija bo delo končala
do 10. novembra 1996. Izidi natečaja bodo
objavljeni v časopisu Delo v 30 dneh po
končanem delu ocenjevalne komisije. Nagrade in odškodnine bodo izplačane najkas-

neje 30 dni po objavi izidov natečaja. Kraj
in čas razstave bosta objavljena hkrati z
izidi natečaja.
Nagrade:
1. nagrada: 900.000 SIT,
2. nagrada: 617.000 SIT,
3. nagrada: 437.000 SIT,
3 odkupi po 205.000 SIT.
Ostalim udeležencem, katerih dela bodo izdelana skladno z natečajnimi pogoji,
bodo povrnjene odškodnine v skupnem
znesku 1,000.000 SIT. Celoten sklad
odškodnin bo razdeljen le, če bo prispelo
najmanj 16 elaboratov. Ocenjevalna komisija ima pravico, da celoten nagradni sklad
in sklad odškodnin razdeli tudi v drugačnem razmerju.
Avtorju najvišje nagrajenega elaborata
bo investitor poveril izdelavo projektne dokumentacije za most pri Cukrarni s pripadajočimi ureditvami parterja nove ulice, Cukrarne, Poljanskega nasipa in Vrazovega trga.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za urbanizem in okolje

Št. 84/96
Ob-2267
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Ljubljana, Poljanska 28, razpisuje v sodelovanju
z Društvom arhitektov Ljubljane, Ljubljana, Karlovška 3
javni anonimni enostopenjski
državni urbanistično arhitekturni
natečaj
za idejno arhitekturno in konstrukcijsko
zasnovo mosta pri Cukrarni ter za
ureditev parterja in obrobja cestne
povezave Roška–Njegoševa med
Poljansko cesto in Ilirsko ulico, kot
sestavin notranjega cestnega obroča
Pravico do udeležbe imajo vsi državljani
Republike Slovenije. Pri avtorskih skupi-

Št. 42/96
Ob-2268
Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84), pravilnika
o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85), upoštevaje odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana (TE-TOL), Toplarniška 19,
Ljubljana, Republika Slovenija
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in storitve za rekonstrukcijo in
razširitev 110 kV stikališča v TE-TOL
Naročnik:
Termoelektrarna-Toplarna,
Toplarniška 19, Ljubljana, Republika Slovenija.
Predmet razpisa: dobave in storitve za
rekonstrukcijo in razširitev 100 kV stikališča, skladno z razpisno dokumentacijo št.
STTOL-PZR-1/96-JG, april 1996. Razpisna
dokumentacija predvideva možnost ločene
oddaje po paketih.
Lokacija: obstoječe 110 kV stikališče v
TE-TOL.
Orientacijska
vrednost
del:
1.000,000.000 SIT.
Predvideni rok dokončanja del: 21 mesecev po podpisu pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila so v razpisni dokumentaciji št.
STTOL-PZR-1/96-JG.
Rok oddaje ponudbe: 12. september 1996
do 12. ure, v vložišče TE-TOL.
Javno odpiranje ponudb: 17. september
1996 ob 12. uri, v prostorih TE-TOL.
Obvestila o izbiri: ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 90 dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo v TE-TOL pri Angelu Brščiču, dipl. inž., od 17. 6. 1996 do 5.
7. 1996, med 9. in 11. uro, na podlagi vplačila 40.000 SIT na žiro račun TE-TOL, št.
50103-601-16504 pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana.
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Pravico do oddaje ponudbe imajo samo
ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
Informacije v času trajanja razpisa:
– TE-TOL: Stanislav Menart, dipl. inž.,
tel. 061/140-50-80, med 8. in 10. uro,
– CEE: Darko Weiss, dipl. ek., tel.
061/221-402, med 8. in 10. uro.
Termoelektrarna-Toplarna, Ljubljana
Republika Slovenija

– CEE from Mr. Darko Weiss, phone:
061/221-402 from 8.00 to 10.00 am.
Termoelektrarna-Toplarna, Ljubljana
Republic of Slovenia

10. Ponudbe, ki bodo nepopolne, nepravilno opremljene ali oddane prepozno, bodo zavrnjene.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
12. Vse dodatne informacije in specifikacijo potreb po zbirnih centrih lahko dobite po tel. 061/1254-282 pri Juretu Zaletelu.
Vlada Republike Slovenije
Urad za preseljevanje in begunce

Pursuant to Article 53 of Building Code
(Official Gazette of the SRS, No. 34/84)
and the Decree on the manner and procedure for award of contracts (Official Gazette
of the SRS No. 27/85) taking into consideration the Order on the public tendering procedure (Official Gazette of the Republic of
Slovenia No. 28/93 and 19/94), Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana (TE-TOL), Toplarniška 19, Ljubljana, Republic of Slovenia announces
Public Invitation for Tenders
for the Selection of the most favourable
Tenderer for the Supply and Services
for the Reconstruction and Expansion of
the 110 kV Switchgear in TE-TOL
Employer: Termoelektrarna-Toplarna,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Republic
of Slovenia.
Subject of the Invitation for Tenders:
Supply and Services for the Reconstruction
and Expansion of the 110 kW Switchgear in
accordance with the Tender Documents No.
STTOL-PZR-1/96-JG of April 1996. The
possibility of separate package submission
is foreseen in the Tender Documents.
Site: Existing 110 kV switchgear in
TE-TOL.
Estimated value of the works: SIT
1.000,000.000.
Envisaged term for completion of works:
21 months upon signing the contract.
Criteria for the selection of the most favourable Tenderer: The criteria are stated in
the
Tender
Documents
No.
STTOL-PZR-1/96-JG.
Deadline for Submission of Tenders: The
Tenders shall be submitted in the mail room
on the premises of TE-TOL by 12th September, 1996 no later than 12.00 am.
Public Opening of Tenders: 17th September, 1996 at 12.00 on the premises of
TE-TOL.
Notification of the Tender Opening Results: The Tenderers shall be notified of the
Tender Opening Results within 90 days from
the Tender Opening Date.
The Tender Documents shall be available on the premises of TE-TOL (Mr. Angelo
Brščič) from 17th June, 1996 to 5th July,
1996 from 9.00 to 11.00 am on payment of
SIT 40.000 to the account of TE-TOL No.
50103-601-16504 at “Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana”.
This Invitation for Tenders is open to all
Tenderers who have purchased the Tender
Documents.
Further information during the period of
tendering may be obtained at:
– TE-TOL from Mr. Stanislav Menart, phone: 061/140-50-80 from 8.00 to
10.00 am.,

Št. 923-05-424-7/96
Ob-2292
Vlada Republike Slovenije, Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva 36, Ljubljana, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
javni razpis
za izbiro prevoznika za prevoz oseb z
začasnim zatočiščem v Republiki
Sloveniji v Republiko Bosno in
Hercegovino
1. Predmet javnega razpisa je prevoz
oseb z začasnim zatočiščem v Republiki
Sloveniji in njihovih stvari v Republiko Bosno in Hercegovino.
2. Ponudniki lahko za prevoz ponudijo
avtobuse za prevoz do 45 oseb in tovorna
vozila nosilnosti od 10 do 20 ton.
3. Izbrani ponudnik/ponudniki mora biti
sposoben zagotoviti prevoz v petih dneh od
naročila. Prevoznik prevzema vse rizike v
zvezi s prevozom.
4. Predvideni rok izvedbe
Prevozi bodo opravljeni pretežno v juliju, avgustu in septembru 1996 ter kasneje
po potrebi.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
6. Ponudba mora vsebovati zlasti naslednje elemente:
– ime ponudnika oziroma podjetja,
– potrjena dokazila o registraciji podjetja, ne starejša od treh mesecev,
– obrazec o boniteti BON-1,
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2,
– obrazec o solventnosti in boniteti (za
pravne osebe v zasebni lastnini) BON-3, pri
obrtnikih pa obrtno dovoljenje, davčno napoved za preteklo leto ter poročilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za zadnje tri mesece,
– cena prevozov mora biti izražena v SIT
na prevoženi kilometer, posebej za avtobus
ter posebej za tovornjak, s posebej prikazanim prometnim davkom,
– izjava, da je ponudnik sposoben zagotoviti prevoz v petih dneh od naročila in da
prevzema vse rizike v zvezi s prevozom,
– rok plačila je 30 dni po izstavljenem
računu.
7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb so:
– reference, priporočila in druge posebne ugodnosti, ki jih ponudnik ponudi,
– cena prevozov.
8. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno opremljena, in
sicer z oznako: “Ne odpiraj, ponudba! –
javni razpis (prevoz)”.
Na vsaki kuverti mora biti naveden naslov ponudnika. Upoštevane bodo ponudniki, ki bodo prispele na Urad za priseljevanje
in begunce do petka 5. 7. 1996 do 12. ure,
Urad za priseljevanje in begunce pri Vladi
Republike, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Komisija za vodenje postopka javnega razpisa.
9. Javno odpiranje ponudb bo v torek
9. 7. 1996 v prostorih Urada za priseljevanje in begunce ob 9. uri.

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-2320
Ime javnega glasila: TV Primorka,
Šempeter pri Gorici.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki z več kot 10% kapitala oziroma
upravljalskih pravic: Anton Vencelj in Jure
Škrlep, Gradnikove 39, Nova Gorica in Mario Reščič, Gradnikove 19, Nova Gorica.
Direktor in odgovorni urednik: Anton
Vencelj.
Nadzorni svet: Miran Martelanc, dr. Karlo Primožič in Alojz Panker.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Št. 59/96
Ob-2319
Začasna uprava APS, d.d., vabi delničarje na
1. sejo skupščine
APS, d.d.
Okrožno sodišče v Celju je dne 17. 10.
1995 registriralo delniško družbo in potrdilo statut.
Začasna uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Začasna uprava sklicuje skupščino dne
25. 7. 1996 ob 10. uri na sedežu podjetja
Koroška 64, Velenje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,
dva preštevalca glasov, notar in zapisnikar.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: dnevni red se vzame na
znanje.
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5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.
6. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe podjetja.
7. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejeme se letno poročilo o poslovanju za leta 1993, 1994 in 1995.
8. Obravnava in odločanje o uporabi dobička za leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep o uporabi dobička za
leta 1993, 1994 in 1995.
9. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog začasnega nadzornega sveta o imenovanju
revizorja.
11. Obravnava in določitev nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se nagrade članom nadzornega sveta v predlagani višini.
12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge informacije so delničarjem na vpogled na sedežu
podjetja, v tajništvu, vsak delavnik od 8. do
10. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo začasni upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
APS, d.d., Velenje
Začasna uprava

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine in notar.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
4. Poročilo o poslovanju v letu 1995
(uprave in nadzornega sveta).
Predlog sklepa:
a) sprejme se poročilo uprave,
b) sprejme se poročilo nadzornega sveta.
5. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o nagradah članom nadzornega sveta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Opozorilo
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
1. 7. 1996 ob 15. uri, v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IMP Projektivni biro, d.d.
Ljubljana
Direktor družbe

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 16. 7. 1996 ob
12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, 16. 7. 1996 ob 13. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Sevnici, Radna 3, vsak dan od 14.
6. 1996 dalje od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni od dne objave, priporočeno po
pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Konfekcija Jutranjka d.d.
Sevica
Začasna uprava

Št. 10/96
Ob-2318
Na podlagi določil 71. člena statuta delniške družbe IMP Projektivni biro d.d.,
Ljubljana sklicujem
2. skupščino te družbe,
ki bo dne 1. 7. 1996 ob 14. uri, v prostorih družbe, Dunajska 7, Ljubljana.
Dnevni red:

Št. 448/96
Ob-2317
Na podlagi tč. 7. 3. statuta družbe Konfekcija Jutranjka Sevnica d.d., Radna 3, sklicuje začasna uprava družbe
1. skupščino delničarjev
ki bo dne 16. 7. 1996 ob 12. uri v sejni
sobi družbe Konfekcija Jutranjka Sevica
d.d., Radna 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju predsednika skupščine, zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in notarja.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.
4. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja.
Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.
5. Informacija o poslovanju podjetja v
letih 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.
6. Sprejem sprememb statuta družbe ter
potrditev čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta in potrdi čistopis statuta družbe.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta po predlogu začasnega nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu začasnega nadzornega sveta.
9. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: potrdijo se nagrade po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

Ob-2316
Na podlagi 43. člena statuta družbe Center Ljubljana trgovsko podjetje d.d., Ljubljana, Letališka 1, začasna uprava sklicuje
prvo skupščino družbe,
ki bo v poslovnik ponedeljek, 8. julija
1996 ob 13. uri v poslovnih prostorih v Ljubljani, Letališka cesta 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: imenuje se dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe v predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poslovno poročilo o poslovanju družbe za leto
1995 v predloženem besedilu s poročilom
revizijske hiše in mnenjem začasnega nadzornega sveta.
4. Odločanje o delitvi čistega dobička za
leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na osnovi predloga začasne uprave in na podlagi
mnenja začasnega nadzornega sveta predlagano delitev čistega dobička iz let 1993,
1994 in 1995.
5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad za
lastne delnice in sicer iz prostih rezerv v
višini 10% knjigovodske vrednosti delnic,
ki ne sme presegati 10% nominalnega zneska skupno pridobljenih delnic za namene iz
240. člena zakona o gospodarskih družbah.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev.
Predlog sklepa: skupščina izvoli po predlogu začasnega nadzornega sveta 4 člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev.
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7. Sprejem sklepa o nadomestilu stroškov članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano višino nadomestila stroškov za člane
nadzornega sveta po predlogu začasne uprave.
8. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba.
Opomba: predlagatelj sklepa o imenovanju nadzornega sveta in revizorja je začasni
nadzorni svet, ostale sklepe pa predlaga začasna uprava in začasni nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Letališka c. 1,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Letališka c. 1.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave delniške družbe v Ljubljani, Letališka c. 1, pisno prijavijo svojo udeležbo.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami, ki jih prejmejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ob vstopu v
sejno sobo.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Center Ljubljana ,d.d.
Začasna uprava

istih prostorih ob 16. uri, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
III. Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki družbi pismeno prijavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če prispe na sedež družbe
do vključno 6. 7. 1996. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi
pisno pooblastilo, če le-to še ni shranjeno
pri družbi.
IV. Vpogled v gradiva
Gradiva, na podlagi katerih so v tem sklicu predlagani sklepi, delničarji ali njihovi
pooblaščenci vpogledajo na naslovu družbe
Ambrožev trg 7, Ljubljana, vsak delovnik
med 8. in 10. uro.
V. Priprava tekstov za razpravo
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni
in obrazloženi obliki ter vloženi najkasneje
en teden pred zasedanjem skupščine na
upravo družbe.
Komunalna operativa d.d.
Ljubljana
Predsednik nadzornega sveta

B, C, D in E sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila. Pisna pooblastila
morajo za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in
žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 14. uri, z istim dnevnim redom. Po podnovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.
Semenarna d.d.
Ljubljana
Predsednik uprave

Št. 5683/96
Ob-2315
Na podlagi 39., 40. in 41. člena Statuta
Komunalna operativa, d.d., Ljubljana, Povšetova 8, sklicuje predsednik nadzornega
sveta
2. skupščino delničarjev
ki bo dne 9. 7. 1996 ob 15. uri v prostorih družbe na Ambroževem trgu 7, Ljubljana.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in predlog dnevnega reda ter:
– izvolitev predsedujočega skupščine,
– imenovanje zapisnikarja,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red ter izvoli predsedujočega
skupščine in imenuje zapisnikarja ter notarja za sestavo notarskega zapisa.
2. Imenovanje revizorja za revidiranje
zaključnega računa za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlaganega revizorja.
3. Poslovno poročilo za leto 1995 in delitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo za leto 1995 in predlog delitve dobička
za leto 1995.
II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. 7. 1996 ob
15. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne v

Ob-2314
Na podlagi določil 26. člena statuta družbe uprava sklicuje
2. sejo skupščine
delniške družbe Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek 18. julija 1996, ob 11. uri
na sedežu družbe, na Dolenjski c. 242 v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika, imenovanje dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila družbe
za leto 1995 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorja.
4. Sklepanje o delitvi čistega dobička iz
leta 1995.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
K 1. točki: imenuje se predlagani predsednik skupščine, dva preštevalca glasov,
zapisnikar in notar.
K 2. točki: sprejme se poslovnik o delu
skupščine v predlagani vsebini.
K 3. točki: sprejme se predlagano poslovno poročilo za leto 1995.
K 4. točki: sprejme se predlagana delitev
čistega dobička iz leta 1995 po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.
K 5. točki: imenuje se predlagani revizor
s svojo revizijsko hišo za sestavo revizije
poslovanja družbe za leto 1996.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic z oznako A,

Ob-2313
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe Droga Portorož, Živilska industrija d.d., uprava
družbe sklicuje
2. skupščino delničarjev
ki bo v Portorožu, 18. julija 1996 ob 11.
uri v Avditoriju.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1995.
5. Sprejem sklepa o preoblikovanju revalorizacijskega popravka kapitala v rezerve.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna
telesa skupščine.
2. Sklep k 2. točki: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sklep k 3. točki: sprejme se letno poročilo za leto 1995.
4. Sklep k 4. točki: sprejme se sklep o
uporabi dobička za leto 1995.
5. Sklep k 5. točki: sprejme se sklep o
preoblikovanju revalorizacijskega popravka kapitala v rezerve.
6. Sklep k 6. točki: imenuje se predlagana revizorska hiša.
Predlagatelj sklepa o imenovanju revizorja je nadzorni svet, v ostalih primerih pa
je predlagatelj uprava družbe.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 18. 7. 1996 ob
11. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
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sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za 18. 7. 1996 ob 14. uri. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 14. 7. 1996 vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico
lahko uresničuje le tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na
sedež družbe prispe do vključno 14. 7. 1996.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to
ni shranjeno pri družbi.
Gradiva
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled v času od 18. 6. 1996
dalje na sedežu družbe, Obala 27, Portorož,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Droga, d.d.,
Portorož
Predsednik uprave
Generalni direktor

Ob-2311
Uprava družbe Holding Hidria d.d., Podjetje za ustanavljanje in upravljanje družbe,
s sedežem v Sp. Idriji, Sp. Kanomlja 23,
sklicuje na podlagi 7.2. točke statuta delniške družbe

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe, v predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme letno poročilo za leto
1995 v predloženem besedilu.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Jazbec Ivana, dipl. ek.,
2. Jeraj Janez,
3. Pellis Dušan,
4. Rozman Jože, dipl. ek.
5. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega sveta v višini 15.000 SIT neto za
člana in 20.000 SIT neto za predsednika.
6. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa začasne uprave: za pooblašščeno revizijsko družbo skupščina imenuje Plus revizijo d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Središka 4, vsak
delovnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno na dan
zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Središka 4.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic oznake A, B, D, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave delniške družbe v Ljubljani, Središka
4, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SAP d.d. Turbus, Ljubljana
Začasna uprava
Direktor

Ob-2312
Na podlagi 5.5. in 5.6. točke delniškega
sporazuma in pogodbe o ustanovitvi združenja
delničarjev delniške družbe H & R sklicujem
2. zbor
podpisnikov delniškega sporazuma
ki bo v soboto 13. 7. 1996 ob 10. uri v
veliki sejni dvorani, na sedežu Holding Hidria d.d., v prostorih Rotomatike.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev sestanka ter izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika ter
komisije za izvedbo glasovanja.
2. Izvolitev zaupnika, ki bo glasoval na
skupščini delničarjev.
3. Obravnava gladiva, ki ga bo obravnavala skupščina delničarjev 18. 7. 1996 in
glasovanje o posameznih točkah dnevnega
reda skupščine.
Vpogled gradiva
Gradivo bo na vpogled na sedežu družbe
v tajništvu uprave, vsak delovni dan od
14. 6. 1996 dalje od 8. do 16. ure.
Udeležba na sestanku
Sestanka zbora delničarjev se lahko udeležijo delničarji, ki so v okviru lastninskega
preoblikovanja Holding Hidria vpisali in
vplačali vsaj eno delnico oznake B ali C.
Udeležbo zbora, naj delničarji predhodno
najavijo na naslednje telefonske številke:
065/176-301, 065/176-335, 065/176-336.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja zbora delničarjev.
Navodila za glasovanje: Vsaka delnica
daje en glas. Sklepi se prejemajo z navadno
večino glasov prisotnih.
Načini glasovanja
Osebno, po pooblaščencu na zboru na
podlagi priložene glasovnice. Pooblastilo
mora biti pisno in vsebovati ime in priimek,
naslov ter EMŠO pooblaščenca in podpis.
Holding Hidria, d.d., Sp. Idrija
Predsednica zbora delničarjev

2. skupščino delničarjev
ki bo v četrtek 18. 7. 1996, v sejni dvorani na sedežu Holding Hidria, v prostorih
Rotomatike, Sp. Kanomlja 23, Spodnja Idrija, ob 16. uri.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti:
– izvolitev predsednika skupščine,
– imenovanje preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
2. Obravnava letnega poročila Holding
Hidria d.d. za leto 1995, na podlagi mnenja
nadzornega sveta in revizorske hiše Cooper
& Lybrand.
3. Predlog o razporeditvi dobička.
II. Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsednika skupščine se izvoli Mojca Lukančič, za
štetje glasov pa Marta Repanšek in Tanja
Kenda. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Andrej Rozman iz Idrije.
K 2. točki dnevnega reda: skupščina
Holding Hidria d.d. sprejme letno poročilo
o poslovanju družbe za leto 1995, na podlagi mnenja nadzornega sveta in revizorske
hiše Coopers & Lybrand.
K 3. točki dnevnega reda: dobiček za
leto 1993, 1994 in 1995 ostane nerazporejen.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 18. 7. 1996 ob
16. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
17. uri, ne glede na višino zastopanega kapitala.
IV. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini.
V. Vpogled v gradivo
Gradivo na podlagi katerega so v tem
sklicu predlagani sklepi, si delničarji lahko
ogledajo na sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 14. 6. 1996 dalje,
od 8. do 16. ure.
Holding Hidria, d.d.,
Predsednik uprave
Št. 192/96
Ob-2310
Na podlagi 43. člena statuta družbe SAP
Ljubljana Turbus d.d., začasna uprava sklicuje
skupščino,
ki bo dne 18. 7. 1996 ob 15. uri v poslovnih prostorih v Ljubljani, Središka 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa začasne uprave:
– ugotovi se sklepčnost,
– imenujeta se dva preštevalca glasov,
– seji bo prisostvovali vabljeni notar.
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Ob-2307
Direktor Pooblaščene investicijske družbe CERTIUS I. d.d. Ljubljana, Vošnjakova
ulica 8, na podlagi statuta družbe in zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe
CERTIUS I d.d. Ljubljana
Skupčina bo 18. 7. 1996 ob 10. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Vošnjakova ulica 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objavljeni dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov, ter potrditev predlaganega notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika seje skupščine in dva
preštevalca glasov ter potrdi predlaganega
notarja.
3. Sprejem poročila o poslovanju Pooblaščene investicijske družbe CERTIUS I.
d.d. v letu 1995 z revidiranim zaključnim
računom.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju in revidirani zaključni račun Pooblaščene investicijske družbe CERTIUS I. d.d.
4. Predlog CERTIUS Družbe za upravljanje, d.o.o., o združitvi Pooblaščenih investicijskih družb CERTIUS I, d.d., in CERTIUS II, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog o združitvi Pooblaščenih investicijskih
družb CERTIUS I. d.d. in CERTIUS II. d.d.
in uvedbi postopka o pripojitvi Pooblaščene
investicijske družbe CERTIUS I. d.d. in
CERTIUS II. d.d., ter Pogodbo o pripojitvi
Pooblaščenih investicijskih družb CERTIUS I. d.d. in CERTIUS II. d.d.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
6. Spremembe in dopolnitve pogodbe o
upravljanju.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve pogodbe o
upravljanju.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlaganega revizorja za leto 1996.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske nakaznice in vpisnice pooblastili CERTIUS
Družbo za upravljanje d.o.o. Ljubljana ali
druge pooblaščence za uresničevanje glasovalne pravice vplačanih delnic.
Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblaščeni
zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini
skladno s točko 10.3.3. statuta Pooblaščene
investicijske družbe CERTIUS I. d.d. pisno
prijavijo družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine. Prijava bo veljavna s predložitvijo kopije
veljavne lastninske nakaznice in vpisnice imetnika ali zastopnika, ki je izpoljnjena na Pooblaščeno investicijsko družbo CERTIUS I. d.d.
Udeleženci lahko glasovnice za skupščino prevzamejo v prostorih zasedanja skupščine vsaj uro pred začetkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Pooblaščene investicijske družbe CERTIUS I. d.d. Ljubljana, Vošnjakova 8, pet
delovnih dni pred sejo skupščine med 10. in
12. uro.
Če na skupščini ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
18. 7. 1996 ob 14. uri na istem naslovu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pooblaščena investicijska družba
CERTIUS I. d.d.
Direktor

Družbo za upravljanje d.o.o. Ljubljana ali
druge pooblaščence za uresničevanje glasovalne pravice vplačanih delnic.
Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini skladno s točko 10.3.3. statuta Pooblaščene investicijske družbe CERTIUS II. d.d.
pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred sejo
skupščine. Prijava bo veljavna s predložitvijo kopije veljavne lastninske nakaznice
in vpisnice imetnika ali zastopnika, ki je
izpolnjena na Pooblaščeno investicijsko
družbo CERTIUS II. d.d.
Udeleženci lahko glasovnice za skupščino prevzamejo v prostorih zasedanja
skupščine vsaj uro pred začetkom seje.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skuščine je na vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Pooblaščene investicijske družbe CERTIUS II. d.d.
Ljubljana, Vošnjakova 8, pet delovnih dni pred
sejo skupščine med 10. in 12. uro.
Če na skupščini ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
18. 7. 1996 ob 16. uri na istem naslovu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pooblaščena investicijska družba
CERTIUS II, d.d.
Direktor

Št. 62
Ob-2309
Direktor Pooblaščene investicijske družbe CERTIUS II. d.d. Ljubljana, Vošnjakova
ulica 8, na podlagi statuta družbe in zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe
CERTIUS II. d.d. Ljubljana
Skupščina bo 18. 7. 1996 ob 12. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Vošnjakova ulica 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objavljeni dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov, ter potrditev predlaganega notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika seje skupščine in dva
preštevalca glasov ter potrdi predlaganega
notarja.
3. Sprejem poročila o poslovanju Pooblaščene investicijske družbe CERTIUS II.
d.d. v letu 1995 z zaključnim računom in
mnenje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poslovanju, zaključni račun in mnenje pooblaščenega ravizorja Pooblaščene investicijske družbe CERTIUS II. d.d.
4. Predlog CERTIUS Družbe za upravljanje d.o.o. o združitvi Pooblaščenih investicijskih družb CERTIUS I. d.d. in CERTIUS II. d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog o združitvi Pooblaščenih investicijskih
družb CERTIUS I. d.d. in CERITUS II d.d.
in uvedbi postopka o pripojitvi Pooblaščenih investicijskih družb CERTIUS I d.d. in
CERTIUS II d.d., ter pogodbo o pripojitvi
Pooblaščenih investicijskih družb CERTIUS I. d.d. in CERTIUS II. d.d.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
6. Spremembe in dopolnitve pogodbe o
upravljanju.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve pogodbe o
upravljanju.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlaganega revizorja za leto 1996.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske
nakaznice in vpisnice pooblastil CERTIUS

Ob-2308
Na podlagi točke 9.3. statuta delniške
družbe Grosist Gorica d.d., Šempeter pri
Gorici, Nikole Tesle 10, sklicujem
1. skupščino delničarjev,
ki bo 12. 7. 1996 ob 11. uri, v sejni
dvorani Območne obrtne zbornice Nova Gorica (Obrtni dom), Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, zapisnikarja, preštevalca glasov in notarja za sestavo
zapisnika.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme predlagani dnevni red; imenujejo se predsednik skupščine, zapisnikar, preštevalec glasov in notar za sestavo zapisnika.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme
predlagani poslovnik o delu skupščine.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta delniške
družbe v predloženem besedilu.
4. 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.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: oblikuje se sklad
lastnih delnic.
6. Delitev dobička.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme
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predlagano delitev čistega dobička za leta
1993, 1994 in 1995.
7. Poslovna politika za leto 1996.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se poslovna politika za leto 1996.
8. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja družbe imenuje predlagano revizorsko hišo.
9. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: člani začasnega nadzornega sveta se razrešijo.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: izvolijo se predlagani člani nadzornega sveta in zanje se določi sejnina v predlagani višini.
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Nikole Tesle 10, Šempeter pri Gorici, v tajništvu direktorja družbe od 9. do 11.
ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic z oznako A, B, C
ali G sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci moraj ob prijavi predložiti pooblastila v
pisni obliki. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo 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, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov, razen
pod točko 3. – sprememba statuta, kjer je
potrebna tričetrtinska večina zastopanega
osnovnega kapitala.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene predloge v pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, ob ponovno zasedanje čez eno uro
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Grosist Gorica, d.d.
Direktor

6. Obravnava in odločanje o delitvi čistega dobička za leto 1995 in nerazporejenega dobička iz preteklih let.
7. Imenovanje revizorja.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Sklep k 2. točki: imenuje se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisnikar in notar.
Sklep k 4. točki: potrdi se predlagani
dnevni red.
Sklep k 5. točki: sprejme se letno poročilo za leto 1995.
Sklep k 6. točki: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička za leto 1995 in nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Sklep k 7. točki: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.
Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Mariboru, Ptujska c. 95, vse delovne dni od
8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Če je 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 osnovnega kapitala.
KLAS, d.d., Maribor
Uprava družbe

7. Sprejetje novega statuta.
Predlog sklepa: sprejme se nov statut
družbe, kot ga predlaga upravni odbor.
8. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se nov nadzorni
svet.
Gradivo, predlogi sklepov in osnutek statuta so na vpogled na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji in vlagatelji v družbo. Pooblaščenci se morajo izkazati s pismenim pooblastilom.
O vseh sklepih se glasuje javno.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 17.
uri, takrat bo skupščina veljavno odločala
ne glede na število prisotnih delničarjev.
Grad Prestranek, d.d.,
Direktor

Št. 1221
Ob-2306
Na podlagi 19. člena statuta Klas, d.d.,
Maribor, Ptujska c. 95, uprava sklicuje
2. redno skupščino
družbe,
ki bo v četrtek dne 18. 7. 1996 ob 12. uri
na sedežu družbe v Mariboru, Ptujska c. 95.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti predsednika skupščine.
4. Potrditev dnevnega reda.
5. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1995.

Ob-2305
Na podlagi 42. člena statuta sklicujem
skupščino delničarjev
družbe Grad Prestranek, d.d.,
ki bo dne 17. 7. 1996 v hotelu Jama v
Postojni s pričetkom ob 16. uri, z dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika, preštevalca glasov in notarja-zapisnikarja.
2. Poročilo o poslovanju.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o poslovanju v letu 1995, ki ga predlaga direktor.
3. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
upravnega odbora o razporeditvi dobička.
4. Imenovanje revizorja in potrditev revizorskega poročila.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
revizorska družba Deloitte & Touche Ljubljana. Potrdi se revizorsko poročilo, ki ga je
predložil revizor.
5. Uskladitev nominalnega zneska delnice z zakonom.
Predlog sklepa: nominalni znesek delnice se uskladi z zakonom o gospodarskih
družbah po predlogu upravnega odbora.
6. Povečanje osnovnega kapitala in druga izdaja delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča tako, da se izda druga izdaja delnic v skladu s predlogom upravnega odbora.

Št. 9
Ob-2303
Na podlagi 10. člena statuta delniške
družbe sklicujem
2. zasedanje skupščine
delniške družbe UKO Kropa,
ki bo v sredo, 17. julija 1996 ob 13. uri
na sedežu družbe Kropa 7a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti ter:
– izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in preštevalca glasov,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar, preštevalec glasov in
notar za sestavo notarskega zapisa.
2. Obravnava in imenovanje kandidatov
za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
– Stražišar Anton,
– Zupanič Zvonko.
3. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za predsednika in člana nadzornega sveta.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Kropi 7a, v prostorih uprave družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
v času od 17. 6. do 16. 7. 1996.
Delničarji lahko sporočijo svoje predloge v 7 dneh po objavi zasedanja skupščine.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji – imetniki navadnih delnic A, B, C in
D, skladno s statutom oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, vodja programa notranjega odkupa.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki v 3 dneh pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica daje 1 glas.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku (vodji programa notranjega odkupa). Pooblastilo mora biti pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih.
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Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
UKO Kropa, d.d.,
Začasna uprava

datum ter podpis pooblastitelja; za pravne
osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja). Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščino.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Kopru,Vojkovo
nabrežje 32, VIII. nadstropje, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delnica daje pravico do dividende delničarjem, ki so dne 1. 7. 1996 vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, tj. 16. 7. 1996 ob 17.
uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
INTEREUROPA, d.d.,
Predsednik uprave

sibilnost. Delničarji bodo namreč na eni od
naslednjih sej skupščine družbe, ki bo odločala o razdelitvi s predlaganim sklepom nerazdeljenega dobička, le-tega razdeljevali v
skladu z okoliščinami, ki bodo obstajale v
času odločanja o razdelitvi, pri čemer seveda ni izključen niti sprejem sklepa, kakršnega v tem nasprotnem predlogu predlaga
Pooblaščena investicijska družba Kmečki
sklad 1, d.d., Ljubljana.
Iskraemeco, d.d., Kranj
Uprava družbe – Generalni direktor

Št. 8688
Ob-2302
Na podlagi 7.2 točke statuta delniške
družbe sklicujemo
2. skupščino družbe
Intereuropa mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija,
delniška družba s sedežem v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32,
ki bo v torek, 16. 7. 1996, ob 16. uri v
sejni dvorani poslovne stavbe družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev
sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
5. Sprejem sklepa o delitvi nerazporejenega čistega dobička za leto 1995.
6. Imenovanje revizorja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 2.: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca glasov ter imenujeta zapisnikar in notarka po
predlogu sklicatelja.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k točki 3.: potrdi se predlagani dnevni red.
Predlog sklepa k točki 4.: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa k točki 5.: nerazporejeni
čisti dobiček, ugotovljen z zaključnim računom za leto 1995 v znesku 790,369.636 SIT,
kar predstavlja bruto dividendo 109,60 SIT
na delnico, se v celoti nameni za izplačilo
dividend.
Predlog sklepa k točki 6.: za revizorja se
imenuje družbo Coopers & Lybrand, d.d.,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII.
nadstropje ter v tajništvih vseh filial družbe
na Brniku, v Celju, Jesenicah, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Sežani, vsak delovnik od 9. do 12. ure v času
od 14. 6. 1996 do vključno 15. 7. 1996.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, VIII.
nadstropje.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic oznake A, B, C in E, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in vsebovati splošne podatke (za fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in

Ob-2293
Na podlagi 287. in 288. člena ZGD sporoča uprava delniške družbe Iskraemeco,
d.d., Kranj, Savska loka 4 delničarjem
nasprotni predlog,
ki ga je vložil Kmečki sklad 1, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, Stegne 21, na predlog sklepov, objavljenih v Uradnem listu RS, Delu in Gorenjskem glasu dne 31. 5. 1996 za 3. sejo
skupščine delniške družbe, ki bo 4. 7. 1996.
Nasprotni predlog je naslednji:
K 3. točki dnevnega reda – Čisti dobiček
za poslovno leto 1995 v višini
257,351.323,50 SIT se uporabi:
– 129,816.000 SIT se razdeli med delničarje,
– 63,767.661,70 SIT se odvede v rezerve,
– 63,767.661,70 SIT pa ostane nerazdeljen.
Obrazložitev
Ne glede na dosedanjo višino rezerv, ki
presegajo zakonsko predpisane minimalne
rezerve družbe PID Kmečki glas 1 smatra,
da je s stališča dobrega gospodarstvenika
smotrneje, da se sredstva porabijo za rezerve, kot pa da ostanejo nerazporejena. O
predvidenih investicijskih vlaganjih družbe
v naslednjih letih pa bi morala uprava pripraviti natančno poročilo o tem, za kakšna
vlaganja gre. Ker pooblaščeni investicijski
družbi namen investicijskih vlaganj ni
znan, predlaga, da se polovica nerazporejenega dobička porabi za povečanje rezerv družbe.
Stališče uprave k nasprotnemu predlogu
Uprava se z navedenim nasprotnim predlogom ne strinja, saj meni, da odločanje o
uporabi dobička z namenom, da se odvede v
rezerve, glede na trenutne okoliščine ni potrebno. Poleg tega si družba pri razporejanju dobička po njenem predlogu, objavljenem v sklicu skupščine, ohranja večjo flek-

Št. 6/96
Ob-2294
Na podlagi 287. in 288. člena ZGD sporoča uprava TLGE Siporex, d.d., Zagorje
ob Savi, delničarjem
nasprotne predloge,
ki jih je vložil Slovenski odškodninski
sklad, d.d., na predloge sklepov za 2. sejo
skupščine TLGE Siporex, d.d., Zagorje, ki
bo 3. 7. 1996.
Nasprotni predlogi so naslednji:
2. točka dnevnega reda: Sprememba in
dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejme se nov 36.a člen
statuta, ki se glasi:
Upravi lahko pripada nagrada tudi iz dobička družbe, če bo dobiček glede na celotni kapital na dan zaključnega računa družbe
predstavljal donos, ki bo višji od obrestne
mere za enoletne depozite. Višina nagrade
iz dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne presegati višine šestih bruto plač člana uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z merili Združenja
manager. Uprava lahko del dobička, ki ji ga
dodeli skupščina družbe, nameni tudi drugim vodilnim managerjem.
Udeležba uprave na dobičku se izplača
praviloma do 1/3 v gotovini, preostanek pa
v delnicah družbe. Delnice so neprenosljive
po preteku šestmesečnega roka po prenehanju funkcije člana uprave, prvič pa jih imetnik lahko proda po petih letih od prejema.
Obrazložitev
Slovenski odškodninski sklad meni, da
je potrebno določneje opredeliti pogoje, pod
katerimi je uprava lahko udeležena na dobičku.
4. točka dnevnega reda: Odločanje o delitvi dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: dobiček ugotovljen v letu 1995 v višini 101,447.683,94 SIT bruto
oziroma 80,349.683,94 SIT neto se razporedi:
– za izplačilo dividend delničarjem –
40,000.000 SIT,
– za nagrado upravi – 2,000.000 SIT,
– za
nerazporejen
dobiček
–
38,349.683,94 SIT.
Obrazložitev
Slovenski odškodninski sklad z ozirom
na finančno sposobnost in likvidnost družbe
predlaga, da se polovica dobička nameni za
dividende. Uprava družbe lahko dobi po dogovoru o temeljnih izhodiščih pri skupnem
nastopanju skladov v gospodarskih družbah
do 5% od dela dobička, ki se deli za dividende. Sklad meni, da ni utemeljena razporeditev dela dobička na rezerve, saj ima
družba že oblikovane rezerve v višini 57%
osnovnega kapitala oziroma 158,808.000
SIT. Uprava tudi ni pojasnila nameravane
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posodobitve proizvodnje. Glede na prej navedeno sklad predlaga, da 38,349.683,94
SIT ostane kot nerazporejen dobiček.
5. točka dnevnega reda: Oblikovanje
sklada za odkup lastnih delnic.
Slovenski odškodninski sklad predlaga,
da se ta točka umakne z dnevnega reda, saj
predlagani sklep ni podprt z vsebinsko utemeljenimi razlogi, ki bi narekovali oblikovanje sklada za odkup lastnih delnic za vse
namene iz 1. odstavka 240. člena ZGD. Kolikor bo sklep sprejet, ga bo Sklad izpodbijal na sodišču.
TLGE Siporex, d.d, Zagorje ob Savi
Uprava

javne dražbe se mora ponudnik izkazati s
potrjenim prenosnim nalogom. Varščino bomo uspešnemu ponudniku vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti vrnili v 30
dneh po končani dražbi.
Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora prodajno pogodbo skleniti najkasneje v 8 dneh
po končani dražbi, pred sklenitvijo pa poplačati vsa investicijska vlaganja predkupnim upravičencem v nepremičnine, ki so
predmet prodaje. Celotno kupnino mora kupec plačati v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine
v določenem roku, se prodaja razveljavi,
plačano varščino pa bo zadržal konzorcij
lastnikov. Prometni davek, druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.
Informacije posreduje Mestna občina Celje – Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje.
Konzorcij lastnikov
kompleksa Trnoveljska 2, Celje

Ob-2297
Medijske Toplice, d.d., Kidričeva 4a, Zagorje ob Savi, nad katerim je začet postopek
poravnave s sklepom Okrožnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. St 60/95 z dne 6. 5. 1996,
z dovoljenjem upravitelja prisilne poravnave objavlja

Razne objave
Ob-2295
Konzorcij lastnikov kompleksa Trnoveljska cesta 2, Celje, objavlja
javno dražbo
ki bo dne 20. 6. 1996 ob 12. uri, v prvem
nadstropju poslovne zgradbe Trnoveljska
cesta 2, Celje, za prodajo:
1. Nadstrešnica v izmeri 288 m2, poslovni
prostor – del skladišča v izmeri 125 m2, v
vzhodno južnem delu kompleksa, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v izmeri
470 m2, po izklicni ceni 112.670 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
2. Poslovni prostor – delavnica na zahodnem delu kompleksa, v izmeri 308 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem 476 m2,
po izklicni ceni 139.243 DEM po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
3. Poslovni prostor – delavnica na zahodnem delu kompleksa, v izmeri 44 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
56 m2 , po izklicni ceni 22.038 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
4. Poslovni prostor – delavnica na zahodnem delu kompleksa v izmeri 44 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v izmeri
58 m2, po izklicni ceni 22.533 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
5. Brunarice na Mrzlici, stoječo na parc.
št. 840/4 travnik 467 m2, 838/2 travnik
80 m 2, 206 stavbišče 63 m 2, vpisanih pri vl.
št. 446, k.o. Marija Reka, za izklicno ceno
20.000 DEM plačljivo po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
Na dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Predstavnik pravne osebe se
mora izkazati s pisnim pooblastilom ali
overjenim izvodom izpisa iz registra, fizična oseba pa z osebnim dokumentom, pri
čemer mora predložiti tudi potrdilo o državljanstvu.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene,
preračunane iz DEM, in sicer tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dražbe na žiro račun št.
50100-620-128-05-12008741409-832 pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ekspozitura Celje, s pripisom
“varščina za javno dražbo”. Pred začetkom

Ob-2296
Stečajna upraviteljica Prevozništva Celje – v stečaju, na podlagi sklepa stečajnega
senata št. 45/93 z dne 24. 4. 1996 objavlja
javno prodajo
stanovanj
ki bo 26. 6. 1996 na Trnoveljski c. 2, v
prostorih prevozništva Celje, soba št. 15.
1. Predmet prodaje je:
– stanovanje v Tkalski ulici 5 v Celju, v
izmeri 44,28 m2 in
– stanovanje v Kasazah 103 v Libojah, v
izmeri 60,37 m2 .
Obe stanovanji sta zasedeni.
2. Izklicna cena za stanovanji je:
– stanovanje v Tkalski ul. 5 v Celju –
31.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
– stanovanje v Kasazah 103 v Žalcu –
36.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
3. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki predložijo potrdilo o plačani varščini v višini 10% izklicne
cene, na žiro račun prodajalca, št.
50700-690-609.
Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo.
4. Stanovanji bosta prodani najugodnejšemu ponudniku, ki mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni od dneva prodaje.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 3 dni po opravljeni javni prodaji.
Rok plačila je 30 dni od dneva sklenitve
pogodbe.
Če do podpisa pogodbe ne bo prišlo, bo
varščino obdržal prodajalec.
6. Davek na promet nepremičnin in vse
druge dajatve in stroške, povezane s to prodajo in prenosom nepremičnine na kupca z
zemljiškoknjižnimi vpisi, plača kupec.
7. Informacije glede ogleda dobite pri
stečajni upraviteljici Alenki Pečnik, Gubčeva 2, Celje, tel. 25-021.
Prevozništvo Celje – v stečaju
Stečajna upraviteljica

javno dražbo
za prodajo nepremičnine
in sicer pisarniških prostorov v Zagorju,
Kidričeva 4a, v izmeri 69,11 m2.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine ni
urejeno. Nepremičnina nima bremen.
Izklicna cena za nepremičnino znaša
68.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
fizične in pravne osebe oziroma njihovi
pooblaščenci, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom, izpiskom iz sodnega registra oziroma osebno izkaznico in izvirnikom dokazila o plačilu varščine v višini 10% izklicne
cene v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni po opravljeni
javni dražbi, kupnino pa plačati v roku 15
dni po sklenitvi pogodbe, sicer prodajalec
zadrži plačano varščino.
Kupec pridobi lastninsko pravico in posest po plačilu celotne kupnine.
Javna dražba bo 24. 6. 1996 ob 9. uri, v
hotelu Medijske Toplice, Izlake.
Medijske Toplice, d.d., Izlake
Št. 41/96
Ob-2298
Česalnice Ljubljana, d.d., Ljubljana, Slovenska 55c, objavlja
prodajo
trisobnega stanovanja v Ljubljani,
Slovenska 55c
Stanovanje je locirano v poslovno-stanovanjski stavbi, parc. št. 943, k. o. Ajdovščina.
Cenilna vrednost je 205.000 DEM v tolarski protivrednosti na dan plačila, prodali
ga bomo najboljšemu ponudniku. Ogled je
mogoč po dogovoru.
Možnost nakupa imajo fizične in pravne
osebe.
Pismene ponudbe pošljite na naslov: Česalnice Ljubljana, d.d., Ljubljana, Slovenska
55c, v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Informacije dobite na tel. 061/314-856.
Česalnice Ljubljana, d.d.
Ob-2299
Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d., filiala Koper, Ljubljanska cesta 3, Koper, preklicuje naslednje listine: premoženjska polica št. 2-004502, premoženjska polica št.
2-004719, stanovanjska polica št. 2-002637,
pobotnica št. 2-004744, pobotnica št.
2-004737, pobotnica št. 2-005291, pobotnica št. 2-006976, pobotnica št. 2-006981.
Ob-2325
Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d., filiala Koper, Ljubljanska cesta 3, Koper,
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preklicuje naslednje listine: premoženjsko
polico št. 2-004341, stanovanjska polica št.
2-001976.
Ob-2300
Uprava Adriatic, Zavarovalne družbe,
d.d., Koper, na podlagi sklepa skupščine z
dne 2. 4. 1996, preklicuje:
– potrdila o imetništvu ustanoviteljskih
prednostnih delnic – začasnic od zap. št. 1
do 7.499 in
– potrdila o imetništvu ustanoviteljskih
rednih delnic – začasnic od zap. št. 1 do
14.740.
Družba bo preklicana potrdila – začasnice nadomestila z novimi z veljavnostjo do
izdaje delnic v nematerializirani obliki.

Božič Andrej, Ul. Vide Janežičeve 3,
Ljubljana, potni list št. BA 524388. s-31052

Knuplež Doroteja, Ročica 23, Jakobski
dol, potni list št. BA 263814. m-648

Borovina Matjaž, Ljubljanska 9, Postojna, potni list št. BA 48933. p-31124

Kobasič Tomislav, Poštni vrt 13, Logatec, potni list št. AA 804224. s-31163

Brumen Srečko, Polzela 206, Polzela,
potni list št. AA 964866. p-31106

Kodrič Boštjan, Sp. Škofije 215, Škofije, petletno listino, št. 30202. g-31202

Cafuta Marija, Janževa gora 89, Selnica
ob Dravi, potni list št. BA 106800. p-31006

Koglot Martina, Vrtojba, 9. sep. 141/a,
Nova Gorica, petletno listino po VS, št. AI
64935. p-31009

Cafuta Mateja, Janževa gora 89, Selnica
ob Dravi, potni list št. AA 241147. p-31005
Cafuta Milan, Janževa gora 89, Selnica
ob Dravi, potni list št. AA 268411. p-31007
Cerovšek Roman, Okrog 6, Gabrovka,
potni list št. BA 6271. s-31061

Kovačec Vid, Soška 31, Ljubljana, potni
list št. BA 379619. s-31110
Kovačevič Matic, Papirniški trg 1, Ljubljana, potni list št. BA 207095. g-31107
Kovačič Marija, Dobropolje 3, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 865067. s-31109

Ob-2301
Martina Plevnik, stanujoča v Trbovljah,
Dom in vrt 31, objavlja prenehanje poslovanja “TINA”, opravljanje zastopniških in trgovinskih storitev.
Ob-2324
DP Jata Meso preklicuje izkaznico o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju za
Dejana Drolca, EMŠO 1104977500463,
Clevelandska 49, Ljubljana.

Černe Damjana, Štihova ulica 23, Ljubljana, potni list št. AA 538062. s-31226

Dernikovič
Stanislava,
Glinškova
ploščad 8, Ljubljana, potni list št. AA
673851. s-31224

Leban Ivan, Polanškova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 60835. s-31111

Avto Triglav, d. o. o., Dunajska 122,
Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo za registracijo vozila Lancia K 3. 0, št. šasije
ZLA 83800002031464. s-31136

Devinar Katarina, Vojkova 77, Ljubljana, potni list št. AA 62505. s-31139

Markučič Borut, Škocjan 34 F, Koper, maloobmejno prepustnico, št. 34493. p-31022

Dukič Amir, Tovarniška 12 h, Logatec,
potni list št. BA 428464. s-31112

Mavrič Alenka, Prvomajska 15, Ljubljana, potni list št. BA 498909. s-31209

Avto Triglav, d. o. o., Dunajska 122,
Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št. A0152984 za vozilo Alfa 145 1. 4. L,
št. šasije ZAR 93000002055268. s-31137

Gajgar Edvard, Češnjica 6, Železniki,
potni list št. AA 230300. p-31026

Mesojedec Edvard, Ježa 85, Ljubljana,
potni list št. AA 303735. s-31234

Godec Jurij, Gasilska 3, Celje, potni list
št. AA 408568. p-31016

Mihelčič Rok, Trebinjska 12, Ljubljana,
potni list št. BA 22762. s-31008

Golob Sandi, Fort. Berganta 8, Kamnik,
potni list št. AA 955688. s-31171

Mlekuž Marijan, Kot 26, Bovec, potni
list št. AA 522421, izdala UE Tolmin.
s-31130

Gama Auto, Kajuhova 55, Ljubljana, preklicuje Obrazec USM-H, št. 008/1. s-31177
Gama Auto, Kajuhova 55, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vozila Lancia Kappa 3. 0 V6 24 V, št. šasije
ZLA 83800002025135,
št.
motorja
838B0000001314. s-31178
Krnc Franc, Podhosta 24, Dolenjske Toplice, preklicuje obrtno dovolenje, št.
012087/0860/00-48-1995. g-31079
Poslovnost d. n. o., Valvasorjev trg 2, Litija, preklicuje zavarovalne police, št. 309945,
377289, 277757, 233822, zeleno karto 71911
in pobotnico, št. Z-3 113249. s-31229
Romanik d. o. o., Sneberska 114 a, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0331905. s-31070

Izgubljene listine
preklicujejo

Čulk Samo, Bratovševa pl. 20, Ljubljana, potni list št. AA 18376. s-31165
Džeroski Sašo, Murkova 10, Ljubljana,
potni list št. BA 083645. s-31162

Gričar Milan, Kešetovo 1, Trbovlje, potni list št. AA 127599. s-31138
Guzelj Mojca, Celovška cesta 179, Ljubljana, potni list št. AA 225728. p-31024
Istenič Robert, Na Pristavi 25, Šempeter
pri G., potni list št. AA 982993. p-31012
Ivanšek Ana, Aškerčeva 9, Domžale,
potni list št. BA 87341. p-31104
Ivanšek Polona, Aškerčeva 9, Domžale,
potni list št. BA 87343. g-31103
Ivanšek Gabrijela, Aškerčeva 9, Domžale, potni list št. BA 87355. p-31102
Jagič Janja, Kropa 3/B, Kropa, potni list
št. AA 755077. p-31122
Jambrek Boštjan Miha, Črtomirova ul.
22, Ljubljana, potni list št. AA 576387, izdala UE Ljubljana 4. 11. 1992. s-31216

Kovše Alojz Stanislav, Dolenja vas 26,
Zagorje, potni list št. AA 281899. s-31090
Kuntarič Janez, Vodnikova ulica 10, Brežice, potni list št. BA 241304. p-31113
Lasan Štefan, Celovška c. 93/a, Ljubljana, potni list št. BA 7976. s-31044

Murić Vehbo, Ižanska cesta 398 c, Ljubljana, potni list št. AA 460306. s-31011
Petek Damjana, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, potni list št. AA 898610, izdala
UE Domžale. s-31064
Podjavršek Štefan, Regentova 10, Maribor, potni list št. BA 436667, izdala UE
Maribor 23. 2. 1995. p-31107
Popović Radenko, Ulica Tončka Dežmana 10, Kranj, potni list št. AA 924003.
s-31013
Radomin Robertino, Glinškova pl. 8,
Ljubljana, potni list št. BA 206926. s-31113
Režek Martin, Radovica 75, Metlika,
potni list št. BA 532395. p-31021
Sinanovič Sandi, Rusjanov trg 3, Ljubljana, potni list št. AA 961948. s-31122

Jerman Nataša, Prečna 7a, Radomlje,
potni list št. AA 816835. s-31172

Šašek Divjak Mojca, Jana Husa 34, Ljubljana, potni list št. AA 305607. s-31200

Ječnik Barbara, Hrastje 175, Kranj, potni list št. BA 127942. p-31023

Težak Rajko, Belski Vrh 35 a, Zavrč,
potni list št. AA 989649. g-31201

Potne listine

Kenda Roman, Ulica Janeza Rožiča 11,
Ljubljana, potni list št. BA 375970. s-31009

Tomažič Rasti, Hum 61 B, Nova Gorica,
potni list št. AA 984850. p-31010

Babič Vinka, Kalanova 7, Medvode, potni list št. BA 155978. s-31191

Klosternik Irena Elizabeta, Bevče 18 A,
Velenje, potni list št. AA 265583. p-31112

Tratnjek Ciril, Bodislavci 42a, Ljutomer,
potni list št. AA 102409. p-33006

Beširević Ajda, Beblerjev trg 10, Ljubljana, potni list št. AA 931448. s-31039

Klosternik Ivan, Bevče 18 A, Velenje,
potni list št. AA 264291. p-31111

Trebičnik Vivian, Škapinova 1, Celje,
potni list št. BA 31452. p-31115
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Završnik Rudolf, Kolodvorska 45, Pivka, potni list št. AA 846265, izdala Upravna
enota Postojna 9. 3. 1993. p-31018

Blagojevič Vesna, Spodnji Rudnik c.
V/14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 008794. s-31043

Čuk Jure, Palmejeva 12, Ljubljana, spričevalo za 1. -5. razred OŠ Milan Šušteršič
Ljubljana. s-31133

Zgrebec Boštjan, Vodovodna ulica 1,
Selnica ob Dravi, potni list št. BA 88133.
p-31008

Blatnik Janja, Podjavorškova 11, Celje,
listek za dvig ure pri urarju Trglavčnik Celje. m-670

Čurčič Mato, Strahunj 99, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37485.
g-31031

Žerak Blaženka, Kačji dol 24 A, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 848283. p-31015

Božič Branko, Pinterjeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29427.
m-675

Čušin Povše Silva, Sostrska cesta 9 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972287, reg. št. 144209. s-31006

Bobbera Rober, Partizanska 41, Sežana,
zeleno karto, št. 0206609. s-31051

Čvan Rozalija, Nad tovarno 17, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-31108

Bogataj Kokalj Barbara, Gor. 4, Radovljica, delovno knjižico, izdano na ime Kokalj Barbara. g-31155

Džinič Alija, Na Zelenici 3c, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 0294118, izdala zavarovalnica Adriatic. s-31118

Bori d. o. o., Ul. borcev za severno mejo
36, Maribor, pobotnice št. 34718, 34719,
34720, 34721, 34722, 34723, 34723, 34724,
34725. m-663

Davidovič Frano, Ul. Balkan 28, Jankovci, osebno delovno dovoljenje, št.
0424411229. s-31123

Žgombič Andrej, Preglov trg 13, Ljubljana, potni list št. AA 600883. s-31208
Živković Irena, Jovana Tomaševića 5,
Bar, potni list št. BA 188538, izdala UE
Ravne na Koroškem. s-31128

Druge listine
Arnus Sonja, Sp. Velovlak 53, Ptuj, študentsko izkaznico, izdano leta 1995.
g-31159
Ašanin Vojislav, Cesta 1. maja 67, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
524366, reg. št. 9396, izdala UE Kranj.
s-31076
Bajc Aleksander, Planinska cesta 9 A,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20291. g-31022
Bakula Sabina, Vodnikova 2 A, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22116.
g-31254
Bašelj Janez, Mala vas 34, Videm Dobrepolje, zaključni izpit Poklicne gradbenešole Ljubljana, izdano leta 1973. s-31108
Bedrač Marjana, Belokranjska 3, Maribor, delovno knjižico. m-636
Behrič Zlatan, Tugomerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076072. s-31250
Bejtulai Ifrahim, Ciril Metodov trg 15,
1000 Ljubljana, delovno knjižico. s-31206
Bekavac Anto, Frankovo naselje 45,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19892, izdala UE škofja Loka.
s-31021
Benko Franc, Svetina 7, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 1138.
g-31088
Berdnik Anuška, Sp. Ložnica 14, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14086. g-31157
Bergauuer Sonja, Pivola 42, Hoče, diplomo Srednje komercialne šole v Mariboru, letnik 1986. m-629
Bernat Janez, Šmartinska 242, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 323017, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-31170
Bezjak Bojan, Markovci 37/a, Markovci, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje metalurške šole v Ptuju. m-649

Botonjič Šefko, Vrtnarija 6 a, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Živilske šole v Mariboru, izdano leta 1979. s-31235
Bračko Nataša, Račka c. 23, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95871. m-646
Bremec Aleš, Pot na Drage 3, Solkan,
vozniško dovoljenje. p-31003
Brezničar Andreja, Plečnikova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88210. m-704
Brinar Martin, Na zelenici 18, Prebold,
spričevalo Poklicne gradbene šole v Mariboru, letnik 1981. m-694

Dobaj Nada, Goriška 7, Maribor, zavarovalno polico, št. 04145. m-696
Dobrinja Dorijan, Lopar 41, Marezige,
spričevalo Srednje kovinarske šole, izdano
leta 1984. g-31027
Dodig Metka, Cesta Krimskega odreda
20, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednjeekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-31058
Dolinar Leopold, Puštal 9, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17177.
s-31160
Dominik Sonja, Cesta na Srednje 62,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 84990. m-698

Brlek Brigita, Leše 2, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6864. g-31253

Dornik Sarač Irena, Zikova3, Kamnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc
Ljubljana, izdano leta 1995. s-31134

Bukarica Miodrag, Zolajeva 12, Maribor, zaključno spričevalo Šolskega centra
TAM, letnik 1983. m-677

Dulc Janko, Kurirska pot 8, Cerklje, zavarovalno polico, št. 0315312, izdala zavarovalnica Adriatic. g-31187

Cerar Romana, Mačkovci 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27. 635,
izdala Upravna enota Domžale. s-31214

Erjavičnik Georg, Smetanova 53, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95199. m-667

Colja Boris, Kozlovičeva 11, Koper, zavarovalno polico, št. 0411999. g-31014

F-avto Center, Staneta Severja 3/ađ, Maribor, zeleno karto, št. 172-769. m-689

Cvikl Otmar, Šentiljska cesta 12/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
97354. m-685

Fekonja Vida, Negova 7, Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4551.
p-31119

Cvitkovič Jožefa, Vevška cesta 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110037, S 765589, izdala UE Ljubljana.
s-31004

Ferlinc Robert, Bratov Učakar 118, Ljubljana, vozovnico, št. 1381, s sto procentnim
popustom. s-31050

Čeh Jožef, Ljubljanska 51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGEFGH, št. 55665.
m-686
Čeh Marjan, Pacinje 33, Dornava, potrdilo o znanju CPP, št. 1065. m-656
Čepin Aljoša, Trdinova 8, Ljubljana,
spričevalo III. letnika Srednje šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
1995. S-31073

Bešlić Tomislav, Bratovševa ploščad 32,
Ljubljana, delovno knjižico. s-31065

Čičmirko Roman, Molska cesta 3, Log
pri Brezovici, indeks Ekonomske fakultete
v Ljubljani. s-31212

Bibič Andrej, Osojnikova 7, Maribor, indeks Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, št. 71950780. s-31223

Črnetič Andreja, Nova Sušica 4, Košana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1995. s-31077

Filipič Otto, Montinjančevo naselje 6,
Pobegi, zaključno spričevalo SCKS Koper.
g-31151
Fink Marija, Vavta vas 30, Straža, spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole.
g-31087
Florin Sadiku, Mladinska 2, Koper, vozniško dovoljenje, št. 26189. g-31102
Fortunat Nataša, Volče 18a, Tolmin, indeks Pedagoške fakultete, izdan leta 1994.
s-31117
Fras Alenka, Loka 16 b, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 98522. m-678
Gale Robert, Privoz 3 a, Ljubljana, zaključno spričevalo, izdala OŠ Prule leta1995. s-31211
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Gashi Sherif, Doberdol, Podujevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 998877,
reg. št. 206357. s-31097

Hosta Matjaž, Tonijeva ulica 1, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
935150, reg. št 152208. p-31231

Kelhar Helena, Prekmurska 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95409. s-31173

Gazment H. Thaqi, Topniška 29, Ljubljana, delovno dovoljenje št. 0424-439030,
izdano 8. 12. 1995. s-31002

Hočevar Marko, Maistrova 13, Maribor,
zeleni karti, št. 300900, 370541. m-681

Kenda Renata, Čezsoča 71, Bovec, indeks Pedagoške fakultete, izdan leta 1994.
s-31116

Gašperlin Matej, Glavarjeva 80, Komenda, maturitetno spričevalo, izdano leta 1995.
g-31258
Germanis Robert, Šmarje 12, Šmarje,
vozniško dovoljenje. g-31028
Glavič Natalija, Kardeljeva 69, Maribor,
spričevalo 1. letnika III gimnazije Maribor,
šolsko leto 91/92. m-661
Globovnik Sonja, Šmarjeta 59, Škofja
vas, zavarovalno polico. g-31017
Globovnik Sonja, Šmarjeta 59, Škofja
vas, zavarovalno polico, št. 0313706.
g-31186
Gomilšek Zvonimir, Pot na Palšco 17,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 2287. p-31011
Gorenc Danica, Moša Pijade 2, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
1981 na ime Bahor Danica. g-31196

Hočevar Žiga, Golniška c. 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 809034,
reg. št. 44377, izdala UE Kranj. g-31024
Huseinbašić Razija, Stresova ulica 9, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 242806.
p-31120
Huč Brigita, Gabrščkova ulica 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
212680, reg. št. 185219, izdala UE Ljubljana. s-31053
Ilešič Friderik, Ul. Jelenčevih 21, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
14493. m-683
Ilič Žaklina, Ul. Slavka Gruma 30, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, izdala UE Novo mesto. g-31036
Jakopec Helena, Cesta 4. julija 15, Spodnji Duplek, delovno knjižico. m-654
Jakše Martin, Gorenja Brezovica 45,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14755. g-31096

Keranović Čamil, Kokrškega odreda 11,
Križe, delovno knjižico. g-31252
Kicaj Ferat, Gjerkovce, delovno knjižico. s-31007
Kikel Franjo, Vilenska 26, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 98534.
m-651
Kitić Vesna, Kardeljeva c. 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93377.
m-641
Kliček Zvone, Zasavska 68, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-701/72. s-31225
Knez Mitja, Preserje 68, Braslovče, delovno knjižico. p-31118
Kožič Milan, Ulica Arnolda Tovornika
10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 91538. m-702

Janc Milan Emil, Saladinka, Poreč, delovno knjižico. s-31145

Kodre Mariana, Hrušica 53, Jesenice,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1977, na ime Rot Mariana.
g-31251

Goršek Dušan, Kasaze 87, Petrovče, delovno knjižico. p-31117

Jančič Špela, Kovorska c. 21, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8814, izdala
UE Tržič. g-31261

Kogej Brigita, Rimska pl. 13, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27244.
g-31166

Grden Žiga, Ulica bratov Učakar 104,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana,
izdana leta 1994 in 1995. s-31124

Jelovčan Mojca, Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S639816, reg. št. 33187, izdala UE Kranj.
g-31092

Kolar Anica, Tržec 4/a, Videm pri Ptuju,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29582,
izdala UE Ptuj. g-31259

Gril Miran, Na Gorci 31, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu, letnik 1977.
m-668

Južnič Jože, Vas 15, Vas, ADR certifikat, št. 004881. s-31219

Gornik Bojan, Ul. Nikola Tesla 22, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 15863. g-31089

Grlj Viljem, Ulica Nikole tesle 15, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 382, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-31221
Gustinčič Magdalena, Senožeče 112, Senožeče, zaključno spričevalo Trgovske šole
v Novi Gorici, št. 3082-75/VI, izdano leta
1975. g-31098
Guzelj Mojca, Celovška 179, Ljubljana,
indeks FGV v Ljubljani. p-31025
Halabarec Sergej, Trnovska ulica 2,
Ljubljana, izkaz o učnem uspehu OŠ Trnovo. s-31060
Hiti Zlata, Gradnikova 8, Bled, delovno
knjižico. g-31154
Hlade Marjeta, Zg. Kungota 64, Zgornja
Kungota, spričevalo 8. razreda OŠ Ljudska
univerza Maribor, šolsko leto 94/95. m-666
Hlade Tanja, Gor. Kamenje 19, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33439. g-31081
Horjak Marija, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
167356, S 932856, izdala UE Ljubljana.
s-31189

Jugovič Tomislav, Jakčeva 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-31174
Jurca Ladislav, Javorje pri Gabrovki 7,
Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. 3232. s-31245

Kolarič Štefan, Šentilj 163/b, Šentilj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 5788.
m-676
Komar Aleksander, Bernikova 4, Domžale, zavarovalno polico, št. 0390661.
s-31062
Kornik Simona, Kraigherjeva 16, Ptuj,
listino. g-31262

Jurgec Stanislav, Rošnja 6, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 40861.
m-697

Kos Ivan, Ob Ribniku 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH, št. 13421.
m-674

Jurgele Marija, Reševa 1c, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60080034,
št. reg. 10836, izdala UE Kranj. s-31121

Kovačič Ervin, Gradišče 2, Bizeljsko, zaključno spričevalo PZS Maribor, izdanoleta
1974. g-31244

Jurhar Romana, Medlog 44, Celje, zaključno spričevalo- ekonomski tehnik, izdano v Celju na ime Salezina Romana.
g-31156

Kovše Alojz Stanislav, Dolenja vas 26,
Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2797. s-31091

Jutreša Goran, Podturen, Zaloka 33, Čakovec, delovno knjižico. s-31012

Kočar Marija, Moste 22, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10892.
s-31210

Karner Danilo, Mlinska 26, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega
šolskega centra, št. 524-71. m-687

Krabonja Stanislav, Podgorci 20, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 134, izdala UE Ormož. g-31084

Kaukler Sandi, Vrhole 22, Laporje, zaključno spričevalo SGŠ Maribor, letnik
1995. m-660

Krajnc Karmen, Stolni vrh 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84732.
m-665

Kavnik Franc, Cankarjeva c. 23, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3548.
p-31114

Krajnik Urška, Sveti Duh 112, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. AO 0381592.
g-31029
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Kralj Ervin, Ocvirkova ulica 9, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1995.
s-31080

Lovrić Anušić Anton, Vrečkova ulica 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
51099, reg. št. 26424. s-31217

Mostarlič Dževad, Ribnica, Zavidoviči,
zaključno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1976.
s-31119

Kramberger Suzana, Shakespearova 4,
Maribor, spričevalo Srednje medicinske šole, šolsko leto 91/92. m-658
Krašna Primož, Budanje 1 K, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
784440. g-31256
Kreitner Lozina Marjana, Dogoše, Nad
reko 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 96521. m-634
Krhač Dušan, Saidlova 68, Novo mesto,
delovno knjižico, št. 36213. g-31188
Kropivnik Aleš, Zgornji Brnik 134, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGN, št.
29678, izdala UE Kranj. s-31127
Krotko Tatjana, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico.
s-31054
Krošelj Danijela, Rigonce 32, Dobova,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. g-31144
Krošelj Danijela, Rigonce 32, Dobova,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem CElje. g-31148
Krošelj Danijela, Rigonce 32, Dobova,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. g-31149
Krumpak Andreja, Betnavska 129, Maribor, priglasitveni list, št. 0643967/95.
p-31095
Kus Jernej, Trg Dušana Kvedra 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101476. m-632
Kuzman Tadeja, Ulica Mirka Tomšiča 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. 139941. s-31182
Lekše Boštjan, Groblje 13, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-31197
Lenarčič Svitan, Jablana 26 a, Zagorje,
spričevalo gostinske šole Zagorje, izdano
leta 1979. g-31193
Lenič Zala, Ulica bratov Učakar 116,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Trgovske
akademije v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-31220
Letnik Zdenka, Prešernova 2, Maribor,
spričevalo OŠ Ivana Cankarja, letnik 1984.
m-652
Leš Hilda, Dravska pot 15, Miklavž, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole v Mariboru, letnik 1979. m-631
Lipovec Boštjan, Župančičeva 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91911. m-700
Ljuštak Isljam, Dajnkova 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 179328.
s-31161
Lopuh Matija, Blejska 10, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17830.
g-31100

Majce Tina, Osredke 17, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 1995. s-31114
Malec Robert, Hlebova ul. 9, Maribor,
delovno knjižico. m-640
Malek Pilinger Ivanka, Gorkega 23, Maribor, indeks večerne komercialne šole, šolsko leto 77/78. m-692
Malek Pilinger Ivanka, Gorkega 23, Maribor, diplomo Trgovske šole v Mariboru,
šolsko leto 70/71. m-691
Marinčič Matjaž, Vodovodna cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 14572, št. 85676. s-31218
Matajič Albina, Starše, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 59710. m-655
Matijaševič Marjana, Adamičeva 1,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico.
s-31015
Matovina Ivan, Bonifacijeva 10, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6761.
g-31078
Mežnarič Barbara, Sp. Brezovo 30, Višnja gora, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995. s-31233
Medved Bogdan, Pohorska 112, Vuzenica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
železničarske šole v Mariboru, letnik 1993.
m-705
Medved Franc, Betnavska 40, Maribor,
spričevalo Kovinarsko lesno delovodske šole v Mariboru, letnik 1968. m-639
Meglič Izidor, Za jezom 9, Tržič, delovno knjižico. g-31103
Meshay Amir, I. G. K. 2, Čabar, pooblastilo poročnika trgovske mornarice, št.
P-082. g-31195
Mihajlovič Saša, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, potrdilo o izpolnjenem obveznem
šolanju z dne 24. 6. 1995. s-31018
Miketič Marjan, Mala sela 4, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7426.
p-31020
Milakovič Dubravka, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1995.
s-31146
Milosavljevič Dragan, Pod cvingerjem
6, Dolenjske Toplice, delovno knjižico.
g-31106
Milošič Janez, Mala Varnica 20, Zgornji
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29398. m-630
Mlačnik Marko, Viška cesta 49 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012043, reg. št. 204450. s-31227
Možina Primož, Mencingerjeva 5, Jesenice, spričevalo OŠ. g-31243
Mohorič Darko, Racovnik 4, Železniki,
zavarovalno polico, št 0414528. s-31083

Mrzelj Dušan, Vidovdanska 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
136992. s-31147
Nanič Hasan, Poljanska 42, Ljubljana,
zavarovalno polico št. AO 0331304, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-31125
Nastran Filip, Trata 4, Cerklje, vozniško
dovoljenje, št. 18541, izdala UE Kranj.
g-31033
Nikolič Mladen, Cesta na Markovec 8,
Koper, zavarovalno polico. g-31099
Nose Franc, Št. Jurij 144, Grosuplje, spričevalo-maturitetno Gimnazije pedagoške
smeri, izdano leta 1978. s-31232
Novak Alojz, Ulica bratov Škofov 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 144737. s-31239
Novak Franc, Apače 26, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 1546. p-31002
Novakovič Slavica, Beblerjev trg 1,
Ljubljana, delovno knjižico. s-31143
Odlazek Brigita, Cesta 20. julij 2, Zagorje, indeks NTF - oddelek za montanistiko. s-31026
Oitzl Edith, Savsko naselje 2, Kranjska
gora, vozniško dovoljenje, št. S 890720.
g-31183
Omejc Janez, Kovorska 43, Tržič, zaključno spričevalo Srednje obutvene šole,
izdano leta 1986. g-31153
Orel Emilija, Štorje 62, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 4374. s-31047
Ovčar Zdravko, Stara gora 9, Šentilj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGHC, št. 8743.
m-638
Ozimič Miran, Kraigherjeva 7, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4233.
m-679
Pantelič Ksenja, Clevelandska 19, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo v Ljubljani, izdano
leta 1994. s-31249
Papež Stanislav, Dolena 40, Ptujska gora, spričevalo o končani OŠ Martin KoresPodlehnik, letnik 1989. m-657
Pavlič Alen, Irča vas 40, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31346.
g-31035
Pavšič Ivan, Tomšičeva 17/A, Idrija, zaključno spričevalo, št. 1172/1, izdano leta
1969. g-31025
Penko Maja, Ulica pohorskega bat. 125,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-31074
Pestiček Natalija, Delavska 7 c, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7921.
m-673
Pestotnik Franc, Herbesteinova 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 212991, reg. št. 73091. s-31241
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Petrič Zdenko, Ažbetova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
23602, S 444818, izdala UE Ljubljana.
s-31063

Ravnikar Helena, Vojkova cesta 52,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-469/89. s-31230

Sovič Marjana, Cven 82/c, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. AFEGH, št. 3415,
izdala UE Ljutomer. p-31001

Ravnjak Majda, Slovenska ul. 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37225. m-645

Sreš Alojz, Izakovci 114, Beltinci, zavarovalno polico, št. 1041218, izdala zavarovalnica Triglav. s-31180

Ravnjak Vladimir, Slovenska ul. 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1088. m-644

Sreš Alojz, Ižakovci 114, Beltinci, indeks Biotehniške fakultete Ljubljana, izdan
leta 1989. s-31181

Rožič Anže, Brezje 5, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 23533. g-31152

Srnec Dušan, Ivanjkovci 71, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1924, izdala UE Ormož. g-31246

Petrovič Ramona, C. na Markovec 55,
Koper, zavarovalno polico, št. 339350.
g-31175
Pevcin Bojan, Novi log 11, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6500.
g-31248
Pilipovič Danijela, Kresniške Poljane 53,
Kresnice, zaključno spričevalo Srednje kemijske šole Ljubljana, izdano leta 1980 na
ime Morela Daniela. s-31207
Pirš Diana, Košaški dol 87, Maribor, indeks EPF Maribor, št. 821478833. m-680
Plankar Franc, Polje cesta XXXII 1, 1000
Ljubljana, vozovnico, št. 1503 s stoprocentnim popustom. s-31003
Plevnik Tatjana, Ul. Moše Pijade 45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
80305. m-664
Ploj Boris, Prežihova 2, Gornja Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šole, letnik 1984. m-650
Plut Alain, Martina Krpana 2, Ljubljana,
šolsko spričevalo, izdano leta 1990. s-31120
Podlogar Luka, Maroltova 4, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-986/5-95, izdala Uprava
republike Slovenije za pomorstvo. s-31048
Pogorelec Dragutin, Kamniška cesta 39,
Radomlje, zaključno spričevalo Gradbenega šolskega centra v Ljubljani, izdano leta
1974. s-31059
Popit Zofka, V Kolnik 9, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
125708. 3 s-31142
Popović Ljubiša, Levčeva 16, Mengeš,
osebno delovno dovoljenje št. 0424407798,
izdano dne 5. 11. 1992. s-31020
Poslovnost d. n. o., Valvasorjev trg 2,
Litija, preklic zavarovalnih polic, objavljeno v ZL RS, št. 30/96. s-31228
Postružin Andreja, Prušnikova 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0419825, izdala zavarovalnica Adriatic. s-31140
Praprotnik Igor, Gornji Rudnik I 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
Št. 60633, S 685989, izdala UE Ljubljana.
s-31072
Presek Marko, Nazorjeva 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 360254, št.
reg. 41278. g-31150
Prokopovec Miloš, Bratov Učakar 12,
Ljubljana, indeks (od 1 - 4letnika) Medicinske fakultete. s-31071

Robinik Miha, Slamnikarjeva 14, Mengeš, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-1841/15-95, izdala Luška
kapetanija Koper. s-31066
Rode Jurij, Gostičeva 19, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9161.
s-31237

Stankovič Florjana, Ljubljanska 58, Celje, vozniško dovoljenje, št. 343. p-31116
Strmčnik Marija, Medno 49 b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263262, reg. št. 125551. s-31037

Rode Jurij, Gostičeva 19, Radomlje, zavarovalno polico, št. 0322623. s-31238

Suvajac Špela, Mucherjeva 9, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc.
s-31019

Rogić Miranda, Matejkova 3, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Tone Čufar Maribor, letnik 1984. m-653

Sušnik Lovro, Ježa 50, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Center strokovnih šol Litostroj Ljubljana, izdano leta 1995. s-31132

Rojko Jakob, Čagona 35, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4199.
m-690

Svenšek Majda, Rimska pl. 16, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št. 17333.
g-31158

Roner Erika, Miren 168/A, Miren, vozniško dovoljenje, kat. B. p-31121

Svetin Matjaž, Rašiška 8, Ljubljana, diplomo, izdala Fakulteta za strojništvo leta
1993. s-31129

Rosa Katja, Kidričeva 15, Ljubljana, indeks NFT- odd. za tekstilno tehnologijo, izdan leta 1995. s-31213
Rotar Majda, Savska 40, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9525. g-31101
Rozman Marjan, K Mitreju 3, Ptuj, zaključno spričevalo Srednje strojno tehniške
šole v Mariboru, letnik 1977. m-671
Rupar Bojan, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 5878, izdala UE Škofja Loka. s-34034
Rupnik Anton, Rožna ul. 2, Celje, spričevalo 8. razreda OŠ -IV Celje, šolsko leto
75/76. m-669
Sadiković Merima, Chengujska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065787, reg. št. 184912. g-31255
Sarajlić Omer, Goriška 45, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14888, izdala UE Velenje. p-31110
Satler Damijan, Tomažičeva 9, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103964.
m-672

Šavli Marko, Ob hribu 9, Vodice, indeks
Ekonomske poslovne fakultete Maribor, št.
81463417, izdan leta 1994. s-31168
Šenveter Oto, Grenviška 10, Maribor, diplomo Šole za miličnike v Ljubljani, št.
337/18 z dne 28. 1. 1986. s-31032
Šercer Darko, J. Gašparca 10, Plešce,
spričevalo 3. letnika Gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani. g-31093
Šilc Stanislav, Dol Lazi 5 A, Ribnica,
vojaško knjižico, št. DE 0332130. s-31240
Šilec Ivica, Spodnja Voličina 84/b, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
328. m-688
Šink Silvo, Cesta na Svetje 50, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
124720. s-31049
Šinkovec Matevž, Podutiška 71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
200623. s-31203
Širca Mojca, Cankarjeva 14/a, Postojna,
indeks Pedagoške fakultete v Mariboru. m-703

Segarić Dragomir, Šolska 4, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6794.
g-31085

Škerjanec Janja, Preglov trg 4, Ljubljana, indeks Medicinske fakultete Ljubljana,
izdan leta 1989. s-31115

Sekač Sanja, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, indeks FDV v Ljubljani. s-31095

Šmajd Zvonko, Predoslje 29, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 601700,
izdala UE Kranj. g-31023

Radič Drago, Borova vas 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105070. m-647

Senica Marjan, Framska 9, Maribor, čuvajsko ribiško značko, št. 796. m-684

Rakovec Anica, Chengdujska 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
206251. s-31192

Sitar Žan, Sokolski trg 10, Dolenjske Toplice, vpisni list za čoln, št. 01/03727/1980
z dne 23. 7. 1980, reg. PI 1656. s-31075

Rakovec Matija, Zminec 7, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23249.
s-31135

Smole Elizabeta, Ocvirkova 37, Ljubljana, zaključni izpit Poslovodske šole Ljubljana, izdan leta 1973. s-31176

Šmajdek Andrej, Stranska vas 33, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31691, izdala UE Novo mesto. g-31242
Šmigoc Danica, Belavšek 45, Zgornji Leskovec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje Agroživilske šole v Mariboru, letnik
1984. m-693
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Šmirmaul Slavko, Rošpoh 24, Maribor,
delovno knjižico. m-699

Trstenjak Irena, Črna vas 224, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole v Litiji - Delavskla univerza, izdano leta 1996. s-31056

Vršnik Branko, Maroltova 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 51357. s-31198

Šopar Srečko, Rudarjevo 8, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
11055. p-31019
Šoster Valerija, Frankolovo 29, Frankolovo, vozniško dovoljenje, št. 42353.
p-31013
Šoštarič Branko, Sestova 4, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 2857, izdala UE Metlika. g-31105
Štefanič Roman, Jarška cesta 20, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljen v UL RS, št. 24/96. s-31005
Šter Damjan, Hraše 41, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 174039.
s-31164
Štraus Božidar, Vrhov dol 23, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 98274.
m-633
Šurlan Igor, Neubergerjeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
205319, S 1010505, izdala UE Ljubljana.
s-31001
Šušteršič Tatjana, Birčna vas 14 A,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27567, izdala UE Novo mesto.
p-31109
Švent Miha, Zwittrova 16, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17909.
g-31194
Tajnšek Ana, Podvrh 19, Braslovče, zavarovalno polico, št. 333498. g-31082
Tenčič Liljana, Obala 132, Portorož, delovno knjižico. g-31104
Tomažič Aleš, Regentova 32, Piran, zavarovalno polico, št. 0330418. g-31184
Tomažič Jože, Zgornja Bačkova 14, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6421. m-662
Tomasović Marinko, Zg. Negonje 38,
Rogaška Slatina, spričevalo Kovinarske
strojne šole v Mariboru, letnik 1972.
m-643
Trampuž Elvira, Klopčičeva 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
194005. s-31131
Treven Marjan, Pirnatova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931007, reg. št. 137985. s-31247
Tripar Marija, Kvedrova 3, Koper, vozniško dovoljenje. g-31179
Trobiš Alojz, Proseniško 45, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
288. p-31105
Trstenjak Irena, Črna vas 224, Ljubljana, delovno knjižico. s-31055

Tušar Peter, Zakojca 1, Cerkno, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 8628, izdala UE Idrija.. p-31017
Urbančič Janez, Pavšičeva ulica 34, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 968144, reg. št. 5230. s-31067
Urbas Anton st., Volčje 2, Nova vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1898.
g-31016
Uršič Martina, Grilčeva 35, Idrija, spričevalo 4. letnika, spričevalo o zaključnem
izpitu in indeks Gimnazije Jurij Vega v Idriji. g-31030
Usen Jože, Levec 36, Petrovče, zavarovalno polico, št. 0363842. g-31040
Vajsbaher Branko, Prvomajka 33, Maribor, potrdilo o opravljenem izpitu za viličarje Delavske univerze v Mariboru, letnik
1990. m-659

Vršnik Branko, Maroltova 12, Ljubljana, inštruktorsko dovoljenje, kat. B, Št. SB
5750. s-31199
Vuk Danijel, Idrsko 36, Kobarid, spričevalo 1. razreda OŠ Kobarid, letnik 1995.
p-31004
ZadnikarVilko, Hotemaže 55, Preddvor,
zavarovalni polici, št. 271853 in 711205.
g-31094
Zajc Marko, Pšata 29, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 17737.
s-31045
Zajc Marko, Pšata 29, Domžale, zavarovalno polico, št. 343548. s-31046
Zakonšek Doroteja, Hrušica 118, Jesenice, spričevalo Gimnazije Jesenice.
g-31042
Zanškovec Marjan, Finžarjeva 10, Lesce, spričevalo vajenske šole v Radovljici,
šolsko leto 64/65. g-31257

Vamberger Dušan, Iršičeva 16, Maribor,
spričevalo 3. letnika in diplomo Gostinske
šole v Mariboru, letnik 1969. m-695

Zapušek Jože, Ljubljanska c. 54, Celje,
listino, št. 704. p-31014

Varga Miloš, Prešernova 73, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7790.
s-31141

Zorc Robert, Abramova ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
141010, izdala UE Ljubljana. s-31215

Veber Karel, Partizanska 53, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
2484. g-31086

Zorman Jana, Krvavška 9, Vodice, indeks Ekonomsko poslovne fakultete Maribor, št. 81487220, izdan leta 1995. s-31169

Vehovar Nataša, Ul. kozjanskega odreda
19, Rogaška Slatina, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani. s-31038

Zorč Peter, Dane 86, Sežana, preklic
spričevala o zaključnem izpitu, št. 586.
g-31204

Velikonja Vilko, Kratka ulica 4, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92965. m-637

Zupančič Boštjan, Ulica Ivice Pirjevčeve 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 187626, S 239386, izdala UE Ljubljana. s-31236

Vidmar Vinko, Tinjska gora 16, Zg. Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16498. g-31185
Vilfan Igor, Ulica v Kokovšek 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
49460. s-31190
Visentin Marcell, Srgaši 13, Šmarje, zavarovalno polico, št. 0316698. g-31041
Vode Marko, Cvetlična pot 11, Ljubljana, izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje. s-31222
Vodeb Ana, Dolenja vas 50 A, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6590.
p-31123
Vodopivec Vesna, Orehek 8, Prestranek,
indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-31069
Vreg Katarina, Brinje I/38, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17646.
s-31057

Zupančič Irena, Slomškova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933752, reg. št. 93849. s-31010
Zupančič Jasna, Prijateljeva 12, Ljubljana, diplomo Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo Ljubljana, izdano leta 1987 na
ime Ivančič Jasna. s-31167
Železnik Tina, Roška 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 194064.
s-31205
Žibrat Aleksandra, Babinci 41 c, Ljutomer, delovno knjižico št. 101/90, ser. št. A
0146386, izdala občina Ljutomer dne 13. 7.
1990. s-31126
Žonta Marjan, Ob železnici 38, Poljčane, spričevalo Centra strokovnih šol, šolsko
leto 72/73. m-642
Žvab Jurij, Dolenja vas 2, Črnomelj, spričevalo 8. Osnovne šole. g-31260
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