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Razglasni del z dne 21. junija 1996

Sodni register
KRANJ
Srg 94/01800
Rg-35704
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01800 z dne 29. 2. 1996, pri subjektu vpisa TRGIS, gradbene storitve in
trgovina, d.o.o., Preddvor, Preddvor 70,
pod vložno št. 1/04303/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža in povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št. 5746949
Sedež: Preddvor, Belska c. 53
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelj: Grginić Ivan, Preddvor,
Preddvor 70A, vstopil 1. 12. 1992, vložek:
1,525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
CELJE
Srg 3411/94
Rg-840
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep:
Družba NITRAM, trgovina in storitve,
d.o.o., Trnoveljska cesta 3, Celje, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Pilih Martin, Trnoveljska cesta 3, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 16. 8.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 1996

KOPER
Srg 1302/94
Rg-37548
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba VI-AL, storitve in trgovina,
d.o.o., Postojna, Kidričevo naselje 25, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2115/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 5. 1994.

Družbenica Viktorija Pum, Kidričevo naselje 25, Postojna, 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 družbenico.
Zoper sklep 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 25. 4. 1996
Srg 3127/94
Rg-37556
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba GRAFIX, storitve v grafični industriji, d.o.o., Šmarje pri Kopru, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/972/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev z dne 26. 12. 1994.
Ustanovitelja Favento Carmen in Favento Fabio, oba iz Kopra, Puntarska 8, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in
da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med ustanoviteljema v
sorazmerju z ustanovitvenima deležema.
Zoper sklep 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 25. 4. 1996
LJUBLJANA
Srg 1779/94
Rg-754
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
MAHO, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Stara cerkev 12, Stara cerkev, reg. št. vl.
1/17688/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 3. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Marjan Hočevar iz Stare
cerkve št. 12, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Marjana Hočevarja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
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dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 26. 4. 1994
Srg 2809/94
Rg-755
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
1 A, družba za poslovne storitve in
grafični marketing, d.o.o., Ljubljana,
Petkovškovo nabrežje 31, reg. št. vl.
1/15873/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Antonija Stanič, Ljubljana, Cesta na Laze 7, z ustanovitvenim
kapitalom 400.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
400.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Antonijo Stanič.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 18. 9. 1994
Srg 7447/94
Rg-756
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
INFERNO, podjetje za grafično pripravo in oblikovanje, d.o.o., Ljubljana,
Nazorjeva 8, reg. št. vl. 1/5382/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Boštjan Perovšek, Dole pri Krašcah in Tribušon Barbara, Dole pri
Krašcah 34, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Boštjana Perovška 1.000 SIT in Tribušon
Barbaro 1.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 30. 1. 1995
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Srg 7482/94
Rg-757
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
INOSIT, gostinsko, turistično, zunanjetrgovinsko in servisno proizvodno podjetje, d.o.o., Črnuče, reg. št. vl. 1/21127/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Sitar Boris, Izletniška 13,
Črnuče, z ustanovitvenim kapitalom
105.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
105.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Sitar Borisa, Izletniška 13, Črnuče.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 6. 2. 1995

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Antona Šmejica.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 1995

Ustanoviteljica je Ksenja Luzar, Celovška 189, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico po pokritju stroškov, povezanih s prenehanjem družbe.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 23. 2. 1995

Srg 3548/94
Rg-758
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PLAZEK, d.o.o., trgovina na debelo
in drobno, uvoz in izvoz mešanega
blaga, Maroltova 2, Ljubljana, reg. št. vl.
1/18021/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jože Kastelic, Maroltova
2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Jožeta Kastelica, Maroltova 2, Ljubljana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 1995
Srg 3007/94
Rg-759
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ZASLUŽEK, trgovsko, prevozno in gostinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Brajnikova 20, reg. št. vl. 1/20986/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Anton Šmejic, Brajnikova 20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Srg 02947/94
Rg-760
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MOND, d.o.o., Ljubljana, Komenskega 7, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelji so Andrej Stankovič, Zvezda 1, Ljubljana, Tomaž Žust, Soška 76,
Ljubljana, Marjan Novak, Celovška 125,
Ljubljana in Vladimir Senih, Bratovševa pl.
16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
21.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
21.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
Stankovič Andreja, Žust Tomaža in Senih
Vladimirja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 1995
Srg 7782/94
Rg-761
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TIM & M, d.o.o., Kočevje, Prešernova
7, reg. št. vl. 1/05938/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Maja Kavran, Prešernova 7, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico
Majo Kavran, Prešernova 7, Kočevje.
Srg 6037/94
Rg-762
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
T-PORTAL, d.o.o., Ljubljana, Celovška 189, reg. št. vl. 1/18811/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 8847/94
Rg-763
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
P & B, peskanje in barvanje, d.o.o.,
Petrčeva 3, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Darijo Trekman, Petrčeva 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem družbe, prenese na ustanovitelja Darija Trekmana.
Srg 3260/94
Rg-764
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
INTEX, podjetje za trgovinsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Jamova 12, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelji so Franci Kodela, Gabrščkova 81, Ljubljana, Tomaž Kodela, Gabrščkova 81, Ljubljana in Saša-Sandra Stoviček, Glinškova pl. 9/19, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost
plačila
morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem družbe, prenese na ustanovitelje Kodela Francija, Kodela Tomaža in Sašo-Sandro Stoviček, po enakih deležih.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 1995
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Srg 8140/94
Rg-765
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
EUROTOUR, turistično in prevozno
podjetje, d.o.o., Ribji trg 7, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/06976/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 3. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Zabukovec Vinko, Ribji
trg 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 20.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Zabukovec Vinka.

Družba HOT STUFF, tekstilni in drugi
modni izdelki, d.o.o., Groharjeva 12,
Kamnik, reg. št. vl. 1/2414/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nada Vavpetič, Groharjeva 12, Kamnik in Denis Pirc, Mlakarjeva 9, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom 20.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Nado Vavpetič in Denisa Pirca.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 1995

talom 1.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici
Marino Urh in Magdaleno Krč.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1995

Srg 9172/94
Rg-766
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ALITER, trgovina, storitve in inženiring, d.o.o., Gornji trg 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Lubej Gorazd, Kuzmičeva 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Gorazda Lubeja, Kuzmičeva 5, Ljubljana.
Srg 9241/94
Rg-767
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MAŠULIN, podjetje za trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o., Rožnik 18, Ljubljana, reg. št. vl. 1/10768/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Hribar Zmago, Rožnik
18, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Hribar Zmaga.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 1995
Srg 9197/94
Rg-768
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 8834/94
Rg-769
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba HIDRA, d.o.o., podjetje za trgovino na debelo in drobno, gostinstvo in
turizem, Reboljeva 3, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/9253/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Milena Husu in Egon
Husu, oba Reboljeva 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom vsak po 1.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Mileno Husu in Egona Husu.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 1995
Srg 9224/94
Rg-770
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MMTeam, podjetje za trgovino in zastopstvo, Ljubljana, d.o.o., Vošnjakova 14, reg. št. vl. 1/10189/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Marina Urh, Žaucerjeva 24, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT in Magdalena Krč, Vošnjakova 14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-

Srg 9299/94
Rg-771
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba CARVES COMMERCE, podjetje za gradbeništvo in trgovino, d.o.o.,
Kolonija 1. maja, Trbovlje, reg. št.
vl. 1/04602/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 20. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Bohorč Marjan, Saullaumines 9, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom 700 SIT, Arnšek Branko, Gimnazijska 15, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom 700 SIT in Žnidaršič Milan, Saullaumines 9a, Trbovlje, z ustanovitvenim
kapitalom 700 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
Bohorč Marjana, Arnšek Branka in Žnidaršič Milana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1995
Srg 13270/94
Rg-772
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba AGM, trgovina, zastopanje in
storitve, d.o.o., Sp. Gameljne 74, Ljubljana-Šmartno, reg. št. vl. 1/07512/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 7. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Andreja Martinuč, Sp.
Gameljne 74, Ljubljana-Šmartno, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Andrejo Martinuč.

Stran 2364

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 33 – 21. VI. 1996

Srg 08066/94
Rg-773
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba BOGEN, informacijski, ekonomski, finančni in organizacijski inženiring, svetovanje in marketing, d.o.o.,
Kamnik, Zikova 12, reg. št. vl. 1/16553/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Emilija Kunstek, Zikova 12, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Emilijo Kunstek.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 1995

nost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju držbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Jovanovič Roberta in Zupančič Frančiška.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1996

Družba ALDEX, izvoz-uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/21465/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Aleksander Vuga, Šmartinska 13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Aleksandra Vugo.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 1996

Srg 6125/95
Rg-774
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Podružnica A. BAVEYSTOCK & Co.
LTD, Ljubljana, Stegne 7, Slovenija, reg.
št. vl. 1/26436/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 11.
1995.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je A. BAVEYSTOCK & Co.
LTD, Cooks road, London, E15 2PL, Podružnica A, Baveystock & Co. LTD, Ljubljana, Slovenija, Stegne 7, Ljubljana, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti podružnice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 1996
Srg 18099/94
Rg-775
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba RENT A JEEP, podjetje za avtomehaniko in posredništvo, d.o.o., Šentvid pri Stični 156, Šentvid pri Stični, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Jovanovič Robert, Šentvid pri Stični 156, z ustanovitvenim kapitalom 500 SIT in Zupančič Frančišek,
Reboljeva 10, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1.600 SIT, ki prevzemata obvez-

Srg 17928/94
Rg-776
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ZAVUS, podjetje za zavarovanje storitve, d.o.o., Mokriška 16, Ljubljana, reg. št. vl. 1/02881/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vivoda Anton, Mokriška
16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,502.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,502.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Vivoda Antona, Mokriška 16, Ljubljana.
Srg 18062/94
Rg-777
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba AKTIVA
MARKETING,
d.o.o., podjetje za poslovno trženje in
marketing, Cankarjeva 1, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/11805/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Saša Leban, Hudovernikova 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT in AKTIVA TRADING,
d.o.o., s stvarnim vložkom 72.000 SIT, ki
obsega pravico do blagovne znamke AKTIVA, z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
74.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Sašo Leban in AKTIVO TRADING, d.o.o.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 1996
Srg 19646/94
Rg-778
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 1056/95
Rg-779
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MIDWER, ekonomski center, d.o.o.,
Mengeš, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 3. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marija in Luka Labrović, oba Janševa 9, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 1996
Srg 1654/95
Rg-780
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba OMNIBUS, trgovina, turizem,
zastopanje, marketing in svetovanje, Na
Rojah 2, Ljubljana Šentvid, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelji so Virant Hedvika in Virant Peter, oba na Rojah 2, Ljubljana ter
Virant Janez, Kvedrova 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
skladno z njihovimi deleži v družbi.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 1996

KROTA, d.o.o., Ljubljana, proizvodnja, trgovina in turizem, Bratov Učakar,
reg. št. vl. 1/07568/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vesna Gabrovšek-Žagar in Stanko žagar, oba Bratov Učakar 78,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v
znesku 2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Vesno Gabrovšek-Žagar, po pokritju stroškov v zvezi s prenehanjem
družbe.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 20. 3. 1995

Srg 10340/94
Rg-786
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
NE - MA - CO, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Nebojša Magazinovič,
Rojčeva 26, Ljubljana, Ladislav Čarman,
Vrhovci C. X/5, Ljubljana in Miroslav Čarman, Tržaška 133, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
in sicer na Nebojšo Magazinoviča in Ladislava Čarmana po 750 SIT, na Miroslava
Čarmana pa 500 SIT.

Srg 5251/94
Rg-781
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
GAM, d.o.o., Ljubljana, trgovina, storitve, proizvodnja, transport, reg. št. vl.
1/8250/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Alenka Gašperlin, Trnovski pristan 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep ustanoviteljice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 5. 12. 1994
Srg 6869/94
Rg-782
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
UNIM, d.o.o., podjetje za trgovino na
debelo in drobno, komisijsko prodajo,
kooperacijo, proizvodnjo, transport in
servis, Vrščajeva 10, Ljubljana, reg. št. vl.
1/07566/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Bojan Vratanar, Vrščajeva 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 8. 3. 1995
Srg 6139/94
Rg-783
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Srg 10344/94
Rg-784
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MAKROPORT, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Suzana Paškulin, Rožna dolina c. IX/24, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Suzano Paškulin.
Srg 10382/94
Rg-785
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
S.E.F., d.o.o., preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 4.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Cej Janko, Bratov Učakar 72, Ljubljana, Čelar Andra, Dolenjska
c. 45/e, Ljubljana, Čelar Miloš, Dolenjska
c. 45/e, Ljubljana, Jakšič Vida, Puterlejeva
4, Ljubljana, Jesih Jakob, Dolenjska c. 154,
Ljubljana, Koželj Andrej, Posavskega 28,
Ljubljana, Tešar Slavka, Preglog trg 10 in
Žvab Ivana, Bratovševa ploščad 38, z ustanovitvenim kapitalom 9.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljice, na vse po 1.000 SIT, razen na Vido
Jakšič 2.000 SIT.

Srg 16528/94
Rg-787
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TALE, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 19. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Naum Taštanoski in
Alenka Taštanoska, oba Pod hrasti 56, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovico.
Srg 11124/94
Rg-788
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BARBARA TRADING, d.o.o., preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ivan Pureber, Trubarjeva
61, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 1996
Srg 16067/94
Rg-789
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ACORES, trgovina, transport, storitve, d.o.o., Ljubljana, Knezov Štradon 28,
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preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 8. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Repar Franc, Knezov Štradon 28, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščin o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 1996

Srg 10451/94
Rg-793
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
CLIMAMARINE, d.o.o., Ljubljana,
reg. št. vl. 1/4758/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Tomaž Cibic, Žibertova 11, Ljubljana in Aleksander Jan, Komenskega 26, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovico.

STIL CAR, prevoz v cestnem prometu, d.o.o., Ljubljana, Stanežiče 47, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 1. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vitomir Božič, Stanežiče
47, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 16541/94
Rg-790
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ADITIV, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/24313/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Breda Stele Bunderla,
Triglavska 11, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 16736/94
Rg-794
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TRENTA, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/04486/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Jože Kirm, C. na Brdo
36, Ljubljana in Dušan Mohorčič, Ljubljana, Žaucerjeva 22, z ustanovitvenim kapitalom 20.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, na vsakega polovico.

Srg 10408/94
Rg-791
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LESGRAD, d.o.o., Ribnica, reg. št. vl.
1/18741/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marija in Anton Tanko, Zapotok 4A, Ribnica, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 10434/94
Rg-792
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
NOČ IN DAN, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/07645/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Marko Svete, Vodnikova
36, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 10385/94
Rg-795
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BORGIS, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/17553/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Majda Pezdirec, Marije Hvaličeve 7, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1996
Srg 1049/95
Rg-796
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 19944/94
Rg-797
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
OKKA, podjetje za investicijski in izvajalski inženiring gradbenih in komunalnih objektov ter opreme, oblikovanje,
tehnološke in posredniške storitve, d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Marjeta Oblak, Jure Mitja Oblak, Marjeta Gale, Jože Motoh, Stane
Vidmar, Janez Smerdelj in Matjaž Dolenc,
z ustanovitvenim kapitalom 2.800 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.800 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.
Srg 20005/94
Rg-798
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
A VIZIJA, podjetje za raziskavo, razvoj in trgovino, Devce 15, Dobrova pri
Ljubljani, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Milan Železnik, Gaberje 46, Dobrova pri Ljubljani, Pečan Marjan
Devce 15, Dobrova pri Ljubljani in Janežič
Boris, Šujica 50, Dobrava pri Ljubljani, z
ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.
Srg 20244/94
Rg-799
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PROAD, družba za svetovanje, management in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Natan Bernot, Hrastnice 6a, Polhov Gradec in Nada Zupanc, Ul.
bratov Učakar, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
glede na vpisane deleže.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 1996

Srg 94/20228
Rg-803
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ANDREJA KL, Center za zdravo življenje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Krt Andreja, Molkova
pot 10, Mekinje – Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 1996

MAGREX, d.o.o., Videm Dobrepolje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Klinc Marjan, Videm 52,
Videm Dobrepolje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Klinc Marjana, Videm 52, Videm-Dobrepolje.

Srg 94/14350
Rg-800
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
FARMAPLAST, d.o.o., Ljubljana, reg.
št. vl. 1/9214/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 9.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Janez Kisovec, Koprska 9, Ljubljana in Marko Oblak, Dragomerska 53, Brezovica, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Kisovec Janeza 1.980 SIT in Oblak Marka
20 SIT.
Srg 94/20136
Rg-801
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DEJA, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/20637/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Deleja Ciperle Helena, Leninova 8, Izola, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Srg 94/20125
Rg-802
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TL TRADE LINE, d.o.o., Ljubljana,
reg. št. vl. 1/25254/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Mladen Kovačič, Ul. prvoborcev 8, Zagorje ob Savi, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 12517/94
Rg-804
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
RIBICA, proizvodnja, servis in prodaja ribiške opreme, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 8, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zlatomir Milanovič in
Majda Milanovič, oba Smrjenje 78, Škofljica, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Zlatomira Milanoviča in Majdo Milanovič, vsakemu eno polovico.
Srg 00828/95
Rg-805
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
F’DVA, podjetje za ekonomsko propagando-trženje, realizacijo programov
– storitve, trgovino, d.o.o., Kočevje, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 2. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Sebastjan Fabjan, Šeškova 25, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Sebastjana Fabjana.
Srg 19135/94
Rg-806
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 10985/94
Rg-807
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
RAGLJA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Zagorje ob Savi, Kidričeva 8, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Bovhan Matej, Cesta
Tončke Čeč 13a, Trbovlje in Franc Maček,
Reka 38a, Laško, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
na vsakega do ene polovice.
Srg 14441/94
Rg-808
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PROVIDEO, d.o.o., preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Ablonczy Peter, Budimpešta, Madžarska in Judit Marko, Budimpešta, Madžarska, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, na vsakega po 750.000 SIT.
Srg 12530/94
Rg-809
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba EVIDENTA, računovodske
storitve, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Petrič Helena, Ljubljana, Pot na Fužine 51, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
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2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Heleno Petrič.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 17. 5. 1996

Srg 2136/95
Rg-813
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
BLEJLINE, d.o.o., Kamnik, reg. št. vl.
1/19303/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 4. 1995.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Miroslav Blejc, Livada 7, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 2118/95
Rg-810
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ALISEI, d.o.o., Mengeš, reg. št. vl.
1/18403/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 4. 1995.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Lilijana Selak, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Srg 4467/95
Rg-811
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MEDIATOR, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/24175/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 4.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Valerija Urbajs, Ljubljana, Matjaž Urbajs in Anda Špajzer, Hrastnik, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje Valerijo Urbajs 33.000 SIT, Matjaža Urbajsa 33.000 SIT in Anda Špajzer 34.000
SIT.
Srg 1788/95
Rg-812
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Inštitut za revizijo in računovodstvo,
d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/18718/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 3. 1995.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Zveza društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije,
Ljubljana, Dunajska 106, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 02447/95
Rg-814
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LUŽNIK CONSULTING, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/24308/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 11. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Janko Lužnik, C. na Rožnik 23, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 2135/95
Rg-815
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SALOMON, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/2728/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 4.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Miha Juhart, Ljubljana,
Janez Urbas, Ljubljana, Aleksandra Meglič-Janežič, Ljubljana in Nina Lenardič,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega ustanovitelja po 500 SIT.
Srg 2454/95
Rg-816
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ŠPEDIM, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/16872/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 4. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Hvala Damjan, Ul. 47
padlih 14, Cerkno, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Srg 1907/95
Rg-817
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
NUREDINI, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/15491/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nuredini Milaim, Prizrenska 4, Beograd in Nuredini Aki, Annagesse 8, Wien, z ustanovitvenim kapitalom
10.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
10.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Nuredini Milaima 8.000 SIT in Nuredini
Akia 2.000 SIT.
Srg 2486/95
Rg-818
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
HERKUL, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/04883/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Marjan Kodrič, Ul.
28. maja 51, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 2289/95
Rg-819
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ZEMA, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/19536/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 6. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Barudžija Željko, Vrsar, Porečka 22 in Cedilnik Blažena-Marija,
Kernova 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 1996
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Srg 02059/96
Rg-820
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ROTHMANS OF PALL MALL, družba za mednarodno trgovino, Ljubljana,
d.o.o., preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 4. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je ROTHMANS OF PALL
MALL (INTERNATIONAL) LIMITED, z
ustanovitvenim kapitalom 1,564.200 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,564.200 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 22. 5. 1996

kapitalom 35,494.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje, ki sestavlja: dvosobno stanovanje številka 8, v I. nadstropju
stanovanjske hiše, blok A-3, stopnišče 3, v
izmeri 62,85 m2 s pripadajočo shrambo v
kleti hiše v Ljubljani, Žaucerjeva 19, stoječe na parc. št. 1291/3, 1299, 1293/6, 1298/2,
1297/2, 1305/3, 1305/1, 1308/6, 1309/3,
1307/1, 1306/3, vse k.o. Vič; dvosobno stanovanje številka 2, v izmeri 53 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Celju, Trubarjeva 50,
ki stoji na parc. št. 926, vl. št. 1503, k.o.,
Celje; enosobno stanovanje v izmeri 45,33
m2, številka 34, v IX. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Pražakova 6, ki
stoji na parc. št. 802, k.o. Tabor; trisobno
stanovanje v izmeri 75,48 m2, številka 7/02
v VII. nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Brilejeva 7; osebni avto znamke
IMV, tip R-19 Chamade GTS, številka šasije VF1L5370506680248, številka motorja
D394316, prostornina/moč 1390/58, leto izdelave 1991, reg. št. LJ 24-28K, kovinsko
srebrna barva; osebni avto znamke AUDI
100, tip 20E, številka motorja AADO40873,
številka šasije WAUZZZ4AZNA040489,
prostornina/moč 1994/95, letnik izdelave
1992, reg. št. LJ-K3 910, kovinsko srebrna
barva; ustanoviteljica pridobi terjatev do
dolžnika AK Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Štihova 12, ki na dan 29. 1. 1996 znaša
10,641.785,40 SIT, skupaj z obrestmi; vsa
ostala osnovna sredstva in drobni inventar
ter denarna sredstva na žiro računu družbe,
v celoti prenese na ustanoviteljico Marijo
Novak, Celje, Cesta na Dobrovo 35/b.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 1996

pod št. vložka 1/00389/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: ELEKTRONIKA, podjetje za
proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov,
Lendava, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTRONIKA,
Lendava, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lendava, Tomšičeva 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dobrijevič Marija in Dobrijevič Ivan, oba izstopila 28. 2. 1996.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register 15. 3.
1990, s sklepom Srg 42/90.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 28. 2. 1996, s sklepom Srg 709/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Dobrijevič Marija in Dobrijevič Ivan, oba Lendava, Tomšičeva 15.

Srg 1322/95
Rg-821
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
LADA I., trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Bilečanska 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Ivančič Ladislava, Bilečanska 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Ivančič Ladislavo, Bilenčanska 4, Ljubljana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1996
Srg 2491/96
Rg-822
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
FLOW INŽENIRING, finančno-računovodske storitve, ekonomsko svetovanje,
trgovina in trgovinske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 106/III, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne 23. 5. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marija Novak, Celje,
Cesta na Dobrovo 35/b, z ustanovitvenim

MARIBOR
Srg 819/95
Rg-839
Družba DM – DEMAX, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Maribor, Smetanova 54, reg. št. vl. 1/9435-00, katere ustanovitelj je Mauko Dejan, Gornja Radgona, Panonska 34, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Mauko Dejan, Gornja Radgona, Panonska 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 24. 5. 1996
MURSKA SOBOTA
Srg 94/00709
Rg-740
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00709 z dne 28. 2. 1996,

Srg 94/00245
Rg-741
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00245 z dne 29. 2. 1996,
pod št. vložka 1/00686/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: KLEMENT, proizvodno in posredniško podjetje Križevci v Prekmurju, d.o.o.
Skrajšana firma: KLEMENT, Križevci
v Prekmurju, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Križevci v Prekmurju, Križevci v Prekmurju 60
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Branko, izstopil
29. 2. 1996.
Sklep ustanovitelja z dne 20. 4. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 29. 2. 1996, s sklepom Srg 245/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Kovač Branko,
Križevci v Prekmurju 60.
Srg 94/00782
Rg-742
Temeljno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00782 z dne 26. 10. 1994,
pod št. vložka 1/01346/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: FILIP, podjetje za trženje, špedicijo, inženiring, Ljutomer, d.o.o.
Skrajšana firma: FILIP, Ljutomer,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljutomer, Prešernova 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Feuš Irena izstopila
25. 5. 1994.
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Srg 94/00756
Rg-743
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00756 z dne 29. 2. 1996,
pod št. vložka 1/01272/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št. 5580447
Firma: NIKOPROM, podjetje za trgovino, transport, uvoz in izvoz, Gornja
Radgona, d.o.o.
Skrajšana firma: NIKOPROM, Gornja
Radgona, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gornja Radgona, Marije Rožman 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Geder Marjana, izstopila 29. 2. 1996.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register 24. 3.
1992, s sklepom Srg 94/92.
Sklep skupščine z dne 31. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 29. 2. 1996, s sklepom Srg 756/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Geder Marjana,
Gornja Radgona, Ul. Marije Rožman 6.

Ustanovitelja: Topolnik Martin in Topolnik Roman, oba izstopila 20. 2. 1996.
Sklep ustanoviteljev z dne 22. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 20. 2. 1996, s sklepom Srg 391/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Topolnik Martin in Topolnik Roman, oba Rakičan, Panonska 28.

Skrajšana firma: TEMIDA, Krog, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Krog, Rožna
ul. 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Reiter-Lukač Marjeta,
izstopila 29. 2. 1996.
Sklep ustanoviteljice z dne 16. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 29. 2. 1996, s sklepom Srg 1154/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Reiter-Lukač
Marjeta, Krog, Rožna ul. 5.

Srg 94/00383
Rg-744
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00383 z dne 20. 2. 1996,
pod št. vložka 1/00891/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št. 5489822
Firma: MULTISERVIS, storitveno-trgovsko podjetje, Krapje, d.o.o.
Skrajšana
firma: MULTISERVIS,
Krapje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Veržej, Krapje 29/A
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Slemenšek Katarina in
Kovačič Miran, oba izstopila 20. 2. 1996.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 20. 2. 1996, s sklepom Srg 383/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Katarina Slemenšek in Miran Kovačič, oba Krapje 29/a.
Srg 94/00391
Rg-745
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00391 z dne 20. 2. 1996,
pod št. vložka 1/00785/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: TPU, trgovsko, posredniško in
uslužnostno podjetje, Rakičan, d.o.o.
Skrajšana firma: TPU, Rakičan, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Rakičan, Panonska 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Srg 96/00026
Rg-746
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 96/00026 z dne 25. 1. 1996,
pod št. vložka 1/00333/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi pripojitve s temile podatki:
Matična št. 5002621
Firma: MERCATOR-UNIVERZAL,
trgovina na drobno, debelo ter gostinstvo,
d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-UNIVERZAL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Lendava, Partizanska 22
Osnovni kapital: 588,550.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
d.d., izstopil 25. 1. 1996.
Dne 25. 1. 1996 je bila s sklepom Srg
26/96 družba izbrisana iz registra zaradi pripojitve k MERCATOR-SVS, trgovina, storitve, d.d., ki je vpisana v reg. vložku
1/774/00 Okrožnega sodišča na Ptuju.
Srg 94/00659
Rg-747
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00659 z dne 23. 1. 1996,
pod št. vložka 1/00531/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: PROTEKS, proizvodno in trgovsko podjetje, Puconci, d.o.o.
Skrajšana firma: PROTEKS, Puconci,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Puconci, Puconci št. 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Banfi Marjeta, izstopila
23. 1. 1996.
Ustanovitev družbe z omejeno obveznostjo je bila vpisana v sodni register dne
19. 6. 1990, s sklepom Srg 618/90.
Sklep ustanoviteljice z dne 11. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 23. 1. 1996 je bila družba s sklepom
Srg 659/94 izbrisana iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Banfi Marjeta, Puconci št. 4.
Srg 94/01154
Rg-748
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/01154 z dne 29. 2. 1996,
pod št. vložka 1/01533/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št. 5643201
Firma: TEMIDA, podjetje za trgovino
na drobno in debelo ter storitve, Krog,
d.o.o.

Srg 94/00330
Rg-749
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00330 z dne 25. 1. 1996,
pod št. vložka 1/01399/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št. 5783275
Firma: TED, podjetje za trženje, turizem, gostinstvo, proizvodnjo, obrtne in
poslovne storitve ter izobraževanje, d.o.o.,
Ljutomer
Skrajšana firma: TED, d.o.o., Ljutomer
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljutomer, Užiška 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kolarič Franc, izstopil
25. 1. 1996.
Sklep ustanovitelja z dne 22. 4. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 25. 1. 1996 je bila družba s sklepom
Srg 330/94 izbrisana iz sodnega registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Kolarič Franc,
Užiška 12, Ljutomer.
Srg 95/00004
Rg-750
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 95/00004 z dne 27. 9. 1995,
pod št. vložka 1/00584/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: REGAL, podjetje za trgovino
na drobno in na debelo, import-export,
Podgorje, d.o.o.
Skrajšana firma: REGAL, Podgorje,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Apače, Podgorje št. 32
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Dresler Kristina izstopila 27. 9. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 27. 9. 1995, s sklepom Srg 4/95.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Dresler Kristina, Podgorje 32.
Srg 94/01254
Rg-751
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/01254 z dne 12. 3. 1996,
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pod št. vložka 1/00465/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: VALERIJA, trgovsko podjetje,
Krog, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Krog, Murnova 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Slekovec Valerija in Slekovec Anton, oba izstopila 12. 3. 1996.
Sklep ustanovitelja z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 12. 3. 1996, s sklepom Srg 1254/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Slekovec Valerija in Slekovec Anton, oba Krog, Murnova 2.

ca, Murska Sobota, Ulica ob kanalu 14a in
OK Pomurje, Murska Sobota, Štefana Kovača 28.

Srg 6061/94
Rg-825
Družba TUR-ING, d.o.o., Ravne na Koroškem, reg. št. vl. 1/2313-00, katere družbenik je Božič Jože, po sklepu družbenika z
dne 27. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Jože Božič
iz Raven na Koroškem, Tolsti vrh 95.
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 14. 5. 1996

Srg 94/00976
Rg-752
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00976 z dne 12. 4. 1996,
pod št. vložka 1/01863/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k samostojnemu podjetniku s temile
podatki:
Matična št. 5762758
Firma: ŽABOT, podjetje za gostinstvo
in turizem, G. Bistrica, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽABOT, G. Bistrica,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Črenšovci, G. Bistrica 188
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Žabot Anton, izstopil 9. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi pripojitve k samostojnemu podjetniku “Okrepčevalnica MAJOLKA, Žabot Anton, s.p.”, Gornja Bistrica
188, je bil vpisan v sodni register dne 12. 4.
1996, s sklepom Srg 976/94.
Srg 94/00660
Rg-753
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s
sklepom Srg št. 94/00660 z dne 8. 3. 1995,
pod št. vložka 1/01290/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št. 5578302
Firma: SPORTING – POMURJE,
športni inženiring, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: SPORTING – POMURJE, Murska Sobota, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Zvezna 1
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Gal Ladislav, Mesarič
Marjeta, Cipot Danica in OK Pomurje, Murska Sobota, vsi izstopili 11. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku je bil vpisan v sodni register dne 8. 3. 1995, s sklepom Srg 660/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Gal Ladislav,
Murska Sobota, Stara ulica 3, Mesarič Marjeta, Murska Sobota, Zvezna 1, Cipot Dani-

NOVA GORICA
Rg-10059
Družba ACCA, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, prodajo in nabavo sadik eksotičnega sadja, Nova Gorica, s sedežem Lemunova 28, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/782/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 4. 5. 1994.
Ustanovitelja sta Štokelj Zmago iz Nove
Gorice, Lemutova 28 in Šček Zlatko iz Nove Gorice, Gortanova 27, 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
ustanoviteljev 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 4. 5. 1994
SLOVENJ GRADEC
Srg 5692/94
Rg-823
Družba D. G. TRGOVINA, d.o.o., Vuzenica, reg. št. vl. 1/8662-00, katere družbenika sta Medved Aleksandra in Medved
Ivan, po sklepu skupščine z dne 16. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Medved
Aleksandra in Ivan, oba Vuzenica, Mlinska 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 14. 5. 1996
Srg 6094/94
Rg-824
Družba STUDIO OOH, oblikovanje in
tisk, d.o.o., Center 105, Črna na Koroškem, reg. št. vl. 1/5787-00, katere družbenica je Blanka Kamnik, po sklepu družbenice z dne 28. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Blanka Kamnik iz Črne na Koroškem, Center 105.
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 11. 4. 1996

Srg 41/96
Rg-826
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 41/96, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z
dne 9. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7344-00, vpiše izbris družbe
ŠPEDICIJA PLAZL - mednarodni in domači cestni prevoz, d.o.o., s sedežem Ribnica na Pohorju 63a, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Plazl Anton
iz Ribnice na Pohorju 63a, Ribnica na Pohorju.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 4. 1996
Srg 173/95
Rg-827
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 173/95, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 27. 5. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7405-00, vpiše izbris družbe
PREVEX, trgovsko-storitveno podjetje,
d.o.o., s sedežem Pod gonjami 22, Prevalje, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Jelen Katica in Jelen Bojan, oba Prevalje, Spodnji kraj
40.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 5. 1996
Srg 1809/94
Rg-828
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 1809/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 9. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8019-00, vpiše izbris družbe
SVATNE, podjetje za posredovanje, trgovino in storitve, d.o.o., s sedežem Kotlje
73, Ravne na Koroškem, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Marija Rudolf iz Kotelj 73, p. Ravne na Koroškem.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 4. 1996
Srg 5837/94
Rg-829
Družba INTERVAL, d.o.o., Radlje ob
Dravi, Partizanska 32, reg. št. vl.
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1/5569-00, po sklepu družbenice z dne
27. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzame Raško
Viljemka iz Radelj ob Dravi, Partizanska 32.
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 30. 5. 1996

Srg 69/95
Rg-833
Družba HERON, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Radlje ob
Dravi, Harkova ulica 5, reg. št. vl.
1/3838-00, katere družbenik je Rutar Matjaž, po sklepu skupščine z dne 28. 2. 1995,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Rutar Matjaž iz Radelj ob Dravi, Harkova 5.
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 12. 2. 1996

prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 30. 5. 1995 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6572-00, vpiše izbris družbe D & Z,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., s sedežem v Slovenj Gradcu,
Tomšičeva 34, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Šimič Zoran in Šimič Denis, oba Tomšičeva 34, Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 5. 1995

Srg 2128/94
Rg-830
Družba VARDEL, podjetje za svetovanje s področja varstva in tehnologije,
d.o.o., Slovenj Gradec, Tomšičeva 3, katere družbenik je Rožej Simon, po sklepu
družbenika z dne 21. 5. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Rožej Simon
iz Slovenj Gradca, Tomšičeva 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 12. 2. 1996
Srg 3700/94
Rg-831
Družba MINI TEST, elektronika - storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Partizanska 14, Ravne na Koroškem, reg. št.
vl. 1/6713-00, katere družbenik je Milan
Lončarič, Kotlje 31, Ravne na Koroškem,
po sklepu družbenika z dne 26. 5. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Milan Lončarič, Kotlje 31, Ravne na Koroškem.
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 23. 2. 1995
Srg 70/95
Rg-832
Družba ZVEZA, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino Radlje ob Dravi,
Harkova ul. 2, reg. št. vl. 1/3884-00, katere
družbenik je Marko Rutar, po sklepu
skupščine z dne 28. 2. 1995, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Marko Rutar
iz Radelj ob Dravi, Harkova 2.
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 12. 2. 1996

Srg 6033/94
Rg-834
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6033/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 16. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6558-00, vpiše izbris družbe VIKO,
proizvodno-trgovsko, storitveno-posredniško podjetje, d.o.o., s sedežem v Slovenj
Gradcu, Stari trg 144, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Vitko Matjaž
iz Slovenj Gradca, Podgorska cesta 76.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 4. 1996
Srg 1982/94
Rg-835
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 1982/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 2. 4. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6829-00, vpiše izbris družbe DUVI,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., s sedežem
v Slovenj Gradcu, Koroška 16, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Dušan Vitko
iz Slovenj Gradca, Koroška 16.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 4. 1996
Srg 4670/94
Rg-836
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 4670/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 26. 2. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5800-00, vpiše izbris družbe KB
AVTOLINEA, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., s sedežem Mežici, Leška c. 13/a, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Kumer Bojana, Leška cesta 13/a, Mežica
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 2. 1996
Srg 5473/94
Rg-837
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 5473/94, zaradi vpisa

Srg 3364/94
Rg-838
Družba TRGOFELIX, trgovsko podjetje, d.o.o., Dravograd, Trg 4. julija 49,
katere družbenik je Srečko Fruhauf, po sklepu družbenika z dne 3. 6. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Srečko Fruhauf iz Dravograda, Koroška c. 19.
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 12. 2. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-07/96-2/23
Ob-2387
1. Pravila Sindikata Osnovne šole
Adam Bohorič Brestanica, sprejeta dne
6. 5. 1996, so vpisana v evidenco in hrambo
statutov sindikatov pod št. 60 pri Upravni
enoti Krško.
Št. 013-15/93-2/23
Ob-2388
1. Pravila Sindikata Rudnika Senovo,
sprejeta dne 17. 5. 1996, so vpisana v evidenco in hrambo statutov sindikatov pod št.
61 pri Upravni enoti Krško.
Št. 028-33/93
Ob-2389
Republika Slovenija Upravna enota Črnomelj z 12. 6. 1996 preneha hraniti pravila o organiziranosti in delovanju Sindikata Knjigovodskega centra Črnomelj vpisana v evidenco statutov sindikatov. Izbris
iz evidence je zahtevala pooblaščena
oseba Sindikata Knjigovodski center Črnomelj.
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Razglasi sodišč
Oklici dedičem
D 343/95
R-72
Jožef Pilko, kmečki upokojenec, iz Rakeže ulice 8, Šmarje pri Jelšah, je dne 11. 10.
1995 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski
zemljiški skupnosti.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 19. 1. 1996.
D 67/94
R-74
Marija Slamič, hči Valentina, stanujoča
v Komnu št. 20, je 19. 1. 1915 v Komnu
umrla in ni napravila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 5. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah
P 53/95
R-73
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Škofijski ordinariat, Maribor, Slomškov trg 19, Maribor, ki ga zastopa škof dr.
Franc Kramberger, zastopane po odvetnici
Slavi Grabrovec s Ptuja zoper toženo stranko Bojana Goriška, naslov neznan, zaradi
plačila 74.613 DEM v tolarski protivrednosti, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 84. člena zakona o pravdnem postopku
(ZPP) sklenilo:
tožencu Bojan Gorišek se postavi za začasnega zastopnika Tadeja Breznik, strokovna sodelavka pri Višjem sodišču v Mariboru.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler ne bo sama in njegov pooblaščenec nastopil pod sodiščem oziroma dokler jima skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 1996
I P 225/95
R-75
To sodišče je po sodnici Ireni Florjančič
Cirman, na predlog tožeče stranke Martina
Rudolfa, Plešičeva 23, Ljubljana, ki ga zastopa Ivanka Ločnikar, odvetnica iz Ljubljane, proti toženi stranki Rudolf Darku, Plešičeva 23, Ljubljana, zaradi plačila 3.000
DEM sklenilo:
Darku Rudolfu, neznanega bivališča, se
postavlja začasna zastopnica Polona Marje-
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tič Zemljišč, strokovna sodelavka tega sodišča, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi plačila 3.000 DEM.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler ne bo toženo stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 1996

St 15/95
S-206
To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/95
z dne 12. 6. 1996 začelo stečajni postopek
proti družbi Whiteinvest – izdelava predmetov iz papirja in drugih materialov ter
trgovina, d.o.o., Koper.
V stečaju se pri dolžniku uporablja firma: Whiteinvest – izdelava predmetov iz
papirja in drugih materialov ter trgovina,
d.o.o., Koper – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se postavi Marjan Flego iz Kopra, II. prekomorske brigade
36c.
Odreja se vpis sklepa o začetku stečajnega postopka v sodni register in druge uradne evidence.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.
Prvi narok za preizkus terjatev bo v četrtek, 17. 10. 1996 ob 8.30 v razpravni dvorani št. 132/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 12. 6. 1996.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 6. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije
St 31/96
Popravek
V oklicu o začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom Slovenijavino, p.o.,
Frankopanska 11, Ljubljana, Okrožnega
sodišča v Ljubljani, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 30/96 z dne 7. 6. 1996,
se zadnji odstavek pravilno glasi:
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 30. 5. 1996.
St 13/92-92
S-204
To sodišče je dne 11. 6. 1996 s sklepom
opr. št. St 13/92 po II. odstavku 88. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. SFRJ, št. 84/89, ZPPSL-89)
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Ferromoto – avto – šport, podjetje za
trgovino na veliko in malo, posredovanje in kooperacije, d.o.o., Maribor, Partizanska c. 3–5 – v stečaju, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso neznatno in ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Premoženje stečajnega dolžnika se po V.
odstavku 88. člena ZPPSL-89 uporabi za
poravnavo stroškov stečajnega postopka,
neporabljeni del, ki ga predstavljajo še neizterjane terjatve pred sodišči v Republiki Sloveniji, pa se prenese na Sklad Republike
Slovenije za razvoj.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje Sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba
vložiti v dveh izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 1996
St 14/95
S-205
1. Stečajni postopek nad družbo Alpha
transports, d.o.o., Koper se začne in se
takoj zaključi.
2. Premoženje stečajnega dolžnika, to je
pisarniška oprema, telefaks, računalnik,
elektronski pisalni stroj, računski strojček
in telefonski aparat, kar vse je razvidno iz
cenilnega zapisnika, z dne 10. 5. 1996, ki je
sestavni del tega sklepa, se izroči Občini
Koper, in sicer brez prevzema obveznosti
za terjatve stečajnega dolžnika.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 6. 1996

St 49/95
S-207
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad IMP Dvigalo, p.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 32 – v stečaju za dne
27. 8. 1996 ob 9. uri v konferenčni dvorani
tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve 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 6. 6. 1996
St 41/94
S-208
To sodišče je s sklepom St 41/94 dne
31. 5. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Scamb, d.o.o., Ljubljana – v
stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se izbriše navedeni dolžnik iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 194
La-370
Podjetje Iskra Oris, d.o.o., Otoče, Otoče 5a podaljšuje javni poziv upravičencem
do interne razdelitve in notranjega odkupa
deležev, ki je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 10. V. 1996.
Istega dne je bil razpis objavljen tudi v
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dnevniku Delo in na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov, potrdil za manj izplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 23. 8. 1996.
Dodatne informacije je mogoče dobiti v
dopoldanskem času po tel. 064/731-131, ter
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Miroslav Albinini.
Iskra Oris, d.o.o., Otoče

panje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132, objavlja četrto podaljšanje roka
za sodelovanje pri interni razdelitvi delnic
in notranjem odkupu v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja, do vključno 1. 7.
1996.
Podjetje je pri agenciji RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje odprlo
račun št. 50106-698-000-0025365 z nazivom Gruda, d.o.o. – Privatizacija, za namen
zbiranja gotovinskih vplačil za delnice notranjega odkupa.
Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 8. 12. 1995, na oglasni deski podjetja dne 9. 12. 1995 ter v Uradnem listu
RS, št. 72/95 z dne 15. XII. 1995, prvo
podaljšanje roka v Uradnem listu RS, št.
1/96 z dne 12. 1. 1996, drugo podaljšanje pa
v Uradnem listu RS, št. 11/96 z dne 23. II.
1996, tretje podaljšanje v Uradnem listu RS,
št. 26/96 dne 17. V. 1996.
Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičenci pri Majdi Porovne, tel. 061/274-282.
Gruda Ljubljana, d.o.o.

La-378
SAP SERVO, d.o.o., Ljubljana, Središka 4, ponovno objavlja, da podaljšuje
rok za sodelovanje pri interni razdelitvi in
notranjem odkupu.
Podjetje s to objavo poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja, ki bodo sodelovali pri lastninjenju podjetja, da lahko v 8 dneh po objavi v dnevnem časopisu Delo vpišejo delnice v zameno za potrdila iz 25.a člena ZLPP.
Vpis je mogoč na sedežu podjetja vsak
delovnik od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure.
Vse dodatne informacije upravičenci lahko dobijo na sedežu podjetja ali po tel.
323-665. Rok je prekluziven. Upravičenec,
ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati
pri zamenjavi oziroma odkupu delnic podjetja.
SAP SERVO, d.o.o.,
Ljubljana

La-371
PKP Koprem, p.o., Nicina 12, Prevalje, podaljšuje javni poziv upravičencem
(zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v interni razdelitvi
in notranjem odkupu deležev podjetja.
Javni poziv oziroma program lastninjenja je bil prvič objavljen v Uradnem listu
RS, št. 8/96 dne 12. II. 1996, v časopisu
Delo dne 15. 3. 1996 in na oglasni deski
podjetja. Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov, potrdil za neizplačani
del osebnega dohodka in vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 2. 6. 1996.
Vse dodatne informacije v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetja PKP Koprem in tem pozivom lahko upravičenci dobijo vsak delovni dan med 8. in 10. uro na
sedežu podjetja ali po tel. 0602/313-30 pri
Iztoku Vaukanu.
PKP Koprem, p.o.,
Prevalje
Št. 58/96
La-372
MERX Turistično gostinsko podjetje
Košenjak Dravograd, p.o., Meža 3, Dravograd, objavlja, da podaljšuje rok za sodelovanje pri interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic podjetja.
Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil na poseben privatizacijski podračun se podaljša do 19. 6. 1996.
Zadnji poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 30/96 z dne 7. VI. 1996, v
časopisu Republika dne 30. 5. 1996 ter na
oglasni deski podjetja.
Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičenci na tel. 0602/83-073.
MERX Košenjak, p.o.,
Dravograd
Št. 735/96
La-373
SGP POM-GRAD Murska Sobota,
d.o.o., Štefana Kovača 10, Murska Sobota, podaljšuje javni poziv upravičencem k
interni razdelitvi in notranjemu odkupu delnic podjetja.
Javni poziv je bil zadnjič podaljšan v dnevniku Delo 26. 4. 1996 in v Uradnem listu RS,
10. V. 1996 ter na oglasnih deskah podjetja.
Rok se podaljšuje do 15. 7. 1996. Rok podaljšujemo zaradi omogočanja vpisa potrdil manj
izplačanih plač po 25.a členu ZLPP.
Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delavnik na sedežu podjetja ali
po tel. 069/32-740 pri Kos Alojzu.
SGP POM-GRAD
Murska Sobota, d.o.o.
Št. 96
La-374
GRUDA, export-import, mednarodno
podjetje za proizvodnjo, trgovino, zasto-

Št. 7/96
La-375
ARCONT, Gornja Radgona, d.o.o.,
Ljutomerska 29, Gornja Radgona, podaljšuje javni poziv upravičencem do interne
razdelitve in notranjega odkupa delnic podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevniku Večer in Uradnem listu RS 19. I. 1996,
ter na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis delnic interne razdelitve in notranjega odkupa,
se ponovno podaljša do 15. 7. 1996.
Dodatne informacije, tel. 069/61-511,
Marjana Žnidarič.
ARCONT, d.o.o., Gornja Radgona
Št. 7/96
La-376
AR-HOLDING, Gornja Radgona,
d.o.o., Ljutomerska 29, Gornja Radgona,
podaljšuje javni poziv upravičencem do interne razdelitve in notranjega odkupa delnic
podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevniku Večer in Uradnem listu RS 19. I. 1996,
ter na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis delnic interne razdelitve in notranjega odkupa,
se ponovno podaljša do 15. 7. 1996.
Dodatne informacije, tel. 069/61-511,
Marjana Žnidarič.
AR-HOLDING, d.o.o., Gornja Radgona
Št. 7/96
La-377
ARAVTO, Gornja Radgona, d.o.o.,
Ljutomerska 29, Gornja Radgona, podaljšuje javni poziv upravičencem do interne
razdelitve in notranjega odkupa delnic podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v dnevniku Večer in Uradnem listu RS 19. I. 1996,
ter na oglasnih deskah podjetja.
Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis delnic interne razdelitve in notranjega odkupa,
se ponovno podaljša do 15. 7. 1996.
Dodatne informacije, tel. 069/61-651, Jasna Vinčec.
AR AVTO, d.o.o., Gornja Radgona

La-379
LIO, Lesna industrija in objekti, p.o.,
Škofja Loka podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem) k vpisu in vplačilu delnic v
okviru interne razdelitve in notranjega odkupa.
Podaljšanje roka traja 60 dni od objave v
časopisu.
Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 27/96 z dne 24. V. 1996 in v
časopisu Delo dne 18. 5. 1996, istega dne
pa tudi na oglasnih deskah podjetja.
Rok se podaljšuje zaradi omogočanja
uporabe potrdil po določbi ZLPP.
Vse dodatne informacije dobite na sedežu podjetju pri Ani Ferdin osebno ali po tel.
064/634-100.
LIO Lesna industrija in objekti, p.o.,
Škofja Loka
La-380
Podjetje Jelen, p.o., Stari trg 41, Slovenske Konjice objavlja, da podaljšuje rok
za sodelovanje pri interni razdelitvi in notranjem odkupu.
Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinska vplačila na poseben privatizacijski podračun se podaljšuje do 5. 7.
1996.
Prvi poziv je bil opravljen v Uradnem
listu RS, št. 73 z dne 22. XII. 1995 in v
dnevnem časopisu Večer, dne 15. 12. 1995,
ter na oglasni deski podjetja.
Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičenci po tel. 063/753-810.
Jelen, Gostinstvo, hotelirstvo, p.o.,
Slovenske Konjice
Št. 9200
La-381
Astra veletrgovina, p.o., Ljubljana,
Dunajska 47, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjemu odkupu deležev. Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo in na oglasni deski dne 8. 3. 1996, ter
v Uradnem listu RS, št. 16/96.
Javni poziv se podaljšuje do vključno
15. 7. 1996.
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Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/316-970 pri Beznik Ireni.
Astra veletrgovina, p.o.

za izdajo potrdil za neizplačane dele neto
osnovnih plač do 1. januarja 1993 bodo
upravičenci pozvani k vpisu delnic v zameno za izdana potrdila (2. del 1. kroga).
Če v 1. krogu ne bo vpisanih vseh 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo
najkasneje v roku petih dni po zaključku
vpisnega roka ugotovila posebna komisija,
bo z objavo internega razpisa na oglasnih
deskah podjetja začel teči nov 30-dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v podjetju (2. krog). Če tudi v 2.
krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20%
delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. V 2. krogu
bo razpis končan pred iztekom 30-dnevnega roka, če bodo vpisane in vplačane vse
delnice iz interne razdelitve.
Če bo vrednost zbranih lastniških certifikatov in potrdil upravičencev večja od
20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi,
presežne certifikate oziroma potrdila, uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa, in sicer tako, da se presežek certifikatov oziroma potrdil uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve so navadne imenske delnice in so neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z
dedovanjem. V primeru, da upravičenec ne
želi ali ne more sodelovati v programu notranjega odkupa, se mu presežek certifikatov oziroma potrdil vrne.
9.2 Notranji odkup
Podjetje Iskra Elektrozveze, p.o., poziva
vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja), da v 30 dneh po
objavi tega oglasa oziroma poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju
sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja tako, da vpišejo in vplačajo delnice s
50% pupustom.
Prvi paket bodo upravičenci vplačali:
– z denarnimi vplačili,
– z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov interne razdelitve,
– s presežnimi potrdili za neizplačani del
neto osnovnih plač po poravnavi davkov in
prispevkov.
Vplačila morajo biti izvršena na poseben
privatizacijski
podračun,
št.
50101-698-26250 do vključno 30 dni po objavi v časopisu Delo. Podjetje bo v naslednjih štirih letih od Sklada za razvoj odkupilo najmanj četrtino delnic iz notranjega odkupa. Delnice bodo upravičenci odkupili iz
pripadajočega dobička in iz drugih virov.
Delnice notranjega odkupa so razdeljene
v tri skupine, in sicer:
– delnice z oznako C, ki bodo odkupljene z gotovinskim plačilom,
– delnice z oznako D, ki bodo zamenjane za presežne lastniške certifikate in potrdila za neizplačani del neto osnovnih plač,
– delnice z oznako E, ki bodo odkupljene od Sklada za razvoj v naslednjih štirih
letih (obročno).
Delnice notranjega odkupa so navadne
imenske delnice in so prenosljive med udeleženci notranjega odkupa v skladu s pravili
notranjega odkupa oziroma delničarskim
sporazumom (izven programa so prenosljive le z dedovanjem), razen delnic, ki so

odkupljene s presežki lastniških certifikatov oziroma potrdil – delnice razreda D, ki
so enake delnicam interne razdelitve in so
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
Podjetje bo uredilo organizacijo programa notranjega odkupa s pravili, ki jih sprejmejo vsi udeleženci programa notranjega
odkupa v 30 dneh po preteku roka za vplačilo.
9.3 Način vpisa oziroma vplačila
Tako delnice interne razdelitve kot delnice notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vpisovali in vplačevali v Ljubljani,
Stegne 11, vsak delovnik od 8. do 17. ure v
okviru zgoraj opredeljenih rokov.
10. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji sodelovanja pri lastninskem
preoblikovanju podjetja so upravičencem na
razpolago na sedežu podjetja, tel. 1592-212
int. 212.
Iskra Elektrozveze, p.o., Ljubljana

La-368
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Iskra Elektrozveze, p.o.,
Ljubljana, Stegne 11, ki ga je z odločbo št.
LP 01121/1996-MV z dne 14. 5. 1996 odobrila agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja podjetje Iskra Elektrozveze, p.o., Ljubljana, predpisano vsebino
programa lastninskega preoblikovanja.
1. Polna firma in sedež: Iskra Elektrozveze, p.o., Industrija sistemov, elektronike in zvez, Ljubljana, Stegne 11.
2. Registracija podjetja: podjetje je vpisano v sodnem registru pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota v Ljubljani pod št.
reg. vložka 1/1682/00.
3. Matična številka: 5174929.
4. Pretežna dejavnost: razvoj, proizvodnja in trženje komunikacijskih sistemov, naprav in sestavnih delov.
5. Pravna oblika organiziranosti: družbeno podjetje.
6. Vrednost kapitala po ocenjeni vrednosti na dan 1. 1. 1993 znaša 467,440.000
SIT. Zaradi oblikovanja rezerv znaša osnovni kapital 373,952.000 SIT, od tega pripada družbenemu kapitalu 355,254.000 SIT.
Navedena vrednost predstavlja osnovo za
lasntinsko preoblikovanje podjetja. Za izvedbo lastninskega preoblikovanja bo izdano 373,952 navadnih delnic. Delnice bodo
izdane v nominalni vrednosti 1.000 SIT za
eno delnico. Izhodiščna prodajna cena znaša 1.250 SIT za delnico.
7. Predvidena lastninska struktura kapitala preoblikovanega podjetja oziroma delniške družbe:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja (9,5%),
– Odškodninski sklad (9,5%),
– Sklad RS za razvoj (19%),
– upravičenci iz interne razdelitve
(19%),
– upravičenci iz notranjega odkupa
(38%),
– znani lastniki pred postopkom lastninjenja (5%).
8. Predviden način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade 40%
vrednosti ugotovljenega družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% vrednosti ugotovljenega družbenega
kapitala,
– notranji odkup v višini do 40% vrednosti ugotovljenega družbenega kapitala.
9. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
9.1 Interna razdelitev
Iskra Elektrozveze, p.o., poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v 30-dnevnem roku po
objavi tega oglasa oziroma poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah v podjetju,
vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate (1. del 1. kroga).
Na osnovi pridobljenega soglasja Ministrstva RS za ekonomske odnose in razvoj

Št. 26
La-369
Gostinstvo in turizem Metlika, d.o.o.,
CBE 28, Metlika, v okviru programa lastninskega programa podjetja, ki ga je odobrila agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo LP
01110/1996-TT z dne 7. 5. 1996, objavlja
program lastninskega preoblikovanja podjetja Gostinstvo in turizem Metlika, d.o.o.,
Metlika.
1. Firma: GTM – Gostinstvo in turizem Metlika, d.o.o., Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 28.
2. Sedež: Metlika, Cesta bratstva in
enotnosti 28.
3. Matična številka podjetja: 5494907.
4. Registracija podjetja: podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri
Okrožnem sodišču v Novem mestu, vl. št.
1-1795/00.
5. Dejavnost podjetja je opredeljena kot:
gostinska in turistična dejavnost.
6. Pravna oblika organiziranosti: GTM –
Gostinstvo in turizem Metlika, d.o.o.
7. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– znani lastnik 2,79%,
– Sklad RS za razvoj 19,44%,
– Slovenski odškodninski sklad 9,72%,
– Pokojninski sklad 9,72%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 19,44%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa 38,89%.
8. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:
– prenos 20% navadnih delnic na Sklad
RS za razvoj,
– prenos 10% navadnih delnic na Slovenski odškodninski sklad,
– prenos 10% navadnih delnic na Pokojninski sklad,
– interna razdelitev delnic do 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic do 40% družbenega kapitala.
9. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
9.1 Interna razdelitev
GTM – Gostinstvo in turizem Metlika,
d.o.o., poziva vse upravičence, zaposlene in
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bivše zaposlene ter ožje družinske člane, da
v roku 30 dni od dneva objave javnega poziva v časopisu Slovenec, zamenjajo lastniške certifikate za potrdila o prevzetju delnic, kasneje pa delnice ter tako sodelujejo
pri interni razdelitvi delnic podjetja. Če v
navedenem roku ne bo razdeljenih 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo podjetje preostale delnice do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj.
Če bo v prvem krogu vrednost predloženih certifikatov večja kot 20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne certifikate uporabijo za kupnino za delnice v
programu notranjega odkupa, tako da se
presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej, ki bo
sodeloval v interni razdelitvi in notranjem
odkupu.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne in bodo glasile
na ime ter so neprenosljive 2 leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem.
Upravičenci lahko zamenjajo certifikate
za potrdila o prevzetju delnic na sedežu podjetja GTM – Gostinstvo in turizem Metlika,
d.o.o., CBE 28 v navedenem roku, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
9.2 Notranji odkup
GTM – Gostinstvo in turizem Metlika,
d.o.o., poziva vse upravičence, zaposlene in
bivše zaposlene, da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja in postanejo
udeleženci programa notranjega odkupa delnic podjetja.
Z notranjim odkupom se lahko na podlagi programa lastninskega preoblikovanja
podjetja odkupi 40% vrednosti družbenega
kapitala po otvoritveni bilanci. Upravičenci
lahko kupijo delnice s 50% popustom in
možnostjo obročnega odplačevanja, s tem
da morajo kupnino za prvi paket delnic v
višini 20% vrednosti delnic, namenjenih notranjemu odkupu, vplačati v spodaj navedenem roku na blagajni na sedežu podjetja
vsak delavnik od 8. do 12. ure ali na poseben privatizacijski podračun podjetja pri
agenciji za plačilni promet Metlika, št.
52130-698-8334 z navedbo: plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu. Upravičenci postanejo udeleženci notranjega odkupa, ko vplačajo kupnino za prvi paket
delnic.
Rok za notranji odkup in s tem plačilo
delnic notranjega odkupa je 30 dni od dneva objave javnega poziva v časopisu Slovenec.
Delnice iz naslova udeležbe pri notranjem odkupu imajo lastnosti iz 35. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, tj. so neprenosljive izven kroga udeležencev notranjega odkupa za čas trajanja programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja.
Prenosljivost delnic v okviru programa
notranjega odkupa je omejena z zahtevo, da sodeluje najmanj 1/3 zaposlenih
med udeleženci programa notranjega odkupa.
Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa v zameno za
presežne lastniške certifikate, so enake del-

nicam interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti, razen z dedovanjem, po poteku
dveh let pa so enake delnicam iz notranjega
odkupa.
10. V primeru, da se bo v programu interne razdelitve in notranjega odkupa prijavilo manj kot 50 družbenikov, se bo podjetje oblikovalo kot družba z omejeno odgovornostjo.
GTM – Gostinstvo in turizem
Metlika, d.o.o.

Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih
in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj po 23. členu ZLPP.
V drugem krogu bo razpis končan pred
iztekom 15-dnevnega roka, če bodo pred
iztekom tega roka vpisane in vplačane vse
delnice iz interne razdelitve.
V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate, zaposleni pa tudi potrdila uporabijo za kupnino za delnice v programu notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za
vsakega udeleženca posebej.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so navadne, imenske in so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
4.2 Notranji odkup
CRI Celje, d.o.o., poziva vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojence podjetja,
da v 30 dneh po objavi oglasa in razpisa v
časopisu Republika ter na oglasnih deskah
podjetja, vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom.
Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma z morebitnimi presežki lastniških certifikatov oziroma potrdil iz prvega kroga interne razdelitve.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranjega odkupa.
Delnice bo podjetje odkupilo v korist
udeležencev programa iz dela njim pripadajočega dobička, iz plač in iz drugih sredstev, ki jih delavci vložijo v podjetje.
Delnice, ki ne bodo kupljene v prvem
paketu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notranjega odkupa neprenosljive izven programa, razen z dedovanjem.
Delnica daje imetniku pravico do dividende in pravico do upravljanja.
Delnice so prenosljive znotraj programa
notranjega odkupa.
Prenosljivost delnic v okviru programa je
omejena z zahtevo, da ostaja najmanj ena tretjina zaposlenih med udeleženci programa.
Po izteku programa postanejo delničarji
navadni delničarji, ki s svojimi delnicami
prosto razpolagajo.
Če vplačila udeležencev presežejo znesek kupnine za določen procent družbenega
kapitala, vključenega v program notranjega
odkupa, se vplačani zneski ustrezno znižajo. Podjetje pri znižanju uporabi kriterij povprečnega mesečnega osebnega dohodka zadnjih treh mesecev. V primeru, da udeleženci
z vplačilom lastniških certifikatov oziroma
potrdil presežejo celotni znesek kupnine za
celotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, uporabi podjetje pri znižanju proporcionalni kriterij.
5. Vpis delnic
Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačeva-

La-367
Podjetje za poklicno usposabljanje in zaposlovanje invalidov, CRI Celje, d.o.o., objavlja program lastninskega preoblikovanja,
ki ga je z odločbo št. LP 01073/1996-BR z
dne 6. 6. 1996 odobrila agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Splošni podatki o podjetju
Sedež: Celje, Ipavčeva 6.
Matična številka: 5057108.
Registracija podjetja: podjetje je vpisano v sodni register Temeljnega sodišča v
Celju pod št. vložka 1-265-00, Srg 1788/91.
Dejavnost podjetja (šifra dejavnosti
130233):
– poklicna rehabilitacija in zaposlovanje
invalidov,
– izdelava ortopedskih pripomočkov,
– kovinska in lesna delavnica,
– galvanizacija,
– šivalnica.
Pravna oblika organiziranosti: CRI Celje, d.o.o., je družbeno podjetje s 100% družbenim kapitalom.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovalnega podjetja:
– Odškodninski sklad – 9,11%,
– Pokojninski sklad – 9,11%,
– Sklad RS za razvoj – 18,22%,
– denacionalizacijski upravičenec –
8,88%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 18,22%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
36,46%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Odškodninski sklad – 10% družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na pokojninski
sklad – 10% družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj – 20% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup podjetja – 40% družbenega kapitala.
4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic:
4.1 Interna razdelitev
CRI Celje, d.o.o., poziva vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojence podjetja,
da v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa
v časopisu Republika ter na oglasnih deskah podjetja vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 5 dneh ugotovila
posebna komisija, bo z objavo internega razpisa na oglasnih deskah podjetja najkasneje
v 5 dneh začel teči nov 15-dnevni rok za
vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih.
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li vsak delovni dan od 8. do 12. ure v finančni službi podjetja.
Delnice iz notranjega odkupa je mogoče
v okviru opredeljenih rokov vplačati v gotovini na poseben privatizacijski podračun
z navedbo “plačilo kupnine za deleže podjetja
v
notranjem
odkupu”
št.
50700-698-86468.
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Doroteju Čučku (tel. 063/442-818).
6. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist, ter se
postopka pri agenciji ni udeleževal kot
stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave, s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo Aencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
CRI Celje, d.o.o.

odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– strokovni izpit na področju socialnega
varstva,
– predložitev programa dela doma.
Prijave z dokazili in program dela doma
pošljite v osmih dneh od objave razpisa na
naslov: Doma starejših občanov Kočevje,
Roška c. 22, Kočevje, z oznako “prijava na
razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Dom starejših občanov Kočevje

Št. 2/96-13
Ob-2437
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, objavlja prosto delovno
mesto
višjega strokovnega sodelavca
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba – diplomirani pravnik,
– opravljen pravosodni izpit,
– najmanj šest let delovnih izkušenj na
pravnem področju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni po objavi na naslov: Višje delovno in socialno sodišče
Ljubljana, Resljeva 14.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v
osmih dneh po sklepu pristojnega organa.
Višje delovno in socialno sodišče

Razpisi delovnih mest

Št. 108-9/95
Ob-2432
Na podlagi petega odstavka 62. člena
zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94 in
45/95) Ministrstvo za pravosodje javno poziva sodnike k vložitvi kandidatur za prosti
mesti
predsednika
in
podpredsednika
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
Za predsednika oziroma podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je lahko imenovan samo sodnik, ki je po
določbah zakona o sodniški službi izvoljen
v trajno sodniško funkcijo in izpolnjuje posebne pogoje za opravljanje funkcije vrhovnega sodnika, določene v 4. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in
8/96).
Pisne prijave z življenjepisom sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 320/96
Ob-2433
Svet Doma starejših občanov Kočevje
razpisuje prosta dela in naloge
direktorja Doma starejših občanov Kočevje
za dobo štirih let.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih
pogojev, izpolnjuje še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim

Ob-2434
Prospera Plus, d.o.o., razpisuje delovno
mesto
direktorja družbe
za mandatno obdobje štirih let.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– najmanj VI. stopnja izobrazbe,
– 4 leta delovnih izkušenj na področju
vodenja,
– 2 leti delovnih izkušenj na področju
gostinstva ali turizma.
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.
Prospera Plus, d.o.o.
Ob-2435
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto
knjižničarja
za določen čas s polovičnim delovnim
časom.
Nastop dela 1. 9. 1996.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v osmih dneh na
naslov šole.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Št. 2/96-13
Ob-2436
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, objavlja prosto delovno
mesto
tajnice predsednika sodišča
Kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba splošne smeri – pravnik ali višji upravni delavec,
– dve leti delovnih izkušenj,
– znanje strojepisja in uporabe računalnika,
– poskusno delo dva meseca.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni po objavi na naslov: Višje delovno in socialno sodišče
Ljubljana, Resljeva 14.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v osmih dneh po sklepu pristojnega organa.

Št. 122-38/95
Ob-2438
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
III. na podlagi 72. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
Razpisni pogoji:
K I/a, K III/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški službi in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene
v prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu;
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški službi in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene
v četrtem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Razpisi
javnih natečajev
Preklic
Ob-2481
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj
preklicuje
javni razpis za izgradnjo komunikacijskega ožičenja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/96 z dne 14. VI. 1996,
Ob-2246, št. 741-1/1996, na strani 2199.
Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o.
Ob-2419
Popravek
V javnem razpisu za izbiro najugodnejšega ponudnika za dobavo in postavitev novih plinskih turbin v Elektrarni Brestanica,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22/96 z
dne 19. 4. 1996, Ob-1166, se popravi 6.
točka, zadnji odstavek in 9. točka javnega
razpisa – spremeni se datum za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb iz 15. 7.
1996 na 16. 9. 1996.
Elektrarna Brestanica
Ob-2465
Popravek
V javnem razpisu za področje malega
gospodarstva, za program sofinanciranje izvedbe programov osnovnega usposabljanja
podjetnikov, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 19/96 z dne 5. IV. 1996, Ob-982, se
v 3. točki – Vsebina vloge – črta celotna
prva alinea.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-2440
Na podlagi odredbe o postopkih 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 izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve za obnovo objekta Kasarna na
Stari Savi na Jesenicah.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del je:
– I. faza – 25,430.000 SIT,
– II. faza – 44,750.000 SIT,
– III. faza – 38,460.000 SIT,
– IV. faza – 20,460.000 SIT.
Naročnik si pridružuje pravico, da se faznost gradnje prilagaja obsegu proračunskih
sredstev.
Plačila se bodo izvrševala na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96).
3. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del:
– I. faza – pričetek del avgust 1996, dokončanje november 1996,
– II. faza – pričetek del maj 1997, dokončanje del november 1997,
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– III. faza – pričetek del maj 1998, dokončanje del november 1998,
– IV. faza – pričetek del maj 1999, dokončanje del november 1999.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference in kadri za obnavljanje kulturno zgodovinskih spomenikov,
– cena in možnosti kreditiranja investitorja,
– terminski plan,
– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba za izbiro izvajalca gradbenih del za
obnovo Kasarne na Stari Savi” je treba dostaviti v zapečateni kuverti v 30 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
5. točko tega razpisa 15. dan od objave v
Uradnem listu RS, do 12. ure.
V primeru, da je 15. dan objave sobota,
nedelja ali praznik, se šteje naslednji delovni dan do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno pod 6. točko 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. Ponudniki imajo pravico do vpogleda v gradbeno dokumentacijo. Razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji in vsemi ostalimi podatki lahko ponudniki dobijo od dneva objave tega razpisa do vključno 15. dneva po objavi vsak delovni dan od
9. do 11. ure v prostorih Občine Jesenice,
Premoženjsko pravna služba, pri kontaktni
osebi Marini Jerala, ob dokazilu plačila
30.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun Občine Jesenice št. 51530-630-50155 SIT. Ponudniki
si lahko ogledajo objekt tudi na kraju samem na Stari Savi na Prešernovi cesti na
Jesenicah.
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 in terminski plan,
– finančne in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– reference in kadri za obnavljanje kulturno zgodovinskih spomenikov,
– izjavo, da bo razpisne pogoje upošteval pri sklepanju pogodbe.
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 pooblasitlo, če jih ne zastopa oseba, pooblaščena v registraciji podjetja –
družbe.
Občina Jesenice

Št. 16-123/96
Ob-2381
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb – Logistika, Tivolska 42, Ljubljana, 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) objavlja
javni razpis
za nakup videotehnike
I. Predmet razpisa je nakup televizorjev
in videorekorderjev, in sicer:
1. Televizorjev – 6 kosov
Tehnične karakteristike:
ekran:
– diagonala: 63 cm,
– katodna cev: black trinitron,
– video standard: PAL, SECAM, NISC,
– teletekst: top teletext,
avdio:
– mono,
– moč: do 15 W,
– telekomanda,
– vhodno izhodni priključki,
– euroscart (IN – OUT),
– Cinch (IN – OUT),
– S – Video.
2. Videorecorderji – 6 kosov
Tehnične karakteristike:
– vrsta kasete: VHS, HI 8,
– TV standard: PAL,
– kanalnik: VHF, UHF, CATV, HIPER
BAND,
Snemalni del:
– število glav 4,
– tonski zapis: stereo,
– hitro previjanje,
– telekomanda.
II. Okvirna vrednost opreme, ki je predmet razpisa, znaša 1,500.000 SIT.
III. 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,
– kratek rok dobave,
– seznam servisov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi dobavitelj.
V posebni kuverti morata biti:
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
3 mesecev,
– BON 1 in 2 oziroma 3. Bon obrazci ne
smejo biti starejši od dveh mesecev.
IV. Vse dodatne informacije v zvezi s
pripravo ponudbe dobite po tel. 13-33-324.
V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– tehnične lastnosti opreme,
– oprema, ki je vključena v osnovni ceni,
– cene,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– servisne usluge in zagotavljanje rezervnih delov,
– 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.
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VII. Ponudbe morajo prispeti s priporočeno pošto do 4. 7. 1996 do 12. ure, na
naslov Vlada RS, Servis skupnih služb –
Logistika, Tivolska 42, 1000 Ljubljana.
Vsak ponudnik odpošlje zapečaten osnovni ovitek z napisom “Ne odpiraj – javni
razpis videotehnike” 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).
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 12. 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

8. Rok za oddajo ponudbe je 2. 7. 1996
do 12. ure, v tajništvo Uprave RS za jedrsko
varnost, Vojkova 59, 1113 Ljubljana.
9. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1996
ob 12. uri, v prostorih Uprave RS za jedrsko
varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po zaključenem roku za
vložitev ponudb.
11. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo v roku 10 dni po
obvestilu o izidu razpisa.

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo strokovne
ocene “Verjetnostne varnostne analize
JE Krško v času ustavitve”
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava strokovne
ocene “Verjetnostne varnostne analize JE
Krško v času ustavitve”.
3. Podrobnejši opis in obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovnik od
9. do 15. ure, v sobi št. 257 Uprave RS za
jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
4. Orientacijska vrednost razpisanega dela znaša 2,250.000 SIT.
5. Rok izdelave strokovne ocene: 15. 11.
1996.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, navedene v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– reference in pridobljena praksa na področju jedrske tehnologije, jedrske varnosti
in varnostnih analiz,
– metodologija in tehnologija izvedbe
del,
– program zagotovitve kakovosti.
8. Rok za oddajo ponudbe je 2. 7. 1996
do 12. ure, v tajništvo Uprave RS za jedrsko
varnost, Vojkova 59, 1113 Ljubljana.
9. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1996
ob 12. uri, v prostorih Uprave RS za jedrsko
varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po zaključenem roku za
oddajo ponudb.
11. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo v roku 10 dni po
obvestilu o izidu razpisa.
Uprava RS za jedrsko varnost

Št. 11739
Ob-2382
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Uprava RS za jedrsko varnost
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projekta
“Analizator prehodnih stanj Jedrske
elektrarne Krško – II. faza”
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije
za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta
“Analizator prehodnih stanj Jedrske elektrarne Krško – II. faza”.
3. Podrobnejši opis in obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovnik od
9. do 15. ure, v sobi št. 257 Uprave RS za
jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
4. Orientacijska vrednost dela razpisnega projekta (II. faza) znaša 7,200.000 SIT.
5. Rok izvedbe dela II. faze: 15. 11.
1996.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, navedene v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– reference in pridobljena praksa na področju jedrske tehnologije, jedrske varnosti,
varnostnih analiz in modeliranja procesov,
– metodologija in tehnologija izvedbe
del.

Št. 11711
Ob-2383
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Uprava RS za jedrsko varnost
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo študije
“Radioaktivna kontaminacija v Sloveniji
po černobilski nesreči”
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izvedba študije “Radioaktivna kontaminacija v Sloveniji po černobilski nesreči”.
3. Podrobnejši opis in obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovnik
od 9. do 15. ure, v sobi št. 257 Uprave RS
za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
4. Orientacijska vrednost razpisanega dela znaša 2,000.000 SIT.
5. Rok izdelave študije: 30. 11. 1996.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, navedene v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– reference in pridobljena praksa na področju dela razpisa,
– metodologija in tehnologija izvedbe
del.
8. Rok za oddajo ponudbe je 2. 7. 1996
do 12. ure, v sobo 257 Uprave RS za jedrsko varnost, Vojkova 59, 1113 Ljubljana.
9. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1996
ob 10. uri, v prostorih Uprave RS za jedrsko
varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po zaključenem roku za
vložitev ponudb.
11. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo v roku 10 dni po
obvestilu o izidu razpisa.
Št. 11866
Ob-2384
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Uprava RS za jedrsko varnost

Št. 40310/0034/96 07
Ob-2385
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 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. fotokopirni stroj za OŠ Miklavž in
B. Ilicha – 1,300.000 SIT,
2.2. traktor s kosilnico in priključkom za
čiščenje snega za OŠ Kamnica – 900.000
SIT,
2.3. traktorska kosilnica za OŠ Gustava
Šiliha – 300.000 SIT,
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2.4. blazine za telovadbo za OŠ B. Kidriča in M. Konšaka, dvovišinska bradlja in
ponjava za OŠ Slivnica – 900.000 SIT,
2.6. univerzalni kuhinjski stroj za VVZ
V. Šarha – 1,800.000 SIT,
2.7. termoporti za prevoz hrane za VVZ
Studenci in Otona Župančiča – 2,400.000
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 št. 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 10.
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 13. 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

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet razpisa: izdelava strokovnih
podlag ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor na območju Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve).
3. Pričetek razpisanih del je predviden
po podpisu pogodbe v juliju 1996. Orientacijski rok za izdelavo razpisane naloge je:
– 3 mesece za izdelavo strokovnih podlag in izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev,
– 1 mesec za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev.
4. Orientacijska vrednost del znaša
5,500.000 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. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti v tajništvo Zavoda za prostorsko načrtovanje, Prešernova 6/I, do vključno 2. 7. 1996 do 10. ure. Ponudbe morajo
biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba prostorsko dokumentacijo
Mestne občine Maribor”.
8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 2. 7. 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,
– kompletnost ponujenih del,
– usposobljenost in kompletnost delovne skupine,
– ugodnejši roki izdelave naloge in garancija za njihovo doseganje.
10. Ponudniki bodo o izboru izvajalca
obveščeni najkasneje v 10 dneh po zaključenem roku za vložitev ponudb.
Mestna občina Maribor

2. celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi - izvedba, v višini 21,774.277 SIT,
3. kmetijsko infrastrukturo, v višini
17,800.000 SIT,
4. vinske ceste, v višini 11,948.000 SIT,
5. raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja prostora in promocija
CRPOV, v višini 5,729.163 SIT.
B.I. Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - dokumentacija
1. Zahtevek vloži občina.
2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.
3. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju - šifro in ime
občine,
b) lokacijo naložbe,
c) investicijsko vrednost naložbe z navedbo virov financiranja.
4. Vlogi je treba priložiti:
a) dispozicijo projekta z njegovo utemeljitvijo,
b) sklep občinskega sveta o sofinanciranju izdelave razvojnega projekta CRPOV,
c) sklep občinskega sveta o imenovanju
projektnega sveta za izdelavo razvojnega
projekta CRPOV,
d) navedbo širšega razvojnega programa, oziroma projekta, če je naložba vključena vanj,
e) finančni načrt izdelave projekta s časovno dinamiko koriščenja sredstev,
f) kartografsko gradivo s prikazom predlagane lokacije in njene usklajenosti s prostorskimi akti.
5. Prednost bodo imele vloge, ki upoštevajo večjo stopnjo lastne iniciative izkazane
z lastnimi aktivnostmi, ki so bile že izvedene
ali so v izvajanju in ki so v letu 1995 že
prejele pozitiven sklep revizijske komisije.
6. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom o črpanju dodeljenih sredstev, mora upravičenec predložiti:
a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,
b) pogodbo z izvajalcem.
7. Občina lahko pridobi sredstva do 50%
predračunske vrednosti naložbe.
B.II. Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba, kmetijska infrastruktura in vinske ceste
1. Zahtevek vloži občina.
2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.
3. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju - šifro in ime
občine,
b) lokacijo naložbe,
c) investicijsko vrednost naložbe z navedbo virov financiranja in z rokom realizacije naložbe.
4. Vlogi je treba priložiti:
a) izvleček iz razvojnega projekta CRPOV
oziroma drugega razvojnega projekta, ki zajema
obravnavano naložbo in utemeljitev naložbe,
b) mnenje občinskega sveta o naložbi
oziroma mnenje projektnega sveta za vinske ceste, če gre za naložbo v vinske ceste,
c) investicijsko tehnično dokumentacijo,
oziroma drugo dokumentacijo iz katere je
razvidna naložba,
d) finančni načrt naložbe s časovno dinamiko koriščenja sredstev,
e) gradbeno dovoljenje, oziroma odločbo o priglasitvi del, če gre za naložbo, za

Št. 35201-102/96-1700
Ob-2386
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 Maribor
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
strokovnih podlag ter sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Maribor na območju Mestne
občine Maribor

Ob-2464
Na podlagi uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 23/96
in 31/96), objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996
javni razpis 1
A. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za:
1. celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi - dokumentacija, v višini 6,930.600 SIT,

Št. 33 – 21. VI. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2381

katero je po zakonu potrebno tako dovoljenje, oziroma odločba,
f) poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno gradnjo,
5. Prednost bodo imele vloge, ki:
a) imajo pomen za večje število prebivalcev,
b) imajo glede na razvojni projekt večjo
motivacijsko vlogo,
c) nudijo večje možnosti zaposlitve avtohtonemu prebivalstvu,
d) pomenijo materialno podlago za uvedbo več različnih dejavnosti,
e) pomenijo kontinuiteto v izvajanju razvojnega projekta,
f) so v letu 1995 prejele pozitiven sklep
revizijske komisije.
6. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom o črpanju dodeljenih sredstev, mora upravičenec predložiti:
a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,
b) pogodbo z izvajalcem.
7. Občina lahko pridobi sredstva do 50%
predračunske vrednosti naložbe.
B.III. Raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja prostora in promocija
CRPOV
– izdelava raziskovalnih nalog s področja celostnega urejanja prostora
1. Zahtevek vloži občina, oziroma pravna ali fizična oseba. Zahtevek je sestavljen
iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
2.Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) šifro in ime občine, oziroma ime in
naslov vlagatelja, oziroma firmo in njen sedež z registrsko osebno številko (ROS), oziroma EMŠO.
3. Vlogi je treba priložiti:
a) projektno nalogo z opredelitvijo namena in obsega del ter pričakovano vrednostjo del,
b) terminski plan izvajanja naloge,
c) v primeru, da je vlagatelj občina, mora pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom
predložiti dokazila, da so bila dela ponujena
v izvedbo v skladu s predpisi.
4. Prednost bodo imele vloge, ki utrjujejo oziroma pospešujejo izvajanje celostnega razvoja podeželja .
5. Upravičenec lahko pridobi sredstva do
100% predračunske vrednosti zahtevka.
– Promocija CRPOV
1. Promocija CRPOV obsega promocijske in propagandne naloge ožjega
CRPOV-a.
2. Zahtevek vloži pravna ali fizična oseba.
3.Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) ime in naslov vlagatelja, oziroma firmo in njen sedež z registersko osebno številko (ROS), oziroma EMŠO.
3. Vlogi je treba priložiti:
a) projektno nalogo z opredelitvijo namena in obsega del ter pričakovano vrednostjo del,
b) terminski plan izvajanja naloge.
4. Promocija obsega promocijske aktivnosti sektorja za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi pri Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo bo sklepalo pogodbe s posameznimi izvajalci izbranimi za vsako nalogo po-

sebej. Postopek bo v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in zakonom o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
48/90, 34/91, 30/92 in 7/93). Prvenstveno se bodo financirale promocijske aktivnosti s področja celostnega razvoja
podeželja in obnove vasi ter regionalnega razvoja.
5. Upravičenec lahko pridobi sredstva do
100% predračunske vrednosti zahtevka.
C.
1. Vlagatelji, ki so vložili vloge za dodelitev sredstev v letu 1995 in so prejeli pozitivne sklepe revizijske komisije, z ministrsvom pa ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, morajo svoje vloge obnoviti in dopolniti v skladu z zahtevami tega javnega
razpisa.
2. Vloge s predpisano dokumentacijo z
oznako “Javni razpis 1” sprejema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, (v nadaljevanju:
ministrstvo) do 20. avgusta 1996.
3. Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano.
4. Upravičencem bodo sredstva dodeljena s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.
5. Upravičenci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v
roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
6. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo na sektorju CRPOV, tel.
317 - 592, od 8. do 9. ure.

ro je po zakonu potrebno tako dovoljenje
oziroma odločba,
d) mnenje kmetijske svetovalne službe,
e) navedbo širšega razvojnega programa
oziroma pojekta, če je hidromelioracija
vključena vanj,
f) investicijsko - tehnično dokumentacijo za izvedbo del (PGD) v skladu z zakonom o graditvi objektov iz katere je razvidno:
– lokacija naložbe (TTK, M 1:25.000, M
1: 5.000, katasterska karta),
– talne karakteristike območja namakanja,
– hidrološki izračun predvidenega vodnega vira,
– tehnični in tehnološki podatki hidromelioracijskega sistema, ki definirajo: objekt za zbiraje in odvzem vode, sistem distribucije do območja namakanja ter namakalno opremo in njeno uporabo, vključno z
vsemi detajli in hidravličnimi izračuni.
– popis del s predračunom,
– terminski plan izvedbe,
g) načrt proizvodnega programa na območju, predvidenem za namakanje,
h) investicijski elaborat, iz katerega je
razvidna ekonomska utemeljenost naložbe,
i) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi in sklep o izbiri
izvajalca z dokazilom o njegovi uposobljenosti za razpisana dela
5. Prednost bodo imele :
a) vloge za hidromelioracije, za katere je
vlagatelj zaprosil sredstva že na javnem razpisu v letu 1995 in mu, zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev, sredstva niso bila dodeljena,
b) vloge, ki upoštevajo zlasti:
– optimalne gospodarske učinke naložbe,
– čim manjše ekološke obremenitve okolja in racionalno rabo vodnih virov,
– urejanje območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo,
– hidromelioracijski sistemi, ki izkazujejo optimalno izkoriščenost sistema in optimalno rabo zemljišč,
c) vloge, iz katerih bo razvidno, da bodo
načrtovane hidromelioracije namenjene že
obstoječi proizvodnji.
6. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
naložbe v:
– namakanje (objekt za zbiraje in odvzem vode, sistem distribucije do območja
namakanja, vključno s hidrantom in napravami za grobo čiščenje vode) do 100% predračunske vrednosti,
– osuševanje do 100% predračunske
vrednosti,
– akumulacije do 100% predračunske
vrednosti.
III.
1. Vlagatelji, ki so vložili vloge za dodelitev sredstev v letu 1994 in v letu 1995 in
jim sredstva niso bila odobrena, morajo svoje vloge obnoviti in dopolniti v skladu z
zahtevami tega javnega razpisa.
2. Vloge s predpisano dokumentacijo z
oznako “Javni razpis 2 “ sprejema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, (v nadaljevanju:
ministrstvo) do 30. avgusta 1996.
3. Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Na podlagi uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 23/96
in 31/96), objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996
javni razpis 2
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za:
1. namakanje in osuševanje kmetijskih
zemljišč v višini 106,393.661SIT,
2. akumulacije 32,233.000 SIT.
II. Namakanje in osuševanje kmetijskih
zemljišč in financiranje akumulacij
1. Zahtevek vloži podjetje oziroma
druga pravna oseba, registrirana za kmetijsko dejavnost oziroma fizična oseba, ki je
lastnik kmetijskega zemljišča, oziroma
uporabnik kmetijskega zemljišča ali zakupnik.
2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.
3. Vloga se vloži na obrazcu št. 1, ki je
sestavni del tega razpisa.
4. Vlogi je treba priložiti:
a) zemljiškoknjižni izpisek, zakupno ali
drugo pogodbo o uporabi zemljišča,
b) odlok oziroma odredbo o uvedbi hidromelioracije,
c) gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del, če gre za naložbo, za kate-
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4. Upravičencem bodo sredstva dodeljena s sklepi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.

5. Upravičenci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo obveščeni v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka.
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6. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo na sektorju za CRPOV, tel.
317-592 od 8. do 9. ure.
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Na podlagi uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 23/96
in 31/96) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

je po zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma odločba,
j) načrt proizvodnega programa.
5. Prednost bodo imele naložbe, ki bodo:
– imele optimalne gospodarske učinke,
– povzročile čim manjše ekološke obremenitve okolja,
– na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko proizvodnjo,
6. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrstvom o črpanju dodeljenih sredstev za agromelioracije, mora upravičenec v primeru,
da vrednost zemljiških del presega
1,000.000 SIT, predložiti dokazilo, da so
bila dela ponujena v izvedbo v skladu s
predpisi..
7. Upravičenec lahko pridobi sredstva do
75% predračunske vrednosti naložbe.
III.
1. Vlagatelji, ki so vložili vloge za dodelitev sredstev v letu 1994 in v letu 1995 in
jim sredstva niso bila odobrena, morajo svoje vloge obnoviti in dopolniti v skladu z
zahtevami tega javnega razpisa.
2. Vloge s predpisano dokumentacijo z
oznako “Javni razpis 3” sprejema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, (v nadaljevanju:
ministrstvo) do 30. julija 1996.
3. Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
4. Upravičencem bodo sredstva dodeljena s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka.
5. Upravičenci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v
roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
6. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo na sektorju CRPOV, tel.
317-592, od 8. do 9. ure.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.
3. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju - firmo in njen
sedež z registrsko osebno številko (ROS)
oziroma ime in naslov vlagatelja, ter EMŠO,
b) vrednost naložbe z navedbo virov financiranja in rokom realizacije naložbe,
c) izjavo vlagatelja, da za navedene parcele še ni prejel finančnih sredstev za izvedbo agromelioracij,
d) navedbo širšega razvojnega programa
oziroma projekta, če je naložba vključena
vanj.
4. Vlogi je treba priložiti:
a) odlok oziroma odredbo o uvedbi agromelioracije,
b) zemljiškoknjižni izpisek, zakupno ali
drugo pogodbo o uporabi zemljišča,
c) seznam parcel na katerih se izvaja
agromelioracija po katastrskih občinah, lastnikih in vrstah rabe,
d) tehnično dokumentacijo v fazi PZI
(projekt za izvedbo), ki vsebuje:
– pregledno situacijo v merilu 1:25000 z
vrisom območja,
– situacijo v merilu 1:5000 ali 1:2500,
katastersko karto z označitvijo del, ki so
predvidena s popisom del,
– pedološko poročilo z gnojilnim načrtom,
– tehnično rešitev z detajli predvidenih
posegov, popisom del in projektanskim predračunom,
e) investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije nameravane naložbe,
f) dokazilo oziroma izjavo o zagotovljenih
sredstvih za izvedbo nameravane naložbe,
g) terminski plan izvajanje agromelioracij po fazah del,
h) mnenje kmetijske svetovalne službe,
i) mnenje specialista za sadjarstvo in vinogradništvo,
j) gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del, če gre za naložbo za katero
je po zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma odločba,
k) načrt proizvodnega programa,
l) kopijo računa za cepljenke in kopijo
uvoznega dovoljenja, če so bile cepljenke
uvožene.
5. Prednost bodo imele naložbe:
– ki bodo imele optimalne gospodarske
učinke,
– ki bodo povzročile čim manjše ekološke obremenitve okolja,
– ki bodo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo,
– ki bodo na absolutnih sadjarskih in vinogradniških legah,
– ki bodo vplivale na kompleksnost obnove trajnih nasadov, pri čemer le-ti zajemajo večje površine od 0,6 ha,
– za katere je vlagatelj zaprosil sredstva
že na javnem razpisu v letu 1995 in mu
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev,
sredstva niso bila dodeljena,
– katerih upravičenci so poslali vloge za
obnovo vinogradov v letu 1994 in 1995, ter
so cepljenke v letu 1995 tudi posadili, finančnih sredstev za agromelioracije pa s
strani MKGP še niso prejeli.
6. Pred sklenitvijo pogodbe z ministrtvom o črpanju dodeljenih sredstev za agro-

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996
javni razpis 3
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za agromelioracije v višini
145,254.528 SIT.
II. Agromelioracije
Naložbe v založno gnojenje in apnenje
kmetijskih površin bo Ministrstvo financiralo le, če se bodo dela izvajala skupaj z
drugimi agromelioracijskimi deli.
1. Zahtevek vloži podjetje oziroma druga pravna oseba, registrirana za kmetijsko
dejavnost ali fizična oseba, ki je lastnik kmetijskega zemljišča, oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča ali zakupnik. Če za fizično osebo vlaga zahtevek pravna oseba, mora priložiti pooblastilo fizične osebe, da vlaga v njenem imenu.
2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.
3. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju - firmo in njen
sedež z registrsko osebno številko (ROS)
oziroma ime in naslov vlagatelja, ter EMŠO,
b) investicijsko vrednost naložbe z navedbo virov financiranja in rokom realizacije naložbe,
c) izjavo vlagatelja, da za navedene parcele še ni prejel finančnih sredstev za izvedbo agromelioracij,
d) navedbo širšega razvojnega programa
oziroma projekta, če je naložba vključena
vanj.
4. Vlogi je treba priložiti:
a) odlok oziroma odredbo o uvedbi agromelioracije,
b) zemljiškoknjižni izpisek, zakupno ali
drugo pogodbo o uporabi zemljišča,
c) seznam parcel na katerih se izvaja
agromelioracija po katastrskih občinah, lastnikih in vrstah rabe,
d) tehnično dokumentacijo v fazi PZI
(projekt za izvedbo), ki vsebuje:
– pregledno situacijo v merilu 1:25000 z
vrisom območja,
– situacijo v merilu 1:5000 ali 1:2500,
katastersko karto z označitvijo del, ki so
predvidena s popisom del,
– pedološko poročilo z gnojilnim načrtom,
– tehnično rešitev z detalji predvidenih
posegov, popisom del in projektanskim predračunom,
e) investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije nameravane naložbe,
f) dokazilo oziroma izjavo o zagotovljenih sredstvih za izvedbo nameravane naložbe,
g) terminski plan izvajanje agromelioracij po fazah del,
h) mnenje kmetijske svetovalne službe,
i) gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del, če gre za naložbo za katero

Na podlagi uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 23/96
in 31/96) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996
javni razpis 4
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za:
1. agromelioracije - trajni nasadi in opore, v višini 83,590.050 SIT.
II. Agromelioracije - trajni nasadi in opore
Naložbe v založno gnojenje in apnenje
kmetijskih površin bo Ministrstvo financiralo le, če se bodo dela izvajala skupaj z
drugimi agromelioracijskimi deli.
1. Zahtevek vloži podjetje oziroma druga pravna oseba, registrirana za kmetijsko
dejavnost ali fizična oseba, ki je lastnik kmetijskega zemljišča oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča ali zakupnik. Če za fizično osebo vlaga zahtevek pravna oseba, mora pridobiti pooblastilo fizične osebe, da vlaga v njenem imenu.
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melioracije, mora upravičenec v primeru,
da vrednost zemljiških del presega
1,000.000 SIT, predložiti dokazilo, da so
bila dela ponujena v izvedbo v skladu s
predpisi.
7. Upravičenec lahko pridobi sredstva do
75% predračunske vrednosti naložb za zemeljska dela.
III.
1. Vlagatelji, ki so vložili vloge za dodelitev sredstev v letu 1994 in v letu 1995 in
jim sredstva niso bila odobrena, morajo svoje vloge obnoviti in dopolniti v skladu z
zahtevami tega javnega razpisa.
2. Vloge s predpisano dokumentacijo z
oznako “Javni razpis 4” sprejema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, (v nadaljevanju:
ministrstvo) do porabe proračunskih sredstev oziroma najdlje do 20. avgusta 1996.
3. Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
4. Upravičenem bodo sredstva dodeljena s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.
5. Upravičenci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v
roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
6. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobijo na sektorju za CRPOV,
tel. 317-592, od 8. do 9. ure.

b) terminski plan izvajanja naloge,
c) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo s predpisi.
2.3. Upravičenec lahko pridobi sredstva
za izdelavo predhodnih analiz in investicijsko - tehnične dokumentacije do 100% predračunske vrednosti.
2.4. Prednost bodo imele vloge za sofinanciranje predhodnih analiz in investicijsko tehnične dokumentacije za kmetijsko ureditvene operacije, ki so predmet drugih
razpisov in bodo odobrene.
3.1. Vloga za promocijo mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) ime in naslov vlagatelja, oziroma firmo in njen sedež, registersko številko
(ROS), oziroma EMŠO.
3.2. Vlogi je potrebno priložiti:
a) projektno nalogo z opredelitvijo namena in obsega del ter pričakovano vrednostjo del,
b) terminski plan izvajanja naloge.
3.3. Promocija obsega promocijske aktivnosti sektorja za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo
bo sklepalo pogodbe s posameznimi izvajalci izbranimi za vsako nalogo posebej. Postopek bo v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in zakonom o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in
7/93).
Prvenstveno se bodo financirale promocijske aktivnosti s področja celostnega razvoja podeželja in obnove vasi ter regionalnega razvoja.
4. Upravičenec iz točke 2. in 3. lahko
pridobi sredstva do 100% predračunske
vrednosti.
III.
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z
oznako “Javni razpis 5“, sprejema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, (v nadaljevanju:
ministrstvo) do 30. avgusta 1996.
2. Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
3. Upravičencem bodo sredstva dodeljena s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.
4. Upravičenci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v
roku 60 dni po izteku razpisnega roka
5. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobijo na sektorju za CRPOV,
tel. 317-592, od 8. do 9. ure.

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996
javni razpis 6
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za:
1. komasacije v višini 36,758.921 SIT.
II. Komasacije
1.Vlogo vloži komasacijski odbor v imenu lastnikov zemljišč na območju predvidenem za komasacijo.
2. Vloga se vloži na obrazcu št. 2, ki je
sestavni del tega razpisa.
3. Vlogi je treba priložiti :
a) idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja v skladu s 4. in 5. členom
navodila za izvajanje komasacij (Ur. l. SRS,
št. 29/86),
b) izjavo pristojne upravne enote, da na
predlaganem območju ni nerešenih denacionalizacijskih zahtev,
c) podatke za odločbo o uvedbi komasacijskega postopka,
d) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi ter sklep o izbiri
izvajalca z dokazilom o njegovi usposobljenosti za razpisana dela.
4. Prednost bodo imele vloge, ki se nanašajo na:
a) urejanje območij intenzivne kmetijske proizvodnje, kjer potekajo ali so predvidene druge kmetijske ureditvene operacije,
b) urejanje območij v smislu racionalizacije in optimalizacije kmetijske proizvodnje.
5. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
izvedbo komasacije do 100% predračunske
vrednosti.
III.
1. Vlagatelji, ki so vložili vloge za dodelitev sredstev v letu 1994 in v letu 1995 in
jim sredstva niso bila odobrena, morajo svoje vloge obnoviti in dopolniti v skladu z
zahtevami tega javnega razpisa.
2. Vloge s predpisano dokumentacijo z
oznako “Javni razpis 6“, sprejema Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, (v nadaljevanju:
ministrstvo) do 30. avgusta 1996.
3. Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
4. Upravičencem bodo sredstva dodeljena s sklepi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.
5. Upravičenci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v
roku 45 dni po izteku razpisnega roka.
6. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobijo na sektorju za CRPOV,
tel. 317-592, od 8. do 9. ure.

Na podlagi uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi (Ur. l. RS, št. 23/96 in 31/96)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996
javni razpis 5
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izdelavo predhodnih analiz
in investicijsko-tehnične dokumentacije ter
promocije v višini l7.565.446 SIT.
II. Izdelava predhodnih analiz in investicijsko-tehnične dokumentacije ter promocije
1. Zahtevek vloži pravna ali fizična oseba.
2.1. Vloga za izdelavo predhodnih analiz in investicijsko-tehnične dokumentacije
mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) ime in naslov vlagatelja, oziroma firmo in njen sedež, registersko številko
(ROS), oziroma EMŠO.
2.2. Vlogi za izdelavo predhodnih analiz
in investicijsko - tehnično dokumentacijo,
je treba priložiti:
a) projektno nalogo z opredelitvijo namena in obsega del, ter pričakovano vrednostjo del,

Na podlagi uredbe o finančnih intervencijah v celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 23/96 in
31/96), objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Ob-2327
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6

– vodovod Sv. Tomaž–Rakovci,
– vodovod Sv. Tomaž–Savci.
4. Kraj: Sv. Tomaž pri Ormožu.
5. Orientacijska vrednost del: 55 mio
SIT.
6. Rok za izvedbo del: julij–september.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– seznam podizvajalcev,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 13.
10. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izvedbo vodovoda Sv. Tomaž–Rakovci in
Sv. Tomaž–Savci” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti v roku 15 dni od objave
tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo ponudbe
v sejni Občine Ormož, Ptujska c. 6, ob
10. uri.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.
13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Zelenik Andreju, tel. 062/701-041.
14. Naročnik si pridržuje pravico do ne
sklenitve pogodbe po tem natečaju.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– seznam podizvajalcev,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 13.
10. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izgradnjo kanalizacije v naselju Cvetkovci”
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v
roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo ponudbe v
sejni Občine Ormož, Ptujska c. 6, ob 11. uri.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.
13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Zelenik Andreju, tel. 062/701-041.
14. Naročnik si pridržuje pravico do ne
sklenitve pogodbe po tem natečaju.

javni razpis
za prevoz učencev v osnovne šole na
območju Občine Ormož
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6.
2. Predmet razpisa: prevoz učencev v osnovne šole na območju Občine Ormož v
šolskem letu 1996/97.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe po 4. točki tega razpisa.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za km ob upoštevanju kilometrov
za posamezno relacijo za pogodbene prevoze ali ceno mesečne vozovnice za učenca v
primeru, da ponuja prevoze na rednih avtobusnih linijah,
– morebitne ugodnosti za učence na razpisanih relacijah, ki niso upravičeni do brezplačnega prevoza,
– tip in starost vozila, s katerim konkurira za prevoze na posamezni relaciji,
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozil,
– možnost kombinacije pogodbenih in
rednih prevozov.
5. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščenci zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 8.
6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
šolske prevoze” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku 15 dni od objave
tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
7. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po končanju tega razpisa ob 9. uri v
sobi št. 15, Ptujska cesta 6, Ormož.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.
9. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Olgi Benedik, tel. 062/701-041.
10. Naročnik si pridržuje pravico spremembe časov prihoda oziroma odhoda ter
števila učencev.
Ob-2328
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6
javni razpis
za izgradnjo vodovoda Sv. Tomaž–
Rakovci in vodovoda Sv. Tomaž–Savci
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6.
2. Predmet razpisa:
– izgradnja vodovoda Sv. Tomaž–Rakovci,
– izgradnja vodovoda Sv. Tomaž–Savci.
3. Naziv objekta:

Ob-2329
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6
javni razpis
za izgradnjo kanalizacije v naselju
Cvetkovci v Krajevni skupnosti
Podgorci
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanalizacije v naselju Cvetkovci v Krajevni skupnosti
Podgorci.
3. Naziv objekta: kanalizacija v naselju
Cvetkovci v Krajevni skupnosti Podgorci.
4. Kraj: Podgorci.
5. Orientacijska vrednost del: 10 mio
SIT.
6. Rok za izvedbo del: julij–september.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.

Ob-2330
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6
javni razpis
za izgradnjo telovadnice pri OŠ
Ivanjkovci
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6.
2. Predmet razpisa: izgradnja telovadnice pri OŠ Ivanjkovci.
3. Naziv objekta: telovadnica pri OŠ
Ivanjkovci.
4. Kraj: Ivanjkovci.
5. Orientacijska vrednost del: 75 milj.
SIT.
6. Rok za izvedbo del: september 1996–
maj 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
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nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 2.
10. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izgradnjo telovadnice pri OŠ Ivanjovci” je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v
roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po končanem razpisu v sejni Občine Ormož, Ptujska c. 6, Ormož, ob 9. uri.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni v roku 20 dni od odpiranja
ponudb.
13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Idi Štibler, tel. 062/701-041.
14. Naročnik si pridržuje pravico do ne
sklenitve pogodbe po tem natečaju oziroma
do fazne izgradnje.

14. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Idi Štibler, tel. 062/701-041.
Občina Ormož

9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Hrpelje-Kozina
Zavod za gozdove Slovenije OE Sežana

Ob-2331
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6
javni razpis
za dobavo opreme
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6.
2. Predmet razpisa: dobava opreme za
a) vrtec Ivanjkovci,
b) OŠ Ivanjkovci.
3. Naziv objekta: OŠ Ivanjkovci.
4. Kraj: Ivanjkovci.
5. Orientacijska vrednost del:
a) 2 mio SIT,
b) 6 mio SIT.
6. Rok za dobavo del: do 15. 8. 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
9. Ponudniki lahko oddajo ponudbe za
dobavo vse opreme ali za vsako posebej.
10. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 2.
11. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
dobavo opreme” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku 15 dni od objave
tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
12. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po končanem razpisu v sejni sobi
Občine Ormož, Ptujska c. 6, Ormož, ob 8.
uri.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

Št. 1257/96
Ob-2332
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini
za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Občina Hrpelje-Kozina v sodelovanju z Zavodom za gozdove
Slovenije, OE Sežana, Partizanska 49, Sežana (v nadaljevanju ZGS OE Sežana) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Hrpelje-Kozina v letu 1996
1. Naročnik: Občina Hrpelje-Kozina.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na sedežu občine in
na ZGS OE Sežana.
3. Predmet razpisa:
3.1 redna letna vzdrževalna dela (ročno
in strojno čiščenje cevnih propustov in cestnega telesa, sanacija cevnih propustov, podpornih sten, obnova gramoznega sloja, gredanje, urejevanje in čiščenje brežin, obsekovanje grmovja...),
3.2 investicijsko vzdrževanje po letnem
planu (navoz gramoza, vgradnja propustov,
izdelava vtočnih glav...).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,167.500 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti količinski in finančni 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 izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi. Zaključek del ¸je konec leta 1996.
Dela se izvajajo po operativnih planih, po
naročilu Zavoda za gozdove.
6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, 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 predložite v 10
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarni
Občine Hrpelje-Kozina, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Hrpelje-Kozina”.
8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

Št. 47/96
Ob-2333
Kulturni center Kamnik, Muzejska pot
3, Kamnik, objavlja skladno z odredbo za
oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za gradbena in krovska dela na gradu
Zaprice v Kamniku
1. Predmet javnega razpisa je:
a) rekonstrukcija porušenega obodnega
zidu na gradu Zaprice. Orientacijska vrednost del: ca. 4,000.000 SIT,
b) krovska in kleparska dela na gradu
Zaprice. Orientacijska vrednost del ca.
4,000.000 SIT.
2. Čas izvedbe: julij 1996.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika o dosedanjem delu na spomeniških objektih,
– rok izvedbe del,
– ponujena cena,
– bonitete.
4. Razpisno dokumentacijo s pogoji in
drugimi podatki dobijo interesenti od dneva
objave razpisa vsak delovnik od 10. do 12.
ure na upravi investitorja, ob dokazilu o
plačani razpisni dokumentaciji v višini
12.000 SIT na žiro račun 50140-630-57301,
za razpisana dela pod točko a) tega razpisa.
5. Ponudbe pošljite na naslov: Kulturni
center Kamnik, Muzejska pot 3, Kamnik,
tel./faks 061/817-647, v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo obodnega zidu” oziroma “Ne odpiraj – ponudba za krovska in kleparska
dela”, v roku 10 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
6. O datumu javnega odpiranja ponudb
bodo ponudniki pisno obveščeni.
7. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.
Kulturni center
Kamnik
Št. 52/96
Ob-2334
Javni zavod Lekarne Ptuj, Trstenjakova
9, Ptuj, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za dobavo in montažo opreme za
Lekarno Majšperk
1. Investitor: Javni zavod Lekarne Ptuj,
Trstenjakova 9, Ptuj.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
dobavo in montažo opreme za Lekarno
Majšperk v kraju Majšperk-Breg.
3. Obseg in velikost del sta razvidna iz
projekta opreme, ki ga ponudniki dvignejo
na sedežu investitorja v tajništvu, po objavljenem razpisu vsak dan od 7. do 11.
ure. Kontaktni osebi sta direktor in pomočnica direktorja. Informacije po tel.
062/771-601.
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Orientacijska vrednost del je 8,000.000
SIT.
4. Roki: predviden pričetek del je možen
takoj po izbiri izvajalca. Rok dokončanja
del je 45 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference na podobnih delih,
– rok izdelave,
– garancija za delo.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. Ponudba mora vsebovati vse sestavine iz 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
7. Ponudbo je treba dostaviti na sedež
zavoda v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za Lekarno Majšperk –
oprema”, v roku 10 dni od objave v Uradnem listu RS na naslov: Javni zavod Lekarne Ptuj, Trstenjakova 9, 2250 Ptuj.
8. Javno odpiranje ponudb bo 12. dan po
objavi v Uradnem listu RS na sedežu Javnega zavoda Lekarne Ptuj, Trstenjakova 9,
Ptuj, ob 12. uri.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Javni zavod Lekarne Ptuj

9. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– kvaliteta,
– cena po enoti,
– reference,
– šolanje ustreznih kadrov,
– ugodni plačilni pogoji in fiksne cene,
– dobavni rok,
– garancijski pogoji,
– odzivni rok z zagotovitvijo pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici z oznako: “RTG aparature
– Ne odpiraj” na naslov: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, tajništvo direktorja.
11. Razpisna dokumentacija in tehnični
podatki so sestavni del javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo dvignejo ponudniki po
predložitvi pooblastila v tajništvu direktorja
v Splošni bolnišnici Maribor. Ponudb ponudnikov, ki ne bodo dvignili razpisne dokumentacije, ne bomo upoštevali.
12. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
13. Odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb ob 12.
uri v mali jedilnici v SBM. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
14. Ponudnik mora v ponudbi navesti,
da se z razpisnimi pogoji v celoti strinja.
15. Naročnik bo prispele ponudbe obravnaval ločeno in se bo odločil za nakup celotnega paketa ali posameznih aparatov.
16. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev v celoti
ali delno ne sklene pogodbe z izbranim ponudnikom.
17. Razpisna komisija bo o rezultatih izbire obvestila ponudnika v roku 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica Maribor

1. Sklad RS za razvoj malega gospodarstva razpisuje poroštva RS do skupne
višine glavnic 1.000,000.000 SIT.
2. Poroštvena obveznost Republike Slovenije je omejena na tisti del obveznosti kreditojemalca, katerega banka ni mogla izterjati potem, ko je izkoristila vse zakonske možnosti
za izterjavo terjatev od kreditojemalca.
3. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktivnosti, pri katerih kreditojemalec lahko dokumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.
4. Kreditojemalec (prosilec) je dolžan z
banko skleniti tako kreditno pogodbo, katere
pogoji ne smejo bistveno odstopati od najbolj ugodnih kreditnih pogojev, ki v trenutku
zagotavljanja kredita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno kategorijo kreditojemalca.
III. Dokumentacija
Prosilec za izdajo poroštva mora za pridobitev poroštva predložiti naslednjo dokumentacijo:
– pisno izjavo banke, da je kreditojemalec po stanju na dan odobritve posojila razvrščen v skupino A, B ali C po klasifikaciji
terjatev, ki jo predpisuje Banka Slovenije,
– poročilo o vseh bilančnih in izvenbilančnih terjatvah in obveznostih kreditojemalca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve prošnje za izdajo poroštva,
razdeljeno po ročnosti (kratkoročne, dolgoročne),
– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje,
– kreditno pogodbo,
– pogodbo o zavarovanju celotnega zneska terjatve,
– revidirani računovodski izkazi za leto
1995,
– poslovni načrt oziroma študija o upravičenosti investicije za izdana poroštva z
dospelostjo nad enim letom,
– obrazec za pridobivanje sredstev za
razvoj malega gospodarstva.
Izdajatelj razpisa lahko od prosilca zahteva tudi dodatna dokazila ali informacije.
IV. Zavarovanje kreditne obveznosti kreditojemalca
Kreditna obveznost kreditojemalca mora biti zavarovana s pogodbo, ki jo kreditojemalec sklene z banko. Zavarovanje mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. V zavarovanje pride v poštev:
– hipoteka na nepremičninah,
– izjemoma zastavna pravica na premičnih stvareh,
– zastava vrednostnih papirjev, ki jih je
izdala Republika Slovenija,
– odstop terjatev kreditojemalca do tujih
podjetij.
2. Višina zavarovanja:
– v primeru hipoteke na nepremičninah
mora biti nepremičnina neobremenjena, v
pravnem prometu in njena vrednost mora
presegati celotno obveznost kreditojemalca, ki se z nepremičnino zavaruje za najmanj dvainpolkrat,
– v primeru zastave premičnih stvari,
mora vrednost zastavljenih premičnin doseči trikratno vrednost,
– vrednost zastavljenih vrednostnih papirjev ali odstopljenih terjatev pa morata
biti enainpolkrat večja od obveznosti kredi-

Št. 27/96
Ob-2335
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
5, Maribor, objavlja na podlagi odredbe in
spremembe odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup, dobavo in montažo RTG
aparatur
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, Maribor.
2. Namen razpisa: nabava in montaža
razpisne opreme za RTG in ginekološki oddelek SBM.
3. Predmet razpisa:
a) aparat za računalniško tomografijo
(CT) (1-sekundni spiralni skener),
b) laserski tiskalnik za prikop na CT
(združljiv z izbranim CT),
c) aparat za rtg slikanje dojk (slikanje v
vseh smereh, z vsemi metodami, vodena
punkcija),
d) sistem za zajemanje, obdelavo in arhiviranje rtg slik – opcija (skeniranje, neposredno zajemanje slik iz rtg aparatov, komunikacija z drugimi sistemi).
4. Orientacijska vrednost razpisne opreme: 154,000.000 SIT.
5. Sestavni del ponudbene vrednosti so
vsi potrebni načrti za izvedbo montaže razpisne opreme.
6. Ponudnik ima pravico ponudbo predložiti v več variantah, od različnih proizvajalcev – dobaviteljev RTG aparatur, vendar
v funkciji in kvaliteti, ki se z razpisom zahtevajo.
7. Ponudbene cene so fiksne za vso razpisno opremo in se ne morejo menjati.
8. Dobavni rok najkasneje do 15. 12.
1996.

Ob-2336
Javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti
domačih enot malega gospodarstva do
bank z območja Republike Slovenije
I. Predmet razpisa
Javni razpis za pridobivanje poroštev Republike Slovenije za posojilne obveznosti
domačih enot malega gospodarstva do bank
z območja Republike Slovenije.
Poleg predpisanih meril in pogojev, določenih v zakonu o merilih in postopku za
dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 21/95), zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o merilih in postopku
za dajanje poroštev Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 18/96) in zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93), imajo
prednost dejavnosti, ki zagotavljajo:
– povečanje dodane vrednosti na enoto
proizvoda,
– povečanje zaposlovanja,
– pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti,
– visoko stopnjo inovativnosti,
– uvajanje sodobne tehnologije in sodobnih metod dela,
– energetsko varčnost in ekološko pozitiven odnos do okolja.
II. Pogoji razpisa
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tojemalca. Odstopljene terjatve morajo zapadati v roku štirinajstih dni po zapadlosti
obveznosti iz kreditne pogodbe.
V. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z dospelostjo do 7 let.
2. Realna obrestna mera za kredit, za katerega se daje poroštvo, ne sme presegati
11% letno.
3. Republika Slovenija za izdana poroštva zaračunava provizijo, ki se določa v
skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije. Provizija mora biti nakazana na žiro račun Republike Slovenije.
VI. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko zahteva od poroka
izpolnitev poroštvene obveznosti le v primeru, ko se banka ni mogla poplačati iz
zavarovanja, sklenjenega s kreditojemalcem
na podlagi pogodbe o zavarovanju kreditne
obveznosti. Banka mora izkoristiti vse zakonske možnosti za izterjavo dolga oziroma
za poplačilo iz zavarovanja.
VII. Roki prijave
Rok prijave je odprt do porabe sredstev.
Vloge za poroštva Republike Slovenije pošljite na naslov: Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva, Štefanova
5, Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo vsebovale vse zahtevane dokumentacije se zavrnejo. Ravno tako se zavrne neustrezna vloga in tista, ki
prispe po porabi sredstev.
VIII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– naziv in naslov prosilca (identifikacijska oznaka, matična številka),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
IX. Izbor prijav
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj, prijava na razpis-poroštvo RS”.
Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva

5. izdelava strokovnih podlag (besedil
členov) za tehnične predpise – pravilnike s
področja gradnje poslopij:
– vsebine dokumentacij,
– normativi pri načrtovanjih.
6. Izdelava strokovnih podlag (besedil
členov) za tehnične predpise – pravilnike s
področja naslednjih Evrokodov:
– obtežbe EC 1,
– betonske konstrukcije EC 2,
– jeklene konstrukcije EC 3,
– sovprežne konstrukcije EC 4,
– zidane zgradbe EC 5,
– geotehnika EC 6,
– potresno inženirstvo EC 8.
7. Izdelava strokovnih podlag (besedil
členov) za tehnična predpisa – pravilnika:
– jakotočne inštalacije v zgradbah,
– šibkotočne inštalacije v zgradbah.
8. Izdelava strokovnih podlag za regulativo visokih pregrad:
– izdelava katastra visokih pregrad,
– priprava tehničnih predpisov (besedil
členov) za področje načrtovanja, obratovanja in opazovanja (prioritetni vrstni red po
predlogu ponudnika).
9. Ocenjena vrednost del temelji na naslednji predvideni porabi časa:
za 1. točko: 915 ur,
za 2. točko: 215 ur,
za 3. točko: 215 ur,
za 4. točko: 1430 ur,
za 5. točko: 715 ur,
za 6. točko: 1860 ur,
za 7. točko: 585 ur,
za 8. točko: 785 ur.
10. Ponudniki naj za posamezne ponujene vsebine navedejo harmonizirano regulativo (če obstoja), ki jim bo za osnovo.
11. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa in oddajo javnih naročil. Opozarjamo na popolnost
zahtevane dokumentacije.
12. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika, navedbo
predmeta razpisa (tehnični predpisi) in opozorilom, da gre za javni razpis, je 5. 7. 1996.
Ponudbe pošljite po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6,
Ljubljana, ali oddajte do 12. ure v glavni
pisarni Ministrstva za okolje in prostor, Župančičeva 6, (soba št. 28/II), Ljubljana.
13. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
10. 7. 1996 ob 12. uri v sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, (soba št. 7), Župančičeva 6, Ljubljana.
14. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– reference in kadri,
– konkurenčnost cen,
– izvedbeni roki,
– druge ugodnosti ponudnika.
Ministrstvo za okolje in prostor

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
zazidalnega načrta za ožje mestno jedro
v Murski Soboti
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: izdelava zazidalnega
načrta za ožje mestno jedro v Murski Soboti.
3. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne prvih pet delovnih dni po objavi razpisa
na naslovu Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, II. nadstropje, soba št. 20, med
8. in 12. uro pri Štihec Antonu, dipl. inž. gr.
(informacije: tel. 069/31-000, int. 421).
4. Obseg in vsebina naloge
Naloga mora vsebovati vse elemente in sestavine kot jih predpisuje zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter navodilo o vsebini
posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur. l. SRS, št. 14/85).
Pogoj: izbrani izdelovalec mora sodelovati z avtorjema prvonagrajenega dela iz javnega, anonimnega, urbanistično anketnega in
urbanistično arhitektonskega natečaja za širše območje mesta Murska Sobota in oblikovanje mestnega jedra v Murski Soboti.
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 zlasti naslednje elemente:
– firmo in sedež ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference podjetja o izvajanju podobnih del,
– seznam strokovnjakov ter njihova strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– način plačila,
– terminski plan (dinamika realizacije
naloge),
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– vzorec pogodbe upoštevajoč rok plačila, rok izvedbe ter druge ugodnosti.
6. Merila in kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– celovitost ponudbe,
– fiksnost cene,
– ugodnosti ponudnika.
7. Oddaja ponudb:
Kompletne ponudbe morajo ponudniki
oddati najkasneje v desetih dneh od objave
v Uradnem listu RS, v zapečatenih kuvertah
z oznako javni razpis - zazidalni načrt za
mestno jedro - ne odpiraj (na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.
8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
od preteka roka oddaje ponudb, s pričetkom
ob 12. uri v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, III vhod, I nadstropje - urad župana. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred odpiranjem ponudb
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni pisno, najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 32 0010 14
Ob-2380
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za okolje in prostor, Ljubljana, Župančičeva 6, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izdelavo strokovnih podlag za
tehnične predpise s področja graditve
objektov
Predmet razpisa je:
1. izdelava strokovnih podlag (besedil
členov) za pravilnik “požarna varnost v
zgradbah”,
2. izdelava strokovnih podlag (besedil členov) za pravilnik “ugotavljanje skladnosti požarnih lastnosti gradbenih materialov, elementov in konstrukcij, elementov notranje
opreme ter sistemov naprav in opreme, ki so
v zgradbah namenjene za požarno zaščito”,
3. izdelava strokovnih podlag (besedil
členov) za pravilnik “ minimalne požarnovarnostne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri lokaciji zgradb”,
4. izdelava strokovnih podlag (besedil
členov) za tehnične predpise s področja
gradbene fizike (prehod toplote, prehod zvoka, vlaga, svetloba, klima, steklo – po predlogu ponudnika),

Št. 22/96
Ob-2441
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l.
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) objavlja Mestna občina Murska Sobota
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Ob-2402
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
skladno z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za odkup avtorskih pravic za učbenike
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje priprave
novih učbenikov iz predmetnih področij
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega
izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega
izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, višjega strokovnega
izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter
izobraževanja odraslih. Predmet razpisa je
tudi financiranje priprave novih priročnikov za učence in učitelje.
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje
javni razpis za odkup avtorskih pravic za
rokopise učbenikov in priročnikov za področja, navedena v prejšnjem odstavku.
2. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo avtorji
- fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so strokovno usposobljeni na področju
vsebine učbenika,
– izročijo pripravo rokopisa učbenika,
– izročijo obrazložitev vsebine učbenika.
3. Ponudba in ponudbena dokumentacija
morata biti v skladu z razpisno dokumentacijo in z določili odredbe o postopku za
izvajanje in oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94). Vsebovati mora naslednje elemente:
– izpolnjen obrazec 1A iz razpisne dokumentacije s podatki o avtorjih,
– izpolnjen obrazec 2 s podatki o učbeniku,
– izpolnjen obrazec 3 z navedbo terminskega plana priprave rokopisa učbenika,
– izjavo, da še nimajo sklenjene pogodbe za izdelavo učbenika z nobeno založbo
ali drugo ustanovo.
4. Orientacijska vrednost celotnega razpisa znaša 35,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro ponudnikov
Poleg splošnih pogojev, ki so razvidni iz
odredbe o postopku za izvajanje in oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
bomo upoštevali še naslednje kriterije:
– reference avtorjev na področju vzgoje
in izobraževanja,
– vsebine in koncepta priprave učbenika,
– skladnost vsebine učbenika z učnim
načrtom pripadajočega predmeta,
– prioriteta potrebe po pripravi novega
učbenika (pokritost predmetnega področja
z veljavnimi učbeniki),
– rok priprave rokopisa oziroma učbenika,
– predvideni stroški priprave učbenika.
6. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsako sredo in vsak četrtek, od

10. do 15. ure na Zavodu RS za šolstvo,
Poljanska 28, Ljubljana, v tajništvu oddelka
za izobraževalno tehnologijo, Nika Kajtna
(telefon 1333-266).
7. Oddaja ponudb
Pri razpisu bodo upoštevane le tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele na naslov:
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj - Razpis Avtor”.
Ponudbe naj ponudniki oddajo za vsak
učbenik v svoji ovojnici.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu
napisano ime ponudnika.
8. Trajanje razpisa
Razpis je odprt do konca leta 1996 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.
9. Javno odpiranje ponudb
Komisija za vodenje postopka javnega
razpisa bo odpirala ponudbe enkrat mesečno
do izteka roka oziroma do porabe razpoložljivih sredstev in sicer ob četrtkih dne 18. julija, 22. avgusta, 19. septembra, 17. oktobra,
21. novembra in 19. decembra 1996, ob
10. uri v prostorih Zavoda RS za šolstvo,
Poljanska 28, Ljubljana, v sobi št. 28. Ponudniki so vabljeni na javno odpiranje.
10. Izbira ponudnikov
Izbiro ponudnikov bo opravila komisija
za vodenje postopka javnega razpisa in izbiranja ponudb.
O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Izvajala se bodo gradbena, strojna in
elektro dela.
3. Posamezna ponudba mora vsebovati:
– dokaz o registraciji družb, ki sodelujejo v ponudbi,
– odločbo Republiškega energetskega
inšpektorata za izvajanje del,
– strokovnost kadrov ponudnika (dokazila),
– seznam večjih referenc ponudnika z
navedbo del in obsega,
– kratek opis opreme oziroma del,
– ceno za izdelavo posameznega sklopa
ponujenih del,
– plačilne pogoje,
– garancijo za pravočasno izvedbo del,
– izjavo, da bo na svoje stroške odpravil
vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem in kvalitetnem pregledu v dogovorjenem roku,
– izjavo o garancijskih rokih za vsa ponujena dela in opremo,
– izjavo ponudnika o odzivnem času in
času odprave napake v garancijskem roku
ter ostalih garancijskih pogojih,
– izjavo, da bo zavarovan predmet investicije v času izvajanja del od morebitne
škode,
– dokazila o vseh potrebnih atestih, certifikatih in izpitih za ponujeno opremo oziroma dela,
– vse ostale elemente, ki jih ponudnik
smatra za pomembne in niso zahtevani v
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
4. Izbrani izvajalec del sme določena dela oddati podizvajalcu le na podlagi pisnega
soglasja investitorja.
5. Izbrani izvajalec del je dolžan koordinirati oziroma usklajati morebitne podizvajalce, ki jih izbere investitor.
6. Ponudniki lahko kandidirajo za posamezne dele investicije.
7. Investitor si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb oziroma lahko zahteva
dodatne podatke.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
a) kvaliteta in zanesljivost opreme,
b) tehnične lastnosti ponujene opreme,
c) jamstva za hitro, strokovno in kvalitetno servisiranje,
d) izvedbeni roki,
e) celovitost ponudbe,
f) odnos cena/kvaliteta,
g) kompatibilnost ter razširjenost opreme,
h) druge ugodnosti ponudnika.
9. Razpisno dokumentacijo oziroma seznam opreme lahko ponudniki dvignejo ob
predložitvi potrdila o plačilu 15.000 SIT
(stroški za izdelavo razpisne obveznosti) na
ŽR 51410-601-39523 – APP Portorož, s pripisom “Stroški razpisne dokumentacije”.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni dan po objavi razpisa do
vključno 7. dne od dneva razpisa med 10. in
12. uro, na sedežu podjetja. Istočasno je
mogoč vpogled v projektne dokumentacije.
10. Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako “Izvedba plinifikacije Lucije I. faza”, z imenom in naslovom ponudnika in s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis”
do 11. 7. 1996 do 8.30, na naslov: Ogrevanje Piran, d.o.o., Fornače 33, Piran.

Št. 15/96
Ob-2452
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja podjetje Ogrevanje Piran,
d.o.o., Fornače 33, Piran
javni razpis
za dobavo opreme in izvedbo plinifikacije Lucije I. faza (20 stolpičev),
dobava opreme in izvedba etažnega
ogrevanja in priprave sanitarne vode za
posamezno stanovanje,
dobava opreme in izvedba sanacije
dimnikov
1. Investitor: Javno podjetje za oskrbo z
energijo Ogrevanje Piran, d.o.o., Fornače
33, Piran.
2. Predmet razpisa je dobava opreme in
izvedba naslednjih del:
a) plinska postaja kapacitete 15 m3 z izparilno-reducirno postajo,
b) plinovodno omrežje do posameznih
stolpičev zaključno s požarno pipo na objektu,
c) notranja plinska inštalacija (20 stolpičev) do ventila pred števcem na odcepu za
posamezno stanovanje in plinskimi omaricami,
d) plinska inštalacija do posameznih potrošnikov v stanovanju, vključno s plinomerom in regulacijo,
e) dobava in montaža plinskih potrošnikov (kombinirani grelniki oziroma samo za
ogrevanje),
f) dobava in montaža opreme za etažno
ogrevanje stanovanj (radiatorji ali konvektorji...),
g) sanacija obstoječih dimnikov za prehod na plin.
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Ponudbe prispele po 8.30 bodo zavrnjene. Odpiranje ponudb bo opravljeno isti dan
na sedežu podjetja ob 11. uri.
11. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Ogrevanje Piran, d.o.o.

10. Ponudnike bomo o izidu javnega razpisa obvestili najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
11. Vsa dodatna pojasnila dobite pri Tanji Oberski, tel. 178-33-45.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

javni razpis
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta
PGD, PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za ukinitev nivojskih prehodov v km
542+850, 542+970 in 543+195 v Kresnicah
in gradnja nadomestnih dovozov s podvozom.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,600.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 2 meseca.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu kupnine v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, soba 210, pri Branki Potočnik-Kranjc, dipl.
inž. gr. (tel. 13-13-144, int. 2327), od objave do 15. 7. 1996, med 9. in 11. uro. Kupnina za razpisno dokumentacijo v vrednosti
10.000 SIT mora biti nakazana na račun št.
50100-601-5014744.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference (izdelava večjega števila istovrstnih ali podobnih objektov),
– boljše finančne pogoje (kredit itd.),
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 22. 7. 1996 do
9. ure, v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, soba 205.
8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1996
ob 10. uri, v prostorih investitorja.
9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

Št. 663-05-0406/96
Ob-2453
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve 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 najugodnejšega izvajalca za
tisk in razpošiljanje publikacij
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: tisk in razpošiljanje
publikacij.
3a) Osnovni podatki za tisk publikacij:
– format: A4,
– tisk: dvostransko, brezlesni, 80 g/m2
papir,
– ovitek: 250 g/m2, premazni enostransko,
– tisk ovitka: dvobarvni, lakiran,
– vezava: zvezek,
– stavek: naročnikov na disketi,
– povprečna naklada: 850 izvodov,
– povprečen obseg: 30 strani + ovitek.
3b) Osnovni podatki za razpošiljanje
publikacij:
– ovijanje v pasice,
– pošiljanje po pošti.
4. Predvideni začetek del: začetek septembra 1996.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime podjetja oziroma ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– seznam referenc ponudnika,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– vzorec pogodbe,
– strukturo cene in ceno za izvod glede
na povprečno naklado in povprečen obseg,
– rok za oddajo publikacije v tiskarno,
– ime kontaktne osebe.
6. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za tisk in razpošiljanje publikacij”.
Vsaka ponudba mora biti opremljena z
naslovom ponudnika. Ponudbe lahko oddate
osebno v vložišču oziroma jih pošljete po
pošti najkasneje do 4. 7. 1996 do 14. ure, na
naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
7. Odpiranje ponudb bo 5. 7. 1996 ob
10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve v Ljubljani, Kotnikova 5.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– najugodnejša cena in pogoji plačila,
– reference o opravljenih delih,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
9. Prepozno oddanih in nepopolnih ponudb ne bomo obravnavali.

Št. 2.0.-2074/96
Ob-2401A
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o postopku javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske železnice,
d.d. objavljajo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Investitor: Slovenske železnice Ljubljana, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.
2. Predmet razpisa: obnova kretniške postojanke II na železniški postaji Ormož.
3. Čas izvajanja del: avgust 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,500.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predložitvi potrdila prevzamejo na
SŽ Ljubljana, Sekciji za vzdrževanje prog
Maribor, Valvasorjeva 19, pri Nadi Kočevar oziroma Gabrijelu Stavbar, po predhodnem telefonskem dogovoru, tel. 062/31-993
ali 26-151, int. 296 ali 345, od 21. 6. do
27. 6. 1996. Kupnino za razpisno dokumentacijo v vrednosti 2.000 SIT naj ponudniki
nakažejo na žiro račun SŽ Ljubljana – Infrastruktura, št. 50100-601-5014744.
5. Ogled objekta je mogoč po predhodnem telefonskem dogovoru.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku (izdelava na ključ itd.).
8. Rok za oddajo ponudb je 1. 7. 1996 do
13. ure, v tajništvu SŽ – Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor.
Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upoštevajo kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in ure.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996 ob
13.30, v prostorih SŽ – Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Št. 2.0.-2074/96
Ob-2401B
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.

Št. 2.0.-2074/96
Ob-2401C
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.
javni razpis
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta
PGD, PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za podhod pod železnico–Puharjeva
ulica–Cesta pod turnom v Ljubljani.
3. Rok izvedbe: 3 mesece.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,500.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu kupnine v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, soba 210, pri Branki Potočnik-Kranjc, dipl.
inž. gr. (tel. 13-13-144, int. 2327), od objave do 15. 7. 1996, med 9. in 11. uro. Kupnina za razpisno dokumentacijo v vrednosti
10.000 SIT mora biti nakazana na račun št.
50100-601-5014744.
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6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference (izdelava večjega števila istovrstnih ali podobnih objektov),
– boljše finančne pogoje (kredit itd.),
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 22. 7. 1996 do
10. ure, v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, soba 205.
8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1996
ob 11. uri, v prostorih investitorja.
9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura

– boljše finančne pogoje,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb je 16. 7. 1996
do 8.30, v tajništvu Sekcije za vzdrževanje
prog Nova Gorica, Kolodvorska 8, Nova
Gorica.
9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1996
ob 9. uri, v prostorih Sekcije za vzdrževanje
prog Nova Gorica na zgoraj navedenem naslovu.
10. Obvestilo o izboru
O izboru ponudnika bodo ponudniki obveščeni pisno v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Področje infrastrukture
Gradbena dejavnost

Št. 01012-2/95
Ob-2372
Na podlagi 33. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Občina Loški Potok
javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem primernosti
1. Naročnik: Občina Loški Potok, Hrib
102, Loški Potok
2. Vrsta nalog:
a) izdelava prostorskih sestavin za spremembe in dopolnitev dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov za območje Občine Loški Potok,
b) izdelava prostorskih izvedbenih aktov
za območje Občine Loški Potok.
3. Ponudniki so lahko podjetja, zavodi,
druge organizacije in projektne skupine, katerih nosilci so registrirani za opravljanje
tehnično strokovnih nalog, ter tako izpolnjujejo splošne pogoje po 69. členu zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
4. Naloge se bodo opravljale za proračunsko leto 1996.
5. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev so:
– kompletnost ponudbe, reference s področja urejanja prostora,
– reference stalno zaposlenih strokovnjakov ponudnika,
– poznavanje prostora.
Če vključujete v ponudbo posamezne
strokovnjake, ki niso stalno zaposleni pri
ponudniku, potem njihovim referencam priložite izjavo, da soglašajo z udeležbo v projektni skupini.
6. Pisne prijave pošljite na naslov: Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318 Loški Potok, v zapečateni kuverti s pripisom: Za razpis izvajalcev PIA - ne odpiraj.
Upoštevali bomo vse ponudbe, ki bodo
prispele do vključno 20. dne do 11. ure po
objavi v Ur. l. RS. Javno odpiranje ponudb
bo isti dan ob 13. uri v prostorih Občinske
uprave občine Loški Potok.
Kolikor je 20. dan nedelja, praznik ali
dela prost dan, se za 20. dan šteje prvi naslednji delovni dan.
7. Občina Loški Potok bo o rezultatih
razpisa obvestila vse ponudnike najkasneje
20 dni po odpiranju ponudb. Z izbranimi
ponudniki bo Občina Loški Potok sklenila
pogodbe o načinu izvajanja del.
Občina Loški Potok

Št. 2.0.-2074/96
Ob-2401Č
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84) in odredbe o postopku javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi in dopolnitvi navedene odredbe
(Ur. l. RS, št. 19/94), Slovenske železnice,
d.d. objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: antikorozijska zaščita jeklenih železniških mostov v km:
– 11+580,
– 12+597,
– 23+496,
– 50+308,
– 56+159,
– 95+817,
– 101+911,
proge Jesenice–Sežana
in v km:
– 1+873,
proge Prvačina–Ajdovščina.
3. Čas izvajanja del: avgust–september
1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
16,000.000 SIT.
5. Razpisno
dokumentacijo
lahko
dvignejo ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu kupnine v prostorih Sekcije
za vzdrževanje prog Nova Gorica, Kolodvorska 8 v Novi Gorici, pri Abram Miranu
(tel. 065/21-469), vsak delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS, med 7. in
8. uro ali med 14. in 15. uro, do 16. 7. 1996
do 8.30.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun št. 50100-601-5014744.
6. Ogled objekta: dne 1. 7. 1996 s pričetkom ob 8. uri, na železniški postaji Bled
Jezero na progi Jesenice–Sežana.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponujajo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– krajši rok izdelave,

Ob-2379
Javni razpis
za gradnjo čistilne naprave Destrnik
1. Investitor: Občina Destrnik - Trnovska vas.
2. Predmet razpisa: gradnja čistilne naprave Destrnik (gradbeni in strojni del).
Ponudi se lahko tudi samo gradbeni ali
strojni del.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak dan med 8. in 12. uro, na
sedežu Občine Destrnik-Trnovska vas, Trnovska vas 42.
Projektna dokumentacija je na ogled na
istem naslovu.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
20,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek gradnje je 20. 8. 1996;
rok za dokončanje pa 31. 10. 1996.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so: ponudbena cena, referenca ter rok
izvedbe ter fiksnost cene.
7. Ponudba mora vsebovati:
7.1. Firmo in ime ponudnika,
7.2. Izpisek sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
7.3. Podpisani osnutek pogodbe,
7.4. Poimenski seznam kadrov, ki bodo
vodili gradnjo,
7.5. Izjavo, da je ponudnik seznanjen s
terenskimi, geološkimi razmerami in z obsegom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenem roku,
7.6. Izjavo, da je seznanjen z tehnično
dokumentacijo in z njo soglaša,
7.7. Bianco menico v višini 10% del, kot
garancijo za resnost ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe, ne
glede na razloge oziroma, da sklene pogodbo z izbranim ponudnikom po fazah del ali
v zmanjšanem obsegu.
9. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj - ponudba za čistilno napravo Destrnik”, je potrebno oddati najkasneje do 1. 7. 1996 do 11 ure, v tajništvo
Občine Destrnik-Trnovska vas. Odpiranje
ponudb bo istega dne ob 12. uri, v prostorih
Občine Destrnik-Trnovska vas.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 15 dni.
Občina Destrnik-Trnovska vas

Št. 110-1/96
Ob-2400A
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: Georadarske meritve na
AC odseku Dane - Fernetiči
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
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od dne 27. 6. 1996 dalje, strokovne informacije vam posredujeta Suzana Svetličič,
dipl. inž. (tel. 061/13 24 222).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 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: “Georadarske meritve na AC odseku Dane - Fernetiči “
Javno odpiranje ponudb bo 12. 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.

4. Zabojniki velikosti 500, 700 in 900 l,
izdelani v cinkani izvedbi, na 4 kolesih, 100
komadov.
5. Ponudba mora vsebovati firmo in dejavnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce, podatke o
znamki, tipu ter moči motorja tovornega
avtomobila, ponujeno ceno in plačilne pogoje.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena, način plačila, fiksnost
cene,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija
in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti ponudnika,
– garancija in brezhibnost.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
7. Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od podpisa pogodbe v primeru izpada
investicijskih sredstev. Ponudniki zaradi
morebitnega zmanjšanja obsega razpisanega nakupa ali odstopa od podpisa pogodbe
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj - nakup vozila” oziroma “Ne odpiraj - nakup zabojnikov”, v roku
15 dni od objave tega razpisa na naslov:
Komunalno podjetje Komunala Ribnica,
Breže 1/B.
9. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan ob 10. uri v prostorih Komunalnega
podjetja Komunala Ribnica, po izteku roka.
10. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 20 dni od odpiranja
ponudb.
Komunalno podjetje
Komunala Ribnica

Slavica
Veršič,
dipl.
inž.
(tel.
061/1324-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 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:
“1. Izdelava PGD, PZI Sodražica - Žlebič.” – S.V.
“2. Izdelava lok. dok. in PGD, PZI projekta M 6 skozi Ribnico.” – S.V.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/96
Ob-2400C
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: pridobitev nadomestnih
objektov in reševanje problematike
rušenca na odseku Vipava–Selo
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 26. 6. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Fefer Jernej, dipl. jur.
(tel. 061/13-22-241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 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: “Pridobitev nadomestnih objektov in reševanje
problematike rušencev na odseku HC Vipava–Selo”.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 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.
Št. 65/96
Ob-2370
Komunalno podjetje Komunala Ribnica
objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za nakup vozila in zabojnikov
1. Predmet razpisa: nakup novega tovornega vozila za pobiranje smeti in nakup zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov.
2. Ponujeno vozilo mora biti MERCEDES-BENZ, tip 1924/3900/ 4 × 2 šasija s
kabino prirejena za smetarsko nadgradnjo.
3. Nadgradnja mora biti vodotesna in prirejena tako, da se lahko pobira posode od
80 l do 900 l.

Št. 110-1/95
Ob-2451A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Izdelava PGD, PZI projekta rekonstrukcije ceste R 320/1120 Sodražica-Žlebič
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
2. Izdelava lokacijske dokumentacije
in PGD, PZI projekta rekonstrukcije
mag. ceste M 6/263 skozi Ribnico (Gorenjska cesta) od km 3.000 do km 3.500
Orientacijska vrednost del znaša
1,200.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov) na Direkciji
Republike Slovenije za ceste, Dunajska
48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni
Skubic), in sicer od 26. do 28. 6. 1996,
strokovne informacije pa vam posreduje

Št. 110-1/95
Ob-2451B
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
ponovni javni razpis
za oddajo del: Študija variant poteka
preplastitve trase reg. ceste R 357
(Kranjčeve ul. v Lendavi)
Lendava - Pince
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 26. do 28. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Draga Lavrič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 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 “Študija variant poteka prestavitve trase R 357 Lendava-Pince.” – D.L.
Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-2451C
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
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javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektov PGD,
PZI za rekonstrukcijo ceste R 319/1111
Gorenja vas - Trebija
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 26. do 28. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Saša Kovačič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
5,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 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: “Izdelava projektov PGD/PZI za rek. R 319 Gorenja
vas-Trebija.” – S.K.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95
Ob-2451Č
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: Obnova odvodnjavanja
na M in R cestah CP Murska Sobota
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 26. do 28. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Roman Černivec,
gr. teh. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
5,400.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 7. 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 Obnova odvodnjavanja na M in R cestah CP Murska
Sobota.” – R.Č.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 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-2451D
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija mag.
ceste M 10-1 Počehova - Lendava odsek
322 Kapca-Hotiza
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 26. do 28. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Marjan Pucko, inž.
(tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
60,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 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 “Rekonstrukcija mag.ceste Kapca-Hotiza.” – M.P.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 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.
Št. 110-1/95
Ob-2451E
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija plazu na R 314
Stahovica - Črnivec
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 26. do 28. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 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 “Sanacija plazu Stahovica - Črnivec.” – B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Št. 110-1/95
Ob-2451F
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: Izdelava podpornih zidov
na R 314/1074 Petrovo Brdo-Podrošt
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 26. do 28. 6. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Janez Gorenc, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
119,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 7. 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 “Izdelava
pod.zidov Petrovo Brdo-Podrošt.” – J.G.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 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
Ob-2373
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Mislinja objavlja
javni razpis
za oddajo del izgradnje vodovoda Movže
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
voljo na sedežu urada Občine Mislinja, Šolska cesta 34.
3. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda
v Mislinji v naselju Movže in delu Gornjega
Doliča.
4. Orientacijska vrednost: 16,000.000
SIT.
5. Rok za izvedbo del: 2 meseca po podpisu pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnešega ponudnika:
– ugodna cena, fiksnost cen,
– reference za izvajanje tovrstnih del,
– rok za izvedbo del,
– morebitne druge ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno
15. dan po objavi v Uradnem listu RS. Ponudniki naj ponudbe pošljejo v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - javni razpis
za vodovod Movže” na naslov Občina Mi-
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slinja, Šolska cesta 34. Odpiranje ponudb
bo tretji delovni dan po poteku roka za oddajo, ob 11.30, v prostorih urada Občine
Mislinja, Šolska cesta 34.
8. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
osmih dneh po odpiranju ponudb.

8. Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj javni razpis za preplastitev lokalnih cest”. Na ovojnici naj bo točen naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb, ob 9.30 v
prostorih urada Občine Mislinja. O izidu
razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 8
dni po odpiranju ponudb.

6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: fiksna cena po enoti za izvedena dela do konca gradnje, obračun del po
gradbeni knjigi, zahtevani avans, možnost
kreditiranja ali zamik plačil, reference izvajalca in način plačila izvedenih del po situacijah. Investitor si pridržuje pravico, da se v
primeru prekoračitve proračunske postavke
izvede samo določena dela iz ponudbenega
predračuna.
7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: “Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina”.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za cerkev Sv.
Lenarta”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1996
ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška Slatina.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Rogaška Slatina

Ob-2374
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Mislinja objavlja
javni razpis
za oddajo del izgradnje črpalnega jaška
nad vrtino v Doliču in povezavo
z obstoječim vodohramom preko
tlačnega cevovoda
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
voljo na sedežu urada Občine Mislinja, Šolska cesta 34.
3. Predmet razpisa: izgradnja črpalnega
jaška nad vrtino vodovoda Dolič in tlačnega
cevovoda v skupni dolžini 84m.
4. Orientacijska vrednost: 7,800.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del: pričetek konec
julija, zaključek konec avgusta 1996.
6. Merila za izbiro najugodnešega ponudnika:
– ugodna cena, fiksnost cen,
– reference za izvajanje tovrstnih del,
– rok za izvedbo del,
– morebitne druge ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno
15. dan po objavi v Uradnem listu RS. Ponudniki naj ponudbe pošljejo v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - javni razpis
za črpalni jašek nad vrtino” na naslov Občina Mislinja Šolska cesta 34. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan po poteku roka za
oddajo, ob 10.30, v prostorih urada Občine
Mislinja, Šolska cesta 34.
8. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
osmih dneh po odpiranju ponudb.
Ob-2375
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Mislinja objavlja
javni razpis
za oddajo del: preplastitev cest v Občini
Mislinja
1. Naročnik del: Občina Mislinja.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu urada Občine Mislinja,
Šolska cesta 34.
3. Predmet razpisa: preplastitev posameznih odsekov lokalnih cest v Občini Mislinja.
4. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
5. Rok za izvedbo: pričetek in zaključek
del v juliju 1996.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika:
– ugodna cena, fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika,
– morebitne druge ugodnosti.
7. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele vključno
15 dan po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Občina Mislinja, Šolska cesta 34.

Ob-2376
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Mislinja objavlja
javni razpis
za oddajo del izgradnje zbirnega
kolektorja kanalizacije Šentilj
1. Investitor: Občina Mislinja.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
voljo na sedežu urada Občine Mislinja, Šolska cesta 34.
3. Predmet razpisa: izgradnja zbirnega
kolektorja kanalizacije Šentilj do čistilne naprave v Mislinji.
4. Orientacijska vrednost: 10,000.000
SIT.
5. Rok za izvedbo del: pričetek v septembru, zaključek do konca oktobra 1996.
6. Merila za izbiro najugodnešega ponudnika:
– ugodna cena, fiksnost cen,
– reference za izvajanje tovrstnih del,
– rok za izvedbo del,
– morebitne druge ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno
15. dan po objavi v Uradnem listu RS. Ponudniki naj ponudbe pošljejo v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - javni razpis
za kanalizacijo Šentilj” na naslov Občina
Mislinja, Šolska cesta 34. Odpiranje ponudb
bo tretji delovni dan po poteku roka za oddajo, ob 8. uri, v prostorih urada Občine
Mislinja, Šolska cesta 34.
8. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
osmih dneh po odpiranju ponudb.
Občina Mislinja
Št. 352-32/6-96
Ob-2359
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rogaška Slatina
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijska dela na
cerkvi Sv. Lenarta v Dreveniku
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
sanacijska dela na cerkvi Sv. Lenarta v Dreveniku.
Razpisana so gradbena in gradbenoobrtniška dela.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2.
Informacije lahko dobite na tel.
063/814-222.
3. Predvideni rok pričetka del je 15. 7.
1996.
4. Rok za dokončanje del je 15. 8. 1996.
5. Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Ob-2360
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, na
osnovi 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 opreme ter
inventarja, učil in učnih pripomočkov za
prostore osnovne šole Safet-beg Bašagić
v Sarajevu
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport.
2. Uporabnik: Osnovna šola Safet-beg
Bašagić.
3. Predmet razpisa: oprema ter inventar,
učila in učni pripomočki šolskih prostorov.
4. Orientacijska vrednost:
a) oprema prostorov OŠ v A. objektu –
8,900.000 SIT,
b) oprema prostorov OŠ v B. objektu –
9,700.000 SIT,
c) inventar ter učila in učni pripomočki
za oba objekta – 9,000.000 SIT.
5. Rok dobave: 9. 8. 1996.
Rok montaže: 16. 8. 1996.
Rok predaje objekta: 23. 8. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponujena vrednost,
– funkcionalnost opreme in estetski videz,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji (možnosti izvajalskega
kredita, možnost odloženega plačila, ali plačila na obroke ob upoštevanju navodila o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96),
– garancijski roki,
– reference,
– dodatne ugodnosti (daljši garancijski
rok in drugo),
– boniteta na podlagi obrazcev BON1 in
BON2.
7. Ponudniki morajo, poleg ostalega, priložiti še:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o prostih kapacitetah,
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– usposobljenost kadrov,
– podatke o boniteti BON1 in BON2.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovni dan po objavi
javnega razpisa v tajništvu Ministrstva za
šolstvo in šport, Službe za investicije, Ljubljana, Trubarjeva 3/VII., tel. 13-12-249.
9. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni ovojnici s pripisom “Ne odpiraj
– ponudba za opremo prostorov OŠ v Sarajevu”.
10. Ponudbe morajo vsebovati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
11. Rok za oddajo ponudb je 5. 7. 1996
do 12. ure v tajništvu Ministrstva za šolstvo
in šport, Službe za investicije, Trubarjeva
3/VII.
12. Javno odpiranje ponudb bo na isti
dan, kot je določeno v 11. točki ob 12.15 v
sejni sobi Ministrstva za šolstvo in šport,
Ljubljana, Trubarjeva 5/III.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da se
v primeru pomanjkanja proračunskih sredstev pogodba o nabavi opreme ne sklene.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo udeležence razpisa razpisna komisija obvestila do 12. 7. 1996.
15. Ponujena cena se računa franco vgrajene in ustrezno razporejene opreme ter učil
in učnih pripomočkov v prostore obeh objektov A. in B.
16. Ob dvigu razpisne dokumentacije so
ponudniki dolžni plačati znesek v višini
20.000 SIT za razpisno dokumentacijo, resnost ponudbe in manipulativne stroške komisije na žiro račun LIZ inženiringa, Vurnikova 2, št. 501006-601-11966.
Ministrstvo za šolstvo in šport

glede, energetske zasnove lokalnih skupnosti in študije izvedljivosti.
4. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvajanju projekta po točkah 5., 6. in 7. javnega republiškega razpisa.
5. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, tel. 064/373-165 – Jasna Zlobec
Dolinar.
6. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu naj svoje vloge, v katerih bodo
podani odgovorni na zgoraj navedene zahteve, s proloženimi dokumenti o imenu in
nazivu ponudnika, podatki iz registracijskega sodišča o registraciji podjetja in dejavnosti ter ustrezne reference, pošljejo na naslov: Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, do vključno desetega dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS do 10. ure.
V primeru, da se rok za oddajo ponudb
izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi
naslednji delovni dan.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi 162/1 Mestne občine Kranj.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za izdelavo energetskega
pregleda osnovnih šol Mestne občine
Kranj”.
8. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.
9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.

sa – intervencije v učinkovito rabo energije;
subvencije za energetske preglede, energetske zasnove lokalnih skupnosti in študije
izvedljivosti.
4. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvajanju projekta po točkah 5., 6. in 7. javnega republiškega razpisa.
5. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, tel. 064/373-165 – Jasna Zlobec
Dolinar.
6. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu naj svoje vloge, v katerih bodo
podani odgovorni na zgoraj navedene zahteve, s priloženimi dokumenti o imenu in
nazivu ponudnika, podatki iz registracijskega sodišča o registraciji podjetja in dejavnosti ter ustrezne reference, pošljejo na naslov: Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, do vključno desetega dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS do 10. ure.
V primeru, da se rok za oddajo ponudb
izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi
naslednji delovni dan.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi 162/1 Mestne občine Kranj.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za izdelavo energetskega
pregleda osnovnih šol Mestne občine
Kranj”.
8. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.
9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.
Mestna občina Kranj

Št. 60101-0001/95
Ob-2361
Mestna občina Kranj – Oddelek za družbene dejavnosti, razpisuje na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo energetskega pregleda stavb
osnovnih šol Mestne občine Kranj z
ogrevanjem prek lastnega kurišča v letu
1996
1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa je izdelava energetskega pregleda osnovnih šol na območju
Mestne občine Kranj (enajst stavb: DE Kokrica, DE Center, DE Primskovo, DE Goriče, c.š. OŠ Stane Žagar, DE Orehek, DE
Mavčiče, DE Besnica, DE Žabnica, DE
Podblica, OŠ Predoslje), kar je eden od razpisnih pogojev, da se Mestna občina Kranj
lahko prijavi na javni republiški razpis.
3. Ponudniki morajo pri izdelavi energetskega pregleda stavb osnovnih šol mestne občine z ogrevanjem prek lastnega kurišča, izpolnjevati pogoje, ki jih za izdelavo
takšnega energetskega pregleda zahteva javni razpis za področje energetike, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kozinova 5,
Ljubljana, objavljen v Ur. l. RS, št. 19/96 –
poddel razpisa – intervencije v učinkovito
rabo energije; subvencije za energetske pre-

Št. 60101-0001/95
Ob-2362
Mestna občina Kranj – Oddelek za družbene dejavnosti, razpisuje na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo energetskega pregleda stavb
osnovnih šol Mestne občine Kranj z
lastnim kuriščem v letu 1996
1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa je izdelava energetskega pregleda osnovnih šol na območju
Mestne občine Kranj (deset stavb: DE Kokrica, DE Center, DE Primskovo, DE Goriče, c.š. OŠ Stane Žagar, DE Orehek, DE
Mavčiče, DE Besnica, DE Žabnica, DE
Podblica), kar je eden od razpisnih pogojev,
da se Mestna občina Kranj lahko prijavi na
javni republiški razpis.
3. Ponudniki morajo pri izdelavi energetskega pregleda stavb osnovnih šol mestne občine z lastnim kuriščem, izpolnjevati
pogoje, ki jih za izdelavo takšnega energetskega pregleda zahteva javni razpis za področje energetike, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kozinova 5, Ljubljana, objavljen v Ur. l. RS, št. 19/96 – poddel razpi-

Št. 749/96
Ob-2371
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 45/84 in 29/86) ter
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Cankova – Tišina
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del rekonstrukcije
oziroma obnove nekategorizirane ceste v
Občini Cankova – Tišina
1. Investitor: Občina Cankova – Tišina.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija oziroma obnova nekategorizirane ceste v Gerlincih; Gerlinci proti Kovaču (Šadlnu), v
dolžini 1,8 km, širina 3 m in 2 x 0,05 m
bankine.
3. Orientacijska vrednost del: 16,000.000
SIT.
4. Začetek del: takoj po podpisu pogodbe.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu občinske uprave
Občine Cankova – Tišina, Tišina 4, tel.
069/46-650, kjer je tudi na vpogled projektna dokumentacija.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne in projektne dokumentacije.
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7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponujena cena, ugodni plačilni pogoji,
možnost kreditiranja,
– fiksne cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del ter da
jih je sposoben izvesti v najkrajšem možnem času,
– reference za izvajanje takih ali podobnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– osnutek pogodbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni od
objave v Ur. l. RS. Zapečateno ponudbo z
oznako “Ponudba ne odpiraj – cesta v Gerlincih”, je potrebno dostaviti na naslov:
“Občina Cankova – Tišina, Tišina 4” – v
dveh ločenih kuvertah.
10. Javno odpiranje ponudb bo v 8 dneh
po preteku roka za oddajo pismenih ponudb.
O kraju in času odpiranja ponudb bodo ponudniki pravočasno obveščeni.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 10. dneh po odpiranju ponudb.
Občina Cankova – Tišina

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 9. 7. 1996
do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in zapečateni kuverti z oznako “Ponovno rezervoar Debeli Hrib – Ne odpiraj”. Ponudbe
poslane po pošti morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 9. 7. 1996 do 8. ure.
10. Odpiranje ponudb bo 9. 7. 1996 ob 9.
uri v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpiranja ponudb.

9. Odpiranje ponudb bo 8. 7. 1996 ob 9.
uri v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Ivančna Gorica

Ob-2411
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja
ponovni javni razpis
za pridobitev izvajalca za izgradnjo
100 m3 rezervoarja na vodovodnem
sistemu Temenica
1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa je pridobitev izvajalca za izgradnjo 100 m3 rezervoarja na vodovodnem sistemu Temenica, brez zemeljskih
del.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak uradni dan od 8. do 10. ure na Občini
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica. Če bo potrebno dodatno tolmačenje v
zvezi z razpisnimi deli, se obrnite na Jereb
Toneta, tel. 777-697.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 4,000.000 SIT.
5. Investitor si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. Zaradi morebitnega zmanjšanega obsega del ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja kakršnekoli odškodnine iz tega naslova.
6. Predvideni rok začetka del je julij-avgust 1996, rok dokončanja del pa je september 1996.
7. Lokacija rezervoarja je na Slivnikovem vrhu, zemeljska dela so že opravljena.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,

Ob-2410
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 34/84)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih nročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja
ponovni javni razpis
za izdelavo projektov kanalizacij za
kraje Šentvid pri Stični, Škrjanče, Malo
Hudo in Stranska vas, ter Vir pri Stični
1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa je izdelava lokacijskih osnov, kataster prizadetih lastnikov
zemljišč in projektne dokumentacije
PGD-PZI kanalizacij za kraje Šentvid pri
Stični, Škrjanče, Malo Hudo in Stranska vas,
Vir pri Stični. Za kraj Vir pri Stični je potrebno narediti tudi idejni projekt.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak uradni dan od 8. do 10. ure na Občini
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica. Če bo potrebno dodatno tolmačenje v
zvezi z razpisnimi deli, se obrnite na Jereb
Toneta, tel. 777-697.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,000.000 SIT.
5. Investitor si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. Zaradi morebitnega zmanjšanega obsega del ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja kakršnekoli odškodnine iz tega naslova.
6. Projektno dokumentacijo bo potrebno
izdelati do oktobra 1996. Prve projekte bo
potrebno oddati julija-avgusta 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
8. Rok za dostavo ponudb je 8. 7. 1996
do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in zapečateni kuverti z oznako “Ponovno projekti kanalizacij 1996 – Ne odpiraj”. Ponudbe
poslane po pošti morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 8. 7. 1996 do 8. ure.

Ob-2412
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo hišnega
priključka vodovoda in izvedba
priključka priključnega vročevoda in
izgradnjo toplotne postaje za objekt
VDC, Vojkova 58
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za:
gradbena in inštalacijska dela.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina ponudbe.
3.1. Ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpisno dokumentacijo.
3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost investicije:
9,500.000 SIT
5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje: julij
1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:
september 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost izvajalca za opravljanje tovrstnih del,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na podjetju
PRO-NEP, Ljubljana, Linhartova 3a.
Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 26. 6. 1996 do 28. 6. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Švajgerju, tel 318-540, vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
9. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Vojkova” je potrebno oddati do 12.
ure, 5. 7. 1996 v zapečatenem ovoju, v vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali poslati na naslov: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
10. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
5. 7. 1996 ob 13. uri v sejni sobi Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov,
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ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

dove Slovenije – Območna enota Ljubljana,
krajevna enota Domžale, objavlja

9. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev, z izbranim ponudnikom ne
sklene pogodbe.

Št. 122-1/96
Ob-2475
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 18/94) Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
investicijsko-vzdrževalnih del na
objektih osnovnih šol in glasbene šole
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti:
a) OŠ Dragatuš, sanacija ravne strehe 4,500.000 SIT,
b) OŠ Stari trg, sanacija strehe 2,000.000 SIT,
c) OŠ Vinica, zvočna izolacija telovadnice - 1,800.000 SIT,
d) Glasbena šola Črnomelj, sanacija podstrešja - 6,000.000 SIT.
2. Čas izvedbe: julij - avgust 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Črnomelj vsak delavnik od 8. do 12. ure v sobi št. 25, v petih
dneh po objavi razpisa in po vplačilu 5.000
SIT za posamezno šolo na ŽR Občine Črnomelj št. 52110 - 630 - 40302 s pripisom: za
razpisno dokumentacijo šol.
6. Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije je potrebno oddati v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj razpis inv. vzdr. šol” na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. Upoštevane bodo ponudbe, ki jih bo naročnik prejel do 9. ure 30. dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Rok začne teči z dnem
objave.
7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po zadnjem dnevu za oddajo
ponudb ob 9. uri v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3 v Črnomlju.
8. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Črnomelj
Št. 566/96
Ob-2390
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Domžale v sodelovanju z Zavodom za goz-

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Občine
Domžale v letu 1996
1. Naročnik del: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa (ponovni razpis):
2.1. Redna vzdrževalna dela:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna
čiščenja cestnih odvodnikov, čiščenje cevnih in ploščatih propustov, orčni izkop koritnice in prečnih kanalov, ročno posipanje
cestišča, urejanje brežin in vzdrževanje objektov na gozdnih cestah,
b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in profiliranje cestišča, nasipanje
gramoznega materiala, ter vzdrževanje in
izdelava objektov na gozdnih cestah,
c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1996/97. Pri tej postavki gre za označevanje gozdnih cest, pluženje in posipavanje.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,166.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del kot je razpisan glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti in drugih).
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
4. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del v letu 1996. Dela se bodo izvajala po
operativnih planih.
5. Merila za izbiro izvajalca: reference
za to področje, ponudbena cena za enoto,
strojne in delovne kapacitete, plačilni pogoji, rok izvedbe, garancijski roki in druge
ugodosti. Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
6. Informacije v zvezi z razpisom posreduje Miha Zabret – Zavod za gozdove Slovenija – OE Ljubljana, KE Domžale, Ljubljanska 72a, Domžale (tel. 061/721-275) in
Primož Tonkli – Občina Domžale, Oddelek
za gospodarske javne službe, Ljubljanska
89, Domžale (tel. 061/722-022), kjer lahko
dvignete tudi razpisno dokumentacijo proti
odkupnim 1.000 SIT plačljivo z gotovino
ali viramnom na ŽR 50120-640-810230 –
proračun Občine Domžale (razpis).
7. Ponudbe
Rok za odddajo ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva) do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89/I, 1230 Domžale. Ponudbe se dostavijo v zaprtih kuvertah z označbo firme in oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – vzdrževanje gozdnih cest”.
Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in dobo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izločene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
8. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska 69, konferenčna soba, naslednji dan po poteku roka
za oddajo ponudb ob 15. ure. Kolikor pade
dan odpiranja na dela prost dan se odpiranje
opravi naslednji delovni dan ob isti uri.

Šr. 566/96
Ob-2391
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 10/94) Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, Domžale objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca projektne
dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem
programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti:
2.1. Za izvajanje del
a) Objekt 1: sanacija Koliške ceste III.
faza na Viru, okvirna vrednost 7,500.000
SIT,
b) Objekt 2: izgradnja hodnika za pešce
v naselju Ihan–Selo II. faza, okvirna vrednost 3,500.000 SIT,
c) Objekt 3: preureditev parkirišča Občine
Domažale, okvirna vrednost 2,000.000 SIT.
3.2. Rok izvedbe: objekt 1–3,
Pričetek: julij 1996.
Zaključek: avgust 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– regerence in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe, na Ljubljanski
89/I, Domžale. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo
ponudbe pri Tonkli Primožu ali Kump Jožetu, tel št. 722-022 ali 714-005.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo
za postavko 2.1. je 5.000 SIT plačljivo v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.:
50120-630-810230 – proračun Občine Domžale – razpis.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
5. 7. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89/I, 1230 Domžale, v
zaprti ovojnici z napisom “Javni razpis –
Komunala – Ne odpiraj!”
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje – sejna soba, prvi naslednji dan po
roku za oddajo ponudb ob 15. uri.
Kolikor pade dan odpiranja na soboto,
nedeljo ali praznik je odpiranje prvi delovni
dan ob isti uri.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno postavko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da bo morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
Občina Domžale
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Št. 28/96
Ob-2392
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14,
Ljubljana

c) dobava in montaža klimatskih naprav
za ekspozituri Slovenj Gradec in Ravne na
Koroškem,
d) dobava in montaža telefonske centrale za ekspozituro Slovenska Bistrica,
e) dobava in montaža toplotne zavese za
podružnico Maribor,
f) dobava separatorja za obrazce za podružnico Maribor,
g) dobava fotokopirnega stroja za podružnico Maribor,
h) dobava frankirnega stroja za žigosanje nakaznic za podružnico Maribor, vse v
poslovnih objektih Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, podružnice Maribor, Svetozarevska 9.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in bonitetno poročilo.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo, pridobijo dodatne podatke in
se dogovorijo za morebiten ogled objektov
v sejni sobi podružnice Maribor, Svetozarevska 9, dne 28. 6. 1996 med 10. in 12. uro,
vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo.
Dvig razpisne dokumentacije po navedenem terminu ne bo možen.
4. Predvideni rok za dobavo in montažo
opreme je od julija do septembra in je določen v razpisni dokumentaciji za posamezen
predmet razpisa.
5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, reference, rok izvedbe, garancijski rok, organizirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za oddajo ponudb je 8. 7. 1996 do
12. ure na naslov podružnice iz 1. točke.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak predmet razpisa in z vidno
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – (točka
predmeta razpisa)”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1996
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz 1. točke.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Dvig razpisne dokumentacije po nevedenem terminu ne bo možen.
4. Predvideni rok za pričetek del je v
juliju 1996, takoj po sklenitvi pogodbe.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, rok izvedbe, cena, reference, garancijski rok, organizirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za oddajo ponudb je 8. 7. 1996 do
14. ure na naslov iz 1. točke.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
klima”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1996
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz 1. točke.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezen predmet razpisa pisno obveščeni v roku 8 dni po končanem postopku izbire.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje
in informiranje

javni razpis
za oddajo del: obnova sanitarij za
občinstvo in tlakov v zgornjem in
spodnjem foyerju Mestnega gledališča
ljubljanskega, Čopova 14
1. Naročnik: MGL.
2. Predmet razpisa:
1. obnova in povečava sanitarij za občinstvo,
2. obnova tlakov v spodnjem, zgornjem
in vhodnem foyerju.
3. Predračunska vrednost pod:
1. ca. 9,000.000 SIT,
2. ca. 1,500.000 SIT.
4. Predviden pričetek del 15. 7. 1996,
dokončanje del 15. 8. 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– reference in usposabljenost za izvedbo
takšnih del,
– garancije za opravljena dela,
– ostale ponudbene ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
6. Razpisana dokumentacija obsega:
– tehnično poročilo,
– popis del,
– tloris obstoječe in predvidene prenove.
7. Pojasnila oziroma razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo v MGL, Čopova 14. Kontaktna oseba je inž. arh. Janez
Anderluh.
8. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, v zapečateni kuverti z oznako: “Javni natečaj –
MGL – Ne odpiraj” na naslov MGL, Čopova 14, Ljubljana.
9. Investitor si pridržuje pravico do delne oddaje del.
10. Odpiranje ponudb bo 12. dan po objavi v Uradnem listu RS v prostorih uprave
MGL, Čopova 14.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 7 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Mestno gledališče Ljubljansko
Ob-2393
Na podlagi pravilnika o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št.
030-11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje
javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
dobavo in montažo opreme
1. Predmet razpisa so:
a) dobava in montaža predalnikov za izpiske za podružnico Maribor in ekspozituro
Slovenj Gradec,
b) dobava in montaža arhivskih regalov
za podružnico Maribor in ekspozituro Slovenj Gradec,

Ob-2394
Na podlagi pravilnika o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št.
030-11/95 z dne 3. 5. 195), objavlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje
javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
dobavo in montažo klimatskih naprav
1. Predmet razpisa je dobava in montaža
klimatskih naprav v pritličju poslovnega objekta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, podružnice Postojna, Ljubljanska cesta 5.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in bonitetno poročilo.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo, pridobijo dodatne podatke in se
dogovorijo za morebiten ogled prostorv v
sejni sobi podružnice Postojna, Ljubljanska
cesta 5, dne 27. 6. 1996 med 12. in 14. uro,
vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo.

Št. 028-00-001/96
Ob-2395
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo primerjalnega ocenjevanja
kakovosti izdelkov in storitev
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo primerjalnega
ocenjevanja kakovosti naslednjih skupin izdelkov in storitev:
– pomarančnih sokov,
– sladoledov,
– sira (ementaler),
– testenin (špageti),
– konditorskih proizvodov (keksi),
– penečih vin,
– kulture rokovanja z živili v delikatesah.
3. Orientacijska vrednost za izvedbo primerjalnega ocenjevanja pomarančnih sokov
je 1,357.650 SIT, za izvedbo primerjalnega
ocenjevanja kakovosti sladoledov 1,263.150
SIT, za izvedbo primerjalnega ocenjevanja
kakovosti sira (ementaler) 916.650 SIT, za
izvedbo primerjalnega ocenjevanja kakovosti testenin (špageti) 1,121.400 SIT, za izvedbo primerjalnega ocenjevanja kakovosti
konditorskih proizvodov 1,326.150 SIT, za
izvedbo primerjalnega ocenjevanja kakovosti penečih vin skupaj z izdelavo metodologije 1,694.211 SIT ter za izvedbo testiranje
kakovosti storitev kulture rokovanja z živili
v delikatesah 1,643.250 SIT.
4. Pri izvedbi primerjalnega ocenjevanja
kakovosti razpisanih skupin izdelkov in storitev, morajo ponudniki upoštevati obstoječe pravilnike in metodologije ter splošne
pogoje za izvajanje primerjalnega ocenjevanja, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na razpolago na Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj, Kotnikova 5, I. uprava, soba 9.
5. Predvideni rok za pričetek del je mesec julij 1996, za dokončanje pa mesec december 1996.
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6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– skladnost ponudbe s predmetom razpisa in drugimi razpisanimi zahtevami ter celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– zagotovitev objave rezultatov primerjalnega ocenjevanja,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– dokazila o dosedanjih izkušnjah na področju izvajanja primerjalnega ocenjevanja
kakovosti izdelkov in storitev,
– navedba dosedanjih izkušenj na področju varstva potrošnikov.
7. Ponudbo lahko oddajo le tisti ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo.
Ponudba za razpis mora vsebovati elemente po 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
V primeru, da namerava izvajalec razpisano nalogo izvesti s pomočjo podizvajalcev, mora pri ponudbi upoštevati tudi 5.
člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
8. Pisne ponudbe z vso potrebno dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za izbiro najugodnejšega
ponudnika za izvedbo primerjalnega ocenjevanja kakovosti izdelkov in storitev” morajo ponudniki dostaviti v zaprtih kuvertah
na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, I. uprava, Kotnikova 5, Ljubljana.
Kuverta s ponudbo mora na ta naslov
prispeti ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 3. 7. 1996 do 10. ure. Ponudbe bo po preteku tega roka odprla komisija
za odpiranje in ocenjevanje ponudb. Nepopolnih, nepravočasnih in neprevilno opremljenih ponudb, komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene ponudnikom.
Ne glede na gornje določilo, se ponudba
šteje za popolno, v primeru, da vsebuje vse
zahtevane elemente in se nanaša na eno ali
več razpisanih nalog. Naročnik bo opravil
izbiro za vsako razpisano nalogo posebej.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, dne 3. 7. 1996 ob 10.15.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
pooblaščeni predstavniki ponudnikov oziroma drugi predstavniki, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v petnajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ponudnik je dolžan zagotoviti veljavnost
ponudbe do vključno 45. dne od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

poslovni coni ob Tišinski ulici v Murski
Soboti.
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 za njihovo izvedbo
pogodbo v skladu s temi pogoji.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro, na ZEU – Družbi za načrtovanje
in inženiring, Staneta Rozmana 5, pri Štefki
Kolmanko.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51900-601-51516.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, Staneta Rozmana 5, tel.
069/31-380, faks 069/31-312, kontaktna
oseba Stanislav Marič, dipl. inž. gr.
4. Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
25. 7. 1996 do 12. ure, na naslov ZEU –
Družba za narčrtovanje in inženiring, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za cono ob Tišinski cesti v Murski Soboti – Ne odpiraj”.
7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZEU
– načrtovanje, inženiring, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, dne 25. 7. 1996, ob 12.
uri.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.
Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Murska Sobota

4. Rok za dobavo: avgust 1996.
5. Orientaijska vrednost: 1,200.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena, način plačila in fiksnost cen,
reference, popolnost ponudbe, opcija ponudbe, rok dobave, garancijski rok, usposobljenost za opravljanje razpisanih del, druge
ugodnosti.
7. Rok in način oddaje ponudb: ponudbe, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti zalepljeni s selotejpom preko katerega je žig ponudnika v
tajništvo Občine Grosuplje najpozneje do
1. 7. 1996 do 8. ure.
Sprednja stran kuverte mora biti opremljena z naslednjim naslovom in oznako: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje,
“Ponudba – Radijske postaje – Ne odpiraj!”.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 7.
1996 ob 10. uri v sejni sobi Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstropje). Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb morajo predložiti pismeno pooblastilo ob pričetku javnega odpiranja ponudb.
9. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Grosuplje

Št. 322/96
Ob-2396
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Murska Sobota
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
komunalne opreme zemljišč ob Tišinski
cesti v Murski Soboti
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo komunalne ureditve zemljišč v novi

Ob-2397
Občina Gorsuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, objavlja na podlagi 36. člena zakona
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) naslednji
javni razpis
za izbiro dobavitelja radijskih postaj za
potrebe CZ
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža
ročnih radijskih postaj in mobilno stabilnih
postaj za potrebe zaščite in reševanja.
3. Razpisna dokumentacija in vse dodatne informacije za izdelavo ponudbe so na
voljo vsak delovni dan od 8. do 10. ure na
tel. 761-211 Miklavčič Jože, Občina Grosuplje, Kolodvorska 2 (1. nadstropje) Grosuplje.
Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo po predložitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT nepovratnih
sredstev
na
žiro
račun
št.
50130-630-810272.

Št. 34300-0015/96
Ob-2398
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) skladno s 7. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94), objavlja Občina Sevnica
skupaj s Krajevno skupnostjo Tržišče
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje rekonstrukcije nekateg. ceste
Tržišče–Polje–Gabrijele
1. Naročnik del: Občina Sevnica in KS
Tržišče.
2. Predmet razpisa: izdelava rekonstrukcije nekateg. ceste z zemeljskimi deli, odvodnjavanjem, izdelavo zgornjega ustroja
(tampon in asfaltno vozišče) ter ostalimi
deli.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
46,5 mio SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: september 1996 do oktober 1996.
5. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Oddelku za okolje in prostor
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v
sobi št. 201 pri Markošek, v delovnem času
upravnih organov).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter
način zavarovanja izpolnitve obveznosti
oziroma jamstvo,
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– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazila o registraciji podjetja,
– bonitetne obrazce (BON 1, BON 2,
BON 3),
– vzorec pogodbe.
8. Pisne ponudbe za javni razpis skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki dostaviti 18. dan z dnem objave v
Uradnem listu RS do 12. ure na Oddelek za
okolje in prostor Občine Sevica, Glavni trg
19a, Sevnica. Ponudba mora biti v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
rekonstrukcijo nekateg. ceste Tržišče–Polje–Gabrijele” z navedbo ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb bo isti delovni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom sklene pogodbo le za
določena razpisana dela, ali glede na višino
ponudb dela oddaja ločeno.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

– opis dejavnosti firme,
– dokazila o registraciji podjetja,
– bonitetne obrazce (BON 1, BON 2,
BON 3),
– vzorec pogodbe.
8. Pisne ponudbe za javni razpis skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki dostaviti 18. dan z dnem objave v
Uradnem listu RS do 12. ure na Oddelek za
okolje in prostor Občine Sevica, Glavni trg
19a, Sevnica. Ponudba mora biti v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
rekonstrukcijo LC 6701 Loka–Žirovnica” z
navedbo ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb bo isti delovni dan oddaje ponudb ob 12.30 v Sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom sklene pogodbo le za
določena razpisana dela, ali glede na višino
ponudb dela oddaja ločeno.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Sevnica

– za odpremo – 0.255 SIT/kg,
– za kalo – 1%,
– za stroške AOP – 0.227 SIT/kg.
4. Podjetja, ki izpolnjujejo navedene kriterije morajo v ponudbi navesti sledeče podatke:
4.1. ime ponudnika in sedež odkupnega
mesta,
4.2. zmogljivost prevzema izraženo v
t/24 ur,
4.3. zmogljivost sušenja izraženo v
t/24 ur,
4.4. zmogljivost skladiščenja izraženo v
t in opredelitvijo možnosti časa skladiščenja,
4.5. dinamiko odpreme pšenice oziroma
rži v času odkupa izraženo v t/24 ur,
4.6. ponudbene cene za :
– prevzem, tehtanje in vnos v silos – v
SIT/kg,
– skladiščnina – v SIT/kg/mesečno,
– odprema – v SIT/kg,
– kalo – v %,
– stroški AOP – v SIT/kg.
5. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Jožetu Finku ali Verbovšek Karmen, tel.
št. 16-83-555.
6. Pisne ponudbe morajo ponudniki poslati v zaprti kuverti z oznako javni razpis
za izbiro izvajalcev odkupa – Ne odpiraj na
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, najkasneje do 2. 7. 1996 do 16. ure.
7. Razpisna komisija začne z odpiranjem
ponudb 3. 7. 1996 ob 10 uri.
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov.
8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalcev pisno obveščeni najkasneje do 4. 7. 1996.
9. Z izbranim izvajalcem bo Zavod sklenil ustrezne izvajalske pogodbe.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 34300-0015/96
Ob-2399
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) skladno s 7. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94), objavlja Občina Sevnica
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje rekonstrukcije LC 6701
Loka–Žirovnica
1. Naročnik del: Občina Sevnica.
2. Predmet razpisa: izdelava rekonstrukcije lokalne ceste z zemeljskimi deli, odvodnjavanjem, izdelavo zgornjega ustroja
(tampon in asfaltno vozišče) ter ostalimi
deli.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
53,5 mio SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: september 1996 do okotber 1996.
5. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Oddelku za okolje in prostor
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v
sobi št. 201 pri Markošek, v delovnem času
upravnih organov).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter
način zavarovanja izpolnitve obveznosti
oziroma jamstvo,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,

Št. 607
Ob-2478
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, razpisuje
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
10/94) in sklepa Vlade Republike Slovenije
o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž
1996/97 (Ur. l. RS, št. 30/96)
javni razpis
za izbiro izvajalca odkupa pšenice in rži
1996/97
1. Predmet razpisa: odkup pšenice in rži
1996/97 pridelane v Republiki Sloveniji.
2. Količina odkupa: predvidena količina
pšenice in rži znaša ca. 100.000 ton.
3. Na razpis se lahko prijavijo podjetja,
ki izpolnjujejo nasednje pogoje:
3.1. da so usposobljena količinsko prevzeti vse ponujene količine pšenice in rži na
določenih predelih Republike Slovenije,
3.2. da so usposobljena prevzeti količine
pšenice in rži osušiti na določen odstotek
vlage,
3.3. da so usposobljena opraviti količinski in kakovostni obračun prevzetih količin
pščenice in rži v skladu z vzpostavljenim
tržnim redom za pšenico in rž 1996/97 in po
pogojih opredeljenih v odredbi za odkup
pšenice in rži letine 1996, ki jih določi minister za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano,
3.4. da imajo v času odkupa na razpolago ustrezne skladiščne prostore za skladiščenje dela prevzetih količin pšenice in rži,
3.5. da so usposobljena opraviti odpremo prevzetih količin pšenice in rži po dispozicijah in dinamiki zavoda.
3.6. da ponudijo za svoje storitve cene,
ki niso višje kot:
– za prevzem, tehtanje in vnos v silos –
1.210 SIT/kg,
– za skladiščnino – 0.280 SIT/kg,

Ob-2480
Na podlagi določil odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), Občina Podčetrtek objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
opreme otroškega vrtca v Podčetrtku
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Predmet razpisa je:
a) dobava in montaža opreme za štiri
igralnice in ostale prostore,
b) dobava in montaža opreme za razdelilno in čajno kuhinjo.
3. Lokacija objekta: Podčetrtek, Trška
cesta 67.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno:
– opis in vrsta opreme je navedena v
razpisni dokumentaciji,
– orientacijska vrednost:
– za točko a) 4,500.000 SIT,
– za točko b) 2,000.000 SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je možen
takoj po izbiri izvajalca. Rok dokončanja je
predvidoma 20. avgust 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo: ponudbena cena, plačilni pogoji, možnost kreditiranja, reference na po-
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nudbenih delih in opremi, rok izdelave, garancija za opremo in delo.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Ponudba mora vsebovati vse sestavine
iz 12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med 10. in
12. uro na Občinskem uradu Podčetrtek,
Škofja gora 1, Podčetrtek, informacije po
tel. 063/829-181 na Občini Podčetrtek ali
pri Gordani Leško, DIA, telefon:
064/213-728.
9. 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 opremo vrtca”.
Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
za dobavo v celoti ali po delih pod a) in b).
10. 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.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Podčetrtek

– reference,
– ustrezna kadrovska zasedba,
– cena storitev za različna opravila oziroma urna postavka.
Kot naročnik del nismo obvezni izbrati
ponudbe, ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosto presojamo o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi
merili.
10. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS, po pošti
ali osebno do 12. ure, na naslov: Občina
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z oznako
“Javni razpis – izvajanje redarskih nalog –
ne odpiraj!”.
11. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo tretji dan po preteku roka za
oddajo ponudb ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
12. O izidu bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije o razpisu dobite pri
Bogdanu Pajku, tel. 066/746-225.
Občina Piran

tiševa 9, v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za šolske prevoze”.
7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za dostavo ponudb ob 11. uri, v prostorih občinskega urada Občine Cerkno.
8. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika pismeno obveščeni v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Cerkno

Št. 122-10/96

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Osnovno šolo Cerkno in Osnovno šolo
Sp. Idrija za šolsko leto 1996/1997
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učencev v Osnovno šolo Cerkno in Osnovno šolo Sp. Idrija na naslednjih relacijah:
– Jazne–Otalež–Sp. Idrija,
– Šebrelje–Reka–Straža–Cerkno,
– Novaki–Log–Cerkno,
– Kladje–Planina–Čeplez–Cerkno,
– Ravne–Zakriž–Gorje–Cerkno,
– Zakojca–Orehek–Reka–Cerkno,
– Labinje–Cerkno.
3. Podrobnejše informacije o relacijah
prevozov, številu otrok in voznem redu lahko ponudniki dobijo v občinskem uradu Občine Cerkno pri Vlasti Primožič, tel.
065/745-141.
4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– firma oziroma ime in priimek ponudnika,
– naslov ponudnika,
– relacijo,
– podatke o prevoznem sredstvu,
– bruto ceno polnega prevoženega km
oziroma izhodiščno bruto ceno šolske vozovnice v okviru javnega prevoza oseb v
prostem in linijskem cestnem prometu,
– reference,
– druge ugodnosti ponudnika.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako relacijo posebej.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– cena za prevoz,
– reference pri izvajanju prevozov,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo
biti poslane na naslov: Občina Cerkno, Pla-

Ob-2363

Javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
posameznih redarskih del
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Predmet razpisa: opravljanje del s področja komunalnega nadzora urejanja prometa, varstva okolja ter druge naloge po
naročilu. Dela naj bi v sezoni opravljalo 10
do 15 redarjev vse delovne dni in izven
sezone 5 redarjev po potrebi.
3. Pričetek dela: takoj.
4. Orientacijska vrednost nalog znaša
1,000.000 SIT mesečno.
5. Naloge se bodo izvajale v letu 1996.
6. Nosilci naloge morajo imeti najmanj
srednjo strokovno izobrazbo, z znanjem slovenskega in italijanskega jezika ter pasivnim znanjem vsaj enega tujega jezika.
7. Prijava mora vsebovati:
– inštitucijo (firmo) oziroma ime prijavitelja,
– overovljene podatke o registraciji,
– reference prijavitelja o že opravljenih
nalogah s področij, ki so predmet razpisa,
– odgovorne nosilce, ki bodo izvajali razpisano nalogo,
– podatke o izobrazbeni strukturi in strokovne reference prijavitelja, ki bo izvajal
razpisane naloge – overovljena fotokopija
diplome o končani izobrazbi,
– osnutek pogodbe.
Če nosilec ponudbe ne opravlja sam nalog, za katere kandidira, morajo sodelovanje s ponudnikom potrditi odgovorne osebe
vseh udeležencev. Priložena mora biti pogodba ali drugo dokazilo o poslovnem sodelovanju in podatki iz zgoraj navedenih
alinej za vse sodelujoče.
8. Na razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe iz Republike Slovenije.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Št. 012-01/96
Ob-2364
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Cerkno objavlja

Št. 196/96
Ob-2365
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
pregled zemljepisnih imen zajetih iz
topografske karte v merilu 1:25000
(PRE-EZI25)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je pregled zemljepisnih imen, zajetih iz 26 listov topografske
karte v merilu 1:25000.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro, na naslovu:
Geodetska uprava RS, Šaranovičeva ulica
12, Ljubljana, po predhodni najavi po tel.
061/324-387 (Pogorelčnik).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,900.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
15. 11. 1996.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) naročnik ne bo obravnaval!
7. Rok za oddajo ponudb je 4. 7. 1996,
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
PRE-EZI25”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 4. 7. 1996
ob 8.30, v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Kristanova ulica 1 (sejna
soba). Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje.
10. Merila za izbiro so:
– cena,
– izvedbeni rok,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– predložene reference,
– metodologija in tehnologija izvedbe
dela,
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– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba,
– projektni pristop,
– transparentnost ponudbe.
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 udeležijo razpisa na lastne
stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik si
pridržuje pravico odločitve o sprejemu ponudbe.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

a) Srednja kovinarska in prometna šola
Koper:
– GOI dela – 9,800.000 SIT,
– dobava in montaža opreme – 4,000.000
SIT,
b) Srednja šola Zagorje:
– GOI dela – 1,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
v juliju 1996, praviloma v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsa dela morajo biti končana najkasneje do 15. 9. 1996.
O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb. Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo v zmanjšanem obsegu od razpisanega.
6. Ponudba mora vsebovati priloge, potrebne za izbiro najugodnejših ponudb, in
sicer:
6.1. usposobljenost ponudnika za izvajanje ponudbenih del: registracija, odločba
o upravljanju dejavnosti, matična številka,
6.2. reference,
6.3. roki,
6.4. cena (najnižja cena ni pogoj za izbiro),
6.5. boniteta BON 1, BON 2, BON 3 (ne
starejši od 30 dni),
6.6. dokazilo o sposobnosti prevzema
vseh razpisanih del na posamezni zgradbi,
6.7. frankirana kuverta z naslovom ponudnika.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a) popolnost ponudbe,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh
del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisnih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izvedena dela,
e) reference,
f) investitor ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika za najugodnejšega,
g) investitor bo pri izboru upošteval samo ponudbe, izdelane po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
8. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v
mesečnih situacijah v 60 dneh (navodilo o
izvrševanju proračuna, Ur. l. RS, št. 13/96)
po potrditvi situacije.
9. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
8. 7. 1996 do 12. ure na naslov: LIZ-inženiring, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Vurnikova 2, Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj”
in nazivom zgradbe.
Vsaki ponudbi mora biti priložena prazna frankirana kuverta z naslovom ponudnika za pisno obvestilo o izidu razpisa.
10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb. Valutne in podobne varovalne klavzule ne bomo upoštevali.
11. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, dne 9. 7. 1996, s pričetkom ob 10.
uri.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v dvajsetih dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 40310/0029/96
Ob-2367
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 uprava, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, objavlja

Ob-2366
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:
a) GOI del in dobavo ter montažo
opreme pri preureditvi kovinarske v frizerske učilnice, GOI del pri preureditvi
garderob pri telovadnici v Srednji kovinarski in prometni šoli v Kopru
b) GOI del pri preureditvi učilnice
strežbe v Srednji šoli Zagorje
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za:
a) GOI del in dobavo ter montažo opreme pri preureditvi kovinarske v frizerske
učilnice, GOI del pri preureditvi garderob
pri telovadnici v Srednji kovinarski in prometni šoli v Kopru,
b) GOI del pri preureditvi učilnice strežbe v Srednji šoli Zagorje.
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 za njihovo izvedbo
pogodbo v načelu “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 pod a) 20.000 SIT in pod b) 5.000
SIT nepovratnih sredstev za vsak objekt posebej, 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 investicij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245, kontaktna oseba Javoršek Vinko, dipl. inž. gr.
4. Orientacijska vrednost del znaša:

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za nakup scenske
razsvetljave za KPC – Narodni dom
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
2. Uporabnik: Kulturno prireditveni center – Narodni dom, Ul. kneza Koclja 9, Maribor.
3. Predmet razpisa: scenska razsvetljava
z multicor kabli in konektorji.
4. Orientacijska vrednost: 4,900.000 SIT.
5. Rok dobave: 10 dni po sklenitvi pogodbe.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
1. reference,
2. ponudbena vrednost,
3. rok dobave,
4. plačilni pogoji.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša!
7. 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.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba – scenska razsvetljava”, z navedbo za kateri del scenske razsvetljave se
oddaja ponudba.
9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
10. Pisne ponudbe je potrebno oddati 10.
dan od objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor – soba
321/A.
11. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po oddaji ponudb ob 12. uri, v prostorih
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni sobi.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpoložljivih sredstev.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 02/06-96
Ob-2368
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Ig, Ig 72, Ig
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo, dobavo in
montažo opreme novogradnje dela
objekta za Osnovno šolo Ig, Ig 217, Ig
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1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo, dobavo in montažo tehnološke kuhinjske opreme, šolske opreme učilnic in
opreme uprave šole novogradnje Osnovne
šole Ig.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoj pristanek, da bodo v primeru,
da bodo izbrani kot najugodnejši ponudnik
za izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo po načelu “dejansko izvršenih količin” za fiksno in nespremenljivo ceno do
konca gradnje.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva razpisa dalje po objavi tega razpisa, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, na IZTR International,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 19, v tajništvu. Razpisno dokumentacijo s projektno dokumentacijo (PZI) lahko ponudniki dvignejo
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačili 30.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih ponudniki nakažejo na žiro račun št.
50100-601-175984 IZTR Ljubljana.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe pri pooblaščenem inženiringu IZTR, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 19.
4. Orientacijska vrednost predvidenih del
znaša 20,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev,
ki jih ponudniki prejmejo s tehnično dokumentacijo.
6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
10. 7. 1996 do 12. ure, na naslov IZTR, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska cesta 19. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
“Osnovna šola Ig – ne odpiraj – ponudba”.
Ponudba za razpis mora vsebovati vse
elemente po 12. členu odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna.
7. Orientacijski rok pričetka del je 20. 7.
1996, zaključek vseh del pa 25. 8. 1996.
8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
IZTR, d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 19,
dne 10. 7. 1996 ob 13. uri. Prisotni predstavniki morajo komisiji predložiti pisna
pooblastila za njihovo navzočnost pri odpiranju ponudb.
9. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo obveščeni o izidu oziroma o
izboru najugodnejšega ponudnika predvidoma v 10 dneh po odpiranju.
Občina Ig

3.1. Ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpisno dokumentacijo.
3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost investicije:
9,500.000 SIT.
5. Predvideni roki:
– predviden rok pričetka gradnje – avgust 1996,
– predviden rok dokončanja gradnje –
konec septembra 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference na sorodnih objektih,
– boniteta ponudnika,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– roki,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za izdelavo ponudbe do vključno 5. 7.
1996 na Območni enoti RZZ Nova Gorica, Ul.
Tolminskih puntarjev 4, med 9. in 12. uro.
Dokumentacijo se dvigne ob predložitvi
potrdila o plačilu 10.000 SIT na žiro račun
št. 50106-603-44712.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje, da bodo kot izbrani najugodnejši ponudnik izvedli razpisana dela in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po načelu “funkcionalni ključ v roke”.
9. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – ponudba za izdelavo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del objekta Urad
za delo Tolmin”, je potrebno dostaviti v
zapečatenem ovoju na naslov: Republiški
zavod za zaposlovanje, Območna enota Nova Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4,
najkasneje do 15. 7. 1996 do 12. ure.
10. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo v torek, 16. 7. 1996 ob 10.
uri, v prostorih RZZ, Območna enota Nova
Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 4. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri
odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
11. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje 14 dni po odpiranju ponudb.
Republiški zavod za zaposlovanje

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za:
izgradnjo kanalizacije na območju Celjske
ceste, Laško.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina ponudbe:
3.1 ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpisno dokumentacijo,
3.2 iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost investicije znaša 13 mio SIT.
5. Predvideni roki: orientacijski rok izvedbe je 2 meseca od uvedbe v delo.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in vse informacije o gradnji lahko zainteresirani dobijo v ponedeljek, sredo in petek od 7. do 10. ure v 10 dneh po objavi
razpisa na Občini Laško, Mestna ulica 2, pri
Olgi Šola, tel. 063/731-122.
9. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
kanalizacija Celjska cesta” je potrebno oddati v 30 dneh od objave javnega razpisa v
zapečatenem ovoju, v tajništvo Urada župana Občine Laško, ali poslati na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
10. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po objavi v Uradnem listu RS ob 10. uri v
sejni dvorani Občine Laško. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Laško

Ob-2369
Po pooblastilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Republiški zavod
za zaposlovanje 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 adaptacijo poslovnih prostorov na
Uradu za delo Tolmin – gradbena,
obrtniška in instalacijska dela
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
2. Dela bodo opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina ponudbe

Št. 403-76/96
Ob-2377
Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:
kanalizacija Celjska cesta, Laško

Št. 347-6/96
Ob-2378
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), 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, 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 Laško v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Celje
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Občine
Laško v letu 1996
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
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2. Dokumentacijo razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Laško pri Oddelku za investicije in prostor, ponedeljek,
sredo in petek od 7. do 8. ure v 10 dneh po
objavi razpisa pri Olgi Šola in na Zavodu za
gozdove Slovenije, Območna enota Celje,
odsek za tehnologijo dela in gozdne prometnice v Celju, Lava 6, pri Dušanu Košutniku, dipl. inž. gozd.
3. Predmet razpisa: redna in občasna
vzdrževalna dela na gozdnih cestah:
– grederiranje,
– gramoziranje s planiranjem,
– strojno čiščenje jarkov,
– vzdrževanje objektov na gozdnih cestah.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,121.500 SIT, od tega za K.E. Laško
1,913.773,35 SIT in za K.E. Radeče 207.723
SIT.
Naročnik si pridržuje 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. Ponudbe moraji biti sestavljene v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro izvajalca
Usposobljenost ponudnika s predloženimi dokazili, reference za področje in obseg
razpisanih del, opcija ponudbe, ponudbena
cena po enoti razpisanih del, strojne in delovne kapacitete, plačilni roki, fiksnost cen,
garancijski roki in pripravljenost vključiti v
kalkulacijo sodelovanje z uporabniki gozdne ceste, upoštevanje razpisne dokumentacije in druge morebitne ugodnosti.
8. Ponudbe za javni razpis predložite v
15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj” – javni razpis vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Laško,
na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško. Na ovojnici mora biti naslov pošiljatelja.
O odpiranju ponudb bodo ponudniki naknadno pisno obveščeni.
9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo komisiji
predložiti pismeno pooblastilo za zastopanje.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Občina Laško
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Celje

predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega
izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega
izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, višjega strokovnega
izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter
izobraževanja odraslih. Predmet razpisa je
financiranje priprave novih priročnikov za
učence in učitelje.
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje
javni razpis za sofinanciranje stroškov zalaganja učbenikov in priročnikov in odkup
avtorskih pravic za učbenike in priročnike s
področij, navedenih v prejšnjem odstavku.
2. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo založbe oziroma ustanove, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljenje tovrstne
dejavnosti,
– predajo koncept priprave rokopisa učbenika,
– predajo obrazložitev vsebine učbenika,
– imajo podpisano pogodbo za izdelavo
učbenika z avtorjem ali avtorji, po kateri
lahko prenašajo avtorske pravice naprej na
tretje osebe in je v skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Ponudba
Ponudba in ponudbena dokumentacija
morata biti v skladu z razpisno dokumentacijo in z določili odredbe o postopku za
izvajanje in oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
Vsebovati mora naslednje elemente:
– fotokopijo registracije,
– obrazca BON1 in BON2 oziroma BON3,
ki ne smeta biti starejša od trideset dni,
– izpolnjen obrazec 2 s podatki o učbeniku,
– fotokopijo sklenjene pogodbe z avtorjem učbenika oziroma v primeru da je avtorjev več, mora založba priložiti fotokopije
pogodb, sklenjenih z vsemi avtorji,
– terminski plan celotne izdelave učbenika,
– izjavo založbe, da vse navedbe, podane v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju
(izjava mora biti ožigosana in podpisana),
– predračun izdelave učbenika in način
obračunavanja del z vključenim prometnim
davkom,
– predlog višine subvencije,
– pooblaščena oseba, ki daje tolmačenja
v zvezi s ponudbo.
4. Orientacijska vrednost
Orientacijska vrednost celotnega razpisa
znaša 15,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro ponudnikov
Poleg splošnih pogojev, ki so razvidni iz
odredbe o postopku za izvajanje in oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
bomo upoštevali še naslednje kriterije:
– reference avtorjev in založnikov,
– skladnost vsebine in koncepta priprave učbenika,
– usklajenost vsebine učbenika z učnim
načrtom pripadajočega predmeta,
– prioriteta potrebe po pripravi novega
učbenika (pokritost predmetnega področja
z veljavnimi učbeniki),

– rok priprave rokopisa oziroma učbenika,
– predvideni stroški priprave učbenika.
6. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsako sredo in vsak četrtek, od
10. do 15. ure na Zavodu RS za šolstvo,
Poljanska 28, Ljubljana, v tajništvu oddelka
za izobraževalno tehnologijo, Nika Kajtna
(tel. 1333-266).
7. Oddaja ponudb
Pri razpisu bodo upoštevane le tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele na naslov:
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj - Razpis
Založba”.
Ponudbe naj ponudniki oddajo za vsak
učbenik v svoji ovojnici.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu
napisano ime ponudnika.
8. Razpisni rok
Komisija za vodenje postopka javnega
razpisa bo upoštevala le tiste ponudbe, ki
bodo prispele do srede, 11. septembra 1996
do 10. ure. Javno odpiranje ponudb, na katerega so vabljeni vsi ponudniki s pisnim
pooblastilom bo v sredo, 11. septembra
1996 ob 11. uri v prostorih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, soba 28/ II.
9. Izvedba razpisa
– pravočasno prispele in pravilno opremljene ponudbe bo obravnavala komisija za
vodenje postopka javnega razpisa,
– nepravočasno prispele ponudbe komisija ne bo odpirala in jih bo ponudnikom
vrnila neodprte,
– ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov pod 3. točko tega razpisa bo komisija v postopku odpiranja zavrnila kot nepopolne in jih v nadaljevanju ne bo obravnavala,
– izbrani ponudniki bodo v nadaljnem
roku 30 dni od sklepa o izbiri pozvani k
sklenitvi pogodbe.
10. Izbira ponudnikov
Izbiro ponudnikov bo opravila komisija
za vodenje postopka javnega razpisa in izbiranja ponudb.
O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2403
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
skladno z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje zalaganja učbenikov
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje priprave
novih učbenikov iz predmetnih področij

Ob-2337
Kmetijsko gozdarska zadruga Prevalje,
z.o.o., Trg 67, Prevalje, po pooblastilu kmetov – lastnikov kmetijskih zemljišč, v skladu z uredbo o finančnih intervencijah za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 23/96) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca agromelioracij 1996
na območju Občine Mežica
1. Naročnik: Kmetijsko gozdarska zadruga Prevalje – po pooblastilu kmetov, lastnikov kmetijskih zemljišč.
2. Naziv: agromelioracije 96 na območju Občine Mežica.
3. Površina: 17,20 ha.
4. Predmet razpisa: izvedba strojnih del
v predračunski vrednosti 2,939.605 SIT.
5. Rok za oddajo pismenih ponudb je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS.
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6. Vse potrebne informacije v zvezi z
javnim razpisom daje Kmetijska svetovalna
služba na sedežu KGZ Prevalje, Trg 67,
Prevalje, tel. 0602/31-785.
7. Ponudbe pod oznako “Ne odpiraj, javni razpis za izvedbo agromelioracij 96 na
območju Občine Mežica”, je potrebno poslati na naslov: Kmetijsko gozdarska zadruga Prevalje, Trg 67, Prevalje.
8. Projektna dokumentacija je na vpogled na sedežu Kmetijske svetovalne službe,
Trg 67, Prevalje, tel. 0602/31-785.
9. Odpiranje ponudb bo 14. dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
10. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

5. Rok za oddajo pismenih ponudb je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS.
6. Vse potrebne informacije v zvezi z
javnim razpisom daje Kmetijska svetovalna
služba na sedežu KGZ Prevalje, Trg 67,
Prevalje, tel. 0602/31-785.
7. Ponudbe pod oznako “Ne odpiraj, javni razpis za izvedbo agromelioracij 96 na
območju Občine Ravne-Prevalje”, je potrebno poslati na naslov: Kmetijsko gozdarska
zadruga Prevalje, Trg 67, Prevalje.
8. Projektna dokumentacija je na vpogled na sedežu Kmetijske svetovalne službe,
Trg 67, Prevalje, tel. 0602/31-785.
9. Odpiranje ponudb bo 14. dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
10. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Kmetijsko gozdarska zadruga
Prevalje

občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

Ob-2338
Kmetijsko gozdarska zadruga Prevalje,
z.o.o., Trg 67, Prevalje, po pooblastilu
kmetov – lastnikov kmetijskih zemljišč, v
skladu z uredbo o finančnih intervencijah
za celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 23/96)
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca agromelioracij 1996
na območju Občine Črna na Koroškem
1. Naročnik: Kmetijsko gozdarska zadruga Prevalje – po pooblastilu kmetov, lastnikov kmetijskih zemljišč.
2. Naziv: agromelioracije 96 na območju Občine Črna na Koroškem.
3. Površina: 16,25 ha.
4. Predmet razpisa: izvedba strojnih del
v predračunski vrednosti 2,656.439 SIT.
5. Rok za oddajo pismenih ponudb je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS.
6. Vse potrebne informacije v zvezi z
javnim razpisom daje Kmetijska svetovalna
služba na sedežu KGZ Prevalje, Trg 67,
Prevalje, tel. 0602/31-785.
7. Ponudbe pod oznako “Ne odpiraj, javni razpis za izvedbo agromelioracij 96 na
območju Občine Črna na Koroškem”, je potrebno poslati na naslov: Kmetijsko gozdarska zadruga Prevalje, Trg 67, Prevalje.
8. Projektna dokumentacija je na vpogled na sedežu Kmetijske svetovalne službe,
Trg 67, Prevalje, tel. 0602/31-785.
9. Odpiranje ponudb bo 14. dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
10. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Ob-2339
Kmetijsko gozdarska zadruga Prevalje,
z.o.o., Trg 67, Prevalje, po pooblastilu kmetov – lastnikov kmetijskih zemljišč, v skladu z uredbo o finančnih intervencijah za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 23/96) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca agromelioracij 1996
na območju Občine Ravne-Prevalje
1. Naročnik: Kmetijsko gozdarska zadruga Prevalje – po pooblastilu kmetov, lastnikov kmetijskih zemljišč.
2. Naziv: agromelioracije 96 na območju Občine Ravne-Prevalje.
3. Površina: 25,05 ha.
4. Predmet razpisa: izvedba strojnih del
v predračunski vrednosti 4,043.346 SIT.

Št. 40310/21/95 07 10
Ob-2340
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
elektroinstalacij na Osnovni šoli Bojan
Ilich, Mladinska 13, Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Predmet razpisa je: izvedba strelovoda in ogrevanje žlebov.
3. Orientacijska vrednost del: 3,500.000
SIT.
4. Rok izvedbe: od julija 1996 do septembra 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– rok izvedbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
6. 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.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
1. 7. 1996 do 12. ure na naslov: Staninvest
Maribor, Grajska ul. 7, Maribor v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
Osnovna šola Bojan Ilich”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
9. 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.
Št. 40310/10/96 07 10
Ob-2341
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
investicijsko-vzdrževalnih del na
objektih vzgojnovarstvenih zavodov v
Občini Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednost:
a) VVZ Vančka Šarha, Smoletova 7, Maribor, enota Slivnica:
1. etažno ogrevanje z UNP – 3,000.000
SIT,
b) VVZ Studenci, Groharjeva 22, Maribor, enota Korčetova:
1. etažno ogrevanje z UNP – 2,500.000
SIT.
3. Čas izvedbe: julij– avgust.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 321/III,
5 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227-771.
Pisne ponudbe je potrebno oddati 15. dan
od objave v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba
321/III.
7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno postavko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 091-1-7/96
Ob-2343
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), objavlja
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Ljubljana, Vrazov trg 2, za Inštitut za biologijo celice
javni razpis
za izbiro dobavitelja za transmisijski
elektronski mikroskop
I. Kupec: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za biologijo celice,
Lipičeva 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: nabava transmisijskega elektronskega mikroskopa z ločljivostjo 0,2 nm in pospeševal. napet.
40–100 kV.
III. Razpisna dokumentacija: podrobnejše informacije glede razpisa so zainteresira-
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nim na voljo na Inštitutu za biologijo celice,
Lipičeva 2, pri doc. dr. Majdi Pšeničnik, tel.
061/320-985; faks 061/317-959.
IV. Orientacijska vrednost naročila je ca.
36,000.000 SIT (1,346.000 FFR).
V. Ponudba za razpis mora vsebovati vse
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.
VI. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kvaliteta in reference,
– cena v SIT vključno s temeljnim prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– servisiranje, garancijska doba.
VII. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer po pošti,
naslovljeni priporočeno na MF, Inštitut za
biologijo celice, Ljubljana, Lipičeva 2, z
oznako “Ne odpiraj, ponudba!” in navedba.
VIII. Javno odpiranje ponudb bo 22. julija 1996 ob 8. uri v prostorih Inštituta za
biologijo celice Medicinske fakultete v
Ljubljani, Lipičeva 2.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila za zastopanje.
IX. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa.
X. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
zakonitem roku.
Medicinska fakulteta v Ljubljani

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.
9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– korigirati obseg del glede na razpisno
in projektno dokumentacijo,
– oddati delo različnim ponudnikom.
10. Rok za oddajo ponudb je do vključno petka, 19. julija 1996 do 12. ure, osebno
ali po pošti (priporočeno) na naslov Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.
Ponudbe morajo biti predane v enem izvodu v zapečateni ovojnici z oznako: Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo telefonskega krajevnega kabelskega omrežja z razvodnim naročniškim omrežjem Hrastnik-sever.
11. Odpiranje ponudb bo v torek, 23. julija 1996 s pričetkom ob 11. uri v sejni sobi
pritličja poslovne stavbe – TK prizidka, na
Trgu revolucije 27a v Trbovljah.
Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 20 dneh od dneva
izbire.

vajanje del, ter izkušnje pri gradnji
KKO.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.
9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– korigirati obseg del glede na razpisno
in projektno dokumentacijo,
– oddati delo različnim ponudnikom.
10. Rok za oddajo ponudb je do vključno petka, 19. julija 1996 do 12. ure, osebno
ali po pošti (priporočeno) na naslov Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.
Ponudbe morajo biti predane v enem izvodu v zapečateni ovojnici z oznako: Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo telefonskega krajevnega kabelskega omrežja z razvodnim naročniškim omrežjem Zagorje-Kidričeva.
11. Odpiranje ponudb bo v torek, 23. julija 1996 s pričetkom ob 13. uri v sejni sobi
pritličja poslovne stavbe – TK prizidka, na
Trgu revolucije 27a v Trbovljah.
Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 20 dneh od dneva
izbire.

Št. 010035/07
Ob-2344
Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg revolucije 27a, Trbovlje, razpisuje na
osnovi 53. člena zakona o graditvi objektov
in 7. člena pravilnika o načinu in postopku
oddaje graditve objektov
javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega
kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO)
Hrastnik-sever (1. faza gradnje)
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo krajevnega in razvodnega telefonskega kabelskega omrežja: Hrastnik-sever
(1. faza gradnje).
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Gvidu Lovšetu in Marjanu Oblaku, v
oddelku za investicije v poslovnih prostorih
Telekoma, Trg revolucije 27a v Trbovljah;
tel. 0601/26-626, faks 0601/26-900 v roku
7 dni po objavi.
4. Vrednost del: ocenjena vrednost objekta znaša 14,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: področje kraja
Hrastnik-sever.
6. Pričetek in dokončanje del: predviden
rok pričetka del je 10. september 1996, predviden rok dokončanja del je 25. oktober
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 izvajanje del, ter izkušnje pri gradnji
KKO.

Št. 010035/07
Ob-2345
Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg revolucije 27a, Trbovlje, razpisuje na
osnovi 53. člena zakona o graditvi objektov
in 7. člena pravilnika o načinu in postopku
oddaje graditve objektov
javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega
kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO)
Zagorje-Kidričeva (1. faza gradnje)
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo krajevnega in razvodnega telefonskega kabelskega omrežja: Zagorje-Kidričeva (1. faza gradnje).
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Gvidu Lovšetu in Marjanu Oblaku, v
oddelku za investicije v poslovnih prostorih
Telekoma, Trg revolucije 27a v Trbovljah;
tel. 0601/26-626, faks 0601/26-900 v roku
7 dni po objavi.
4. Vrednost del: ocenjena vrednost objekta znaša 32,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: področje kraja Zagorje-Kidričeva v smeri Toplic.
6. Pričetek in dokončanje del: predviden
rok pričetka del je 10. september 1996, predviden rok dokončanja del je 5. oktober 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 iz-

Št. 010035/07
Ob-2346
Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg revolucije 27a, Trbovlje, razpisuje na
osnovi 53. člena zakona o graditvi objektov
in 7. člena pravilnika o načinu in postopku
oddaje graditve objektov
javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega
kabelskega omrežja (KKO)
Trbovlje-center (1. faza gradnje)
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo krajevnega in telefonskega kabelskega omrežja: Trbovlje-center (1. faza
gradnje).
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Gvidu Lovšetu in Marjanu Oblaku, v
službi za investicije v poslovnih prostorih
Telekoma, Trg revolucije 27a v Trbovljah;
tel. 0601/26-626, faks 0601/26-900 v roku
7 dni po objavi.
4. Vrednost del: ocenjena vrednost objekta znaša 13,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: področje kraja Trbovlje-center po ceti 1. junija.
6. Pričetek in dokončanje del: predviden
rok pričetka del je 10. september 1996, predviden rok dokončanja del je 10. oktober
1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
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komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za izvajanje del, ter izkušnje pri gradnji KKO.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.
9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– korigirati obseg del glede na razpisno
in projektno dokumentacijo,
– oddati delo različnim ponudnikom.
10. Rok za oddajo ponudb je do vključno petka, 19. julija 1996 do 12. ure, osebno
ali po pošti (priporočeno) na naslov Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.
Ponudbe morajo biti predane v enem izvodu v zapečateni ovojnici z oznako: Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo telefonskega krajevnega kabelskega omrežja z razvodnim naročniškim omrežjem Trbovlje-center.
11. Odpiranje ponudb bo v torek, 23. julija 1996 s pričetkom ob 12. uri v sejni sobi
pritličja poslovne stavbe – TK prizidka, na
Trgu revolucije 27a v Trbovljah.
Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 20 dneh od dneva
izbira.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Trbovlje

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
– dokaz o tehnični in tehnološko-organizacijski opremljenosti in usposobljenosti ponudnika,
– dokaz o strokovnosti kadrov,
– rok izvedbe del,
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti morebitne proizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime in točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– datum veljavnosti ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– vse ostale elemente določene v 12. členu odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.
9. Investitor si pridružuje pravico:
– da lahko odda dela po posameznih
funkcionalnih celotah različnim izvajalcem,
– da odstopi od oddaje del po tem razpisu, ali da izbere samo delno ponudbo ne
glede na razloge,
– da po oddaji ponudbe zahteva dopolnitev ponudbe,
– da v pogodbi določi podrobnejše pogoje.
10. Investitor bo v skladu s postavljenimi merili izbral najugodnejšega ponudnika,
kar pomeni, da je ponudbena cena eno od
meril oziroma, da najcenejši ni nujno tudi
najugodnejši ponudnik.
11. Rok za oddajo ponudb: ponudbe oddane do 10. 7. 1996, najkasneje do 10. ure v
sprejemno pisarno Občine Kozje, Kozje 37,
Kozje.
Ponudniki morajo tudi v primeru
oddaje ponudbe priporočeno po pošti, posredovati ponudbo na naslov investitorja
do datuma in ure, kot je navedeno v tem
razpisu.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za izvedbo rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja v naselju Podsreda, 1. faza.”.
12. Odpiranje ponudb bo v sredo 10. 7.
1996 ob 12. uri v prostorih Občine Kozje,
Kozje 37. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo posamezniki obveščeni v roku 15 dni
od odpiranja ponudb.
Občina Kozje

III. Dodatne informacije lahko dobite po
tel. 061/322-746 ali osebno vsak delovni
dan od 8. do 10. ure pri Francu Šoško.
IV. Specifikacija potrebnih materialov je
sestavni del razpisne dokumentacije.
V. Ponudbe naj vsebujejo naslednje elemente:
a) okvirno vrednost celotne ponudbe in
posameznih pozicij, če se ponuja več različnih materialov,
b) vrednost ponudbe mora biti izražena
v slovenski nacionalni valuti CIP Ljubljana
in EXW,
c) dobavni rok,
d) veljavnost ponudbe mora biti 90 dni,
e) reference dobavitelja,
f) poreklo blaga,
g) garancijski rok.
VI. Dobavni rok: III. in IV. leta 1996.
VII. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
a) kakovost blaga,
b) ugodna cena,
c) dobavni rok,
d) reference dobavitelja,
e) plačilni pogoji 60 dni.
VIII. Razpisno dokumentacijo dobite v
tajništvu Materialnega poslovanja na Trgu
OF 7/II s potrdilom o plačilu nepovratne
odkupnine v znesku 18.000 SIT. Domači
ponudniki znesek nakažejo na žiro račun št.
50100-601-14744. Ponudniki iz tujine pa
lahko nakažejo znesek 200 DEM na devizni
račun
pri
Novi
LB
št.
50100-620-133-27620-59383/4. Ponudbo
lahko oddajo le ponudniki, ki bodo odkupili
razpisno dokumentacijo.
IX. Za pravočasno prispele ponudbe se
bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov do 22. 7. 1996 do 9. ure. Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 1996 ob 10. uri v
stekleni dvorani, poslovne stavbe Slovenskih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
X. Ostalo: vsi ponudniki bodo obveščeni
o izboru v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene na:
Slovenske železnice, d.d., Materialno poslovanje, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
z oznako: “Javni razpis Elektro – Ne odpiraj.”.
Slovenske železnice

Ob-2347
Na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za rekonstrukcijo kanalizacijskega
omrežja v naselju Podsreda
1. Investitor: Občina Kozje, Kozje 37,
Kozje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo rekonstrukcije kanalizacijskega
omrežja v naselju Podsreda – 1. faza.
3. Razpisno dokumentacijo, popise del
s predizmerami dobijo ponudniki v roku
sedem dni od dneva objave javnega razpisa med 8. in 10. uro na sedežu Občine
Kozje.
Dokumetancijo je mogoče dvigniti na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 10.000 SIT, ki jih ponudnik nakaže na
ŽR Občine Kozje št. 50730-630-10194.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 32,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka izvajanja del
je 16. julij 1996, dokončanje pa 15. oktober
1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– lista referenčnih objektov,

Ob-2348
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenske
železnice objavljajo
javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
dobavo elektrotehničnega materiala za
vzdrževanje železniške infrastrukture
I. Kupec: Slovenske železnice Ljubaljana, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11.
II. Predmet razpisa: kabli, stikala, svetilke in rezervni deli za elektro instalacijo in
telefonijo za redno vzdrževanje železniške
infrastrukture v letu 1996.
Okvirna vrednost razpisanega blaga je
ca. 15 mio SIT.

Št. 96/30
Ob-2457
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 18/96
za izbiro izvajalca za pripravo in
dostavo kuhane hrane po lokacijah
Ministrstva za obrambo
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
2. Predmet: priprava in dostava kuhane
hrane po lokacijah Ministrstva za obrambo:
A) vsakodnevna priprava in dostava celodnevnih obrokov kuhane hrane po naslednjih lokacijah:
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1. Vojašnica Ptuj: 400 dnevnih obrokov (zajtrk, vojaška malica, kosilo, večerja,
nočni dodatek),
2. Vojašnica Kolomban: 25 dnevnih
obrokov (zajtrk, vojaška malica, kosilo, večerja, nočni dodatek),
3. Vojašnica Dravograd: 85 dnevnih
obrokov (zajtrk, vojaška malica, kosilo, večerja, nočni dodatek) – izvaja se v času
tečajev, ki so v vojašnici,
4. Mokronog: 20 dnevnih obrokov
(zajtrk, vojaška malica, kosilo, večerja, nočni dodatek),
5. Ugar: 20 dnevnih obrokov (zajtrk,
vojaška malica, kosilo, večerja, nočni dodatek),
6. Talčji vrh: 15 dnevnih obrokov
(zajtrk, vojaška malica, kosilo, večerja, nočni dodatek),
7. Šentviška gora: 15 dnevnih obrokov (zajtrk, vojaška malica, kosilo, večerja,
nočni dodatek),
8. Rijavci: 15 dnevnih obrokov (zajtrk, vojaška malica, kosilo, večerja, nočni
dodatek),
9. Tolmin: 15 dnevnih obrokov (zajtrk, vojaška malica, kosilo, večerja, nočni
dodatek),
10. Bovec: 3 dnevne obroke (zajtrk,
vojaška malica, kosilo, večerja, nočni dodatek).
Dnevni obroki so sestavljeni po jedilnikih in normativih, ki jih predpiše naročnik.
Za orientacijo je v prilogi del jedilnika s
pripadajočimi normativi, ki ga ponudnik z
ostalo razpisno dokumentacijo podpisanega
in žigosanega vrne naročniku.
B) priprava malic za zaposlene delavce:
11. Todraž: 23 malic za zaposlene,
12. Grosuplje: 16 malic za zaposlene.
3. Orientacijska vrednost del:
A) 232,445.000 SIT,
B) 2,398.176 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: od 1. 9. 1996 do 1. 9. 1997.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 18. 7. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 19. 7. 1996, po tel. 061/171-21-55,
pri Marjetki Bartolj.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za

obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 22. 7. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 18/96 – priprava in dostava kuhane hrane”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1996
ob 11. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 8. 7. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 16/96 – oprema za knjižnično
dejavnost”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1996
ob 11. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Št. 96/30
Ob-2458
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 16/96
za izbiro izvajalca za dobavo opreme za
knjižnično dejavnost
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
2. Predmet: oprema prostora za knjižnično dejavnost:
a) idejni projekt razporeditve knjižnih
stojal,
b) knjižna stojala,
c) prevoz in montaža opreme.
3. Orientacijska vrednost del: 2,000.000
SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: od julija 1996 do avgusta 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 4. 7. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 5. 7. 1996, po tel. 061/171-27-96,
pri Zlatki Rabzelj.

Št. 96/30
Ob-2459
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 13/96
za izbiro izvajalca za oblikovanje
sistema piktograma za varstvo pri delu
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
2. Predmet: oblikovanje sistema piktograma za varstvo pri delu.
3. Predviden rok pričetka in zaključka
del: od avgusta 1996 do decembra 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 11. 7. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik 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 12. 7. 1996, po tel. 061/171-23-33,
pri Kazimirju Rozmusu.
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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 15. 7. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 13/96 – oblikovanje sistema piktograma za varstvo pri delu”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1996
ob 11. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
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.

14. Vojašnica Ptuj, površine ca. 214 m2,
15. Vojašnica Murska Sobota, površine ca. 58 m2,
16. Vojašnica Celje, površine ca.
168 m2.
3. Predviden rok pričetka in zaključka
del: od 1. 10. 1996 do 30. 9. 1997.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 11. 7. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik 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 12. 7. 1996, po tel. 061/171-21-55,
pri Marjetki Bartolj.
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 15. 7. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 19/96 – najem vojaških okrepčevalnic”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1996
ob 11. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
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.

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
2. Predmet: klimatska komora.
Klimatska komora mora zadostiti naslednjim tehničnim in tehnološkim zahtevam:
– kapaciteta do 500 litrov,
– okvirni gabariti zunanjih mer: širina 1000 mm, višina 2000 mm, globina
1500 mm,
– regulacija v temperaturnem območju
od –70°C do +180°C,
– natančnost
merjenja
temperature
±0,25°C,
– hitrost spreminjanja temperature pri
zunanji temperaturi od +20°C do +22°C:
do 100°C, 4°C/min.,
od 100°C do 180°C, 2°C/min.,
od 100°C do 0°C, 5°C/min.,
od 100°C do –60°C, 3°C/min.,
– regulacija relativne vlažnosti v območju od 10% do 98% (temp. med +5°C in
+95°C),
– natančnost merjenja relativne vlažnosti: ±3%,
– kontrolno okno v vratih omare,
– slovenski atest.
3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: od avgusta 1996 do decembra 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 11. 7. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 12. 7. 1996, po tel. 061/171-25-60,
pri Željku Kralju.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 15. 7. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 21/96 – klimatska komora”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 16. 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

Št. 96/30
Ob-2460
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 19/96
za izbiro izvajalca za najem vojaških
okrepčevalnic
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
2. Predmet: oddaja delno opremljenih
poslovnih prostorov v najem za opravljanje
gostinsko-trgovinske dejavnosti v vojašnici
– vojaška okrepčevalnica.
Podatki o lokacijah in okvirne površine:
1. Vojašnica Cerklje ob Krki, površine ca. 144 m2,
2. Vojašnica Novo mesto, površine ca.
299 m2,
3. Vojašnica Kranj, površine ca. 117 m2,
4. Vojašnica Bohinjska Bela, površine ca. 272 m2,
5. Vadbeni center Pokljuka, površine
ca. 77 m2,
6. Vojašnica Postojna, površine ca.
362 m2,
7. Vojašnica Ilirska Bistrica, površine
ca. 256 m2,
8. Vojašnica Vrhnika, površine ca.
60 m2,
9. Vojašnica Ivan Cankar, Raskavec,
površine ca. 80 m2,
10. Vojašnica Logatec, površine ca.
100 m2,
11. Vojašnica Vipava, površine ca.
203 m2,
12. Vojašnica Maribor, površine ca.
255 m2,
13. Vojašnica Slovenska Bistrica, površine ca. 135 m2,

Št. 96/30
Ob-2461
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 21/96
za izbiro izvajalca za dobavo klimatske
komore
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predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.
10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 22/96 – strojna oprema tehnološke celice”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 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.
10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za obrambo

3. paket: črpalke – 5. 8. 1996 do 12. ure
v vložišče TE-TOL,
4. paket: armature – 18. 9. 1996 do 12.
ure v vložišče TE-TOL,
5. paket: merilniki pretoka – 18. 9. 1996
do 12. ure v vložišče TE-TOL.
Javno odpiranje ponudb: v prostorih
TE-TOL istega dne in ob isti uri kot je rok
za oddajo ponudb.
Obvestilo 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 Janezu Ruparju, inž. str., med 9. in 11. uro, na
podlagi vplačila spodaj navedenega zneska
na žiro račun TE-TOL, št. 50103-601-16504
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnica Ljubljana.
1. paket: akumulator toplote – 50.000
SIT,
2. paket: cevovodi – 40.000 SIT,
3. paket: črpalke – 20.000 SIT,
4. paket: armature – 20.000 SIT,
5. paket: merilniki pretoka – 20.000 SIT.
Pravico do oddaje ponudbe imajo samo
ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
Informacije v času trajanja razpisa:
TE-TOL, Janez Rupar, inž. str., tel.
061/140-50-80, med 8. in 10. uro.
Termoelektrarna-Toplarna
Ljubljana, Republika Slovenija

Št. 96/30
Ob-2462
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 22/96
za izbiro izvajalca za dobavo strojne
opreme tehnološke celice
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
2. Predmet: strojna oprema tehnološke
celice:
1. stroj za razrez in obdelavo koncev,
2. stroj za posnemavanje ali povrtanje lukenj,
3. stroj za pranje in razmaščevanje,
4. naprava za označevanje obdelovalcev.
3. Orientacijska vrednost del:
1. 8,500.000 SIT,
2. 9,000.000 SIT,
3. 7,000.000 SIT,
4. 1,200.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: od avgusta 1996 do decembra 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 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.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 19. 7. 1996, po tel. 061/171-25-60,
pri Željku Kralju.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 22. 7. 1996 do 12. ure.

Št. 349/96
Ob-2463
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 projekt prigraditve
akumulatorja toplote v TE-TOL
Naročnik:
Termoelektrarna-Toplarna,
Toplarniška 19, Ljubljana, Republika Slovenija.
Predmet razpisa: dobave in storitve za
projekt prigraditve akumulatorja toplote
skladno z razpisno dokumentacijo št.
TOLX.A/D532/43-R, april 1996.
Projekt prigraditve akumulatorja toplote
je razdeljen v naslednje pakete:
1. paket: akumulator toplote,
2. paket: cevovodi,
3. paket: črpalke,
4. paket: armature,
5. paket: merilniki pretoka.
Ponudniki ponudijo enega ali več paketov, vendar vsak paket posebej.
Lokacija:
Termoelektrarna-Toplarna
Ljubljana.
Orientacijska vrednost del: 700,000.000
SIT.
Predvideni rok dokončanja dela:
1. paket: akumulator toplote – 14 mesecev po podpisu pogodbe,
2. paket: cevovodi – 9 mesecev po podpisu pogodbe,
3. paket: črpalke – 12 mesecev po podpisu pogodbe,
4. paket: armature – 10 mesecev po podpisu pogodbe,
5. paket: merilniki pretoka – 10 mesecev
po podpisu pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila so v razpisni dokumentaciji št.
TOLX.A/D532/43-R.
Rok oddaje ponudbe:
1. paket: akumulator toplote – 5. 8. 1996
do 12. ure v vložišče TE-TOL,
2. paket: cevovodi – 9. 9. 1996 do 12.
ure v vložišče TE-TOL,

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 Heat Storage Tank in TE-TOL
Employer: Termoelektrarna-Toplarna,
Toplarniška 19, Ljubljana, Republic of Slovenia.
Subject of the Invitation for Tenders:
Supply and Services for the Heat Storage
Tank in accordance with the Tender Documents No. TOLX.A/D532/43-R, April 1996.
The project Heat Storage Tank comprises the following packages:
1st package: Heat Storage Tank,
2nd package: Piping System,
3rd package: Pumps,
4th package: Fittings,
5th package: Flowmeters.
The Tenderers may submit one or more
packages, however, each package separately.
Site: Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana.
Estimated value of the works: SIT
700,000.000.
Envisaged term for completion of works:
1st package: Heat Storage Tank – 14
months upon signing the contract,
2nd package: Piping System – 9 months
upon signing the contract,
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3rd package: Pumps – 12 months upon
signing the contract,
4th package: Fittings – 10 months upon
signing the contract,
5th package: Flowmeters – 10 months
upon signing the contract.
Criteria for the selection of the most favourable Tenderer: the criteria are stated in
the
Tender
Documents
No.
TOLX.A/D532/43-R.
Deadline for Submission of Tenders:
1st package: Heat Storage Tank – 5 th August, 1996 no later than 12. am in the mail
room on the premises of TE-TOL,
2nd package: Piping System – 9th September, 1996 no later than 12. am in the
mail room on the premises of TE-TOL,
3rd Package: Pumps – 5th August, 1996
no later than 12. am in the mail room on the
premises of TE-TOL,
4th package: Fittings – 18 th September,
1996 no later than 12. am in the mail room
on the premises of TE-TOL,
5th package: Flowmeters – 18th September, 1996 no later than 12. am in the mail
room on the premises of TE-TOL.
Public Opening of Tenders will take place on the premises of TE-TOL the same day
and hour as the deadline for Submission of
Tenders.
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. Janez
Rupar, M. Eng.) from 9. to 11. am on payment of the amount mentioned below to the
account of TE-TOL No. 50103-601-16504
at “Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Ljubljana”.
1st package: Heat Storage Tank – SIT
50,000,
2nd package: Piping System – SIT 40.000,
3rd package: Pumps – SIT 20.000,
4th package: Fittings – SIT 20.000,
5th package: Flowmeters – SIT 20.000.
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. Janez Rupar, M. Eng., phone:
061/140-50-80 from 8. to 10. am.
Termoelektrarna-Toplarna
Ljubljana, Republic of Slovenia

4. Orientacijska vrednost: 7,000.000 SIT.
5. Rok izdelave in montaže: 60 dni po
oddaji del.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena vrednost,
– rok,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovnik po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. do 9.
ure, v prostorih Staninvesta, Maribor, Grajska ul. 7, soba 211/II, pri Marjanu Lakošetu, gr. inž.
Stroški kopiranja in kompletiranja razpisne dokumentacije bremenijo ponudnika in
znašajo 1‰ od okvirne vrednosti razpisanih
del pod točko 4 tega razpisa in se nakažejo
na št. žiro računa 51800-601-11903.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za investicijsko vzdrževalna dela
– prenovo restavratorske delavnice”.
9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
10. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje v 20 koledarskih dneh od objave v
Uradnem listu RS, do 14. ure, na naslov:
Staninvest Maribor, Grajska ul. 7, Maribor.
11. Odpiranje ponudb bo javno tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Pokrajinskega
muzeja, Grajska ul. 2, ob 9. uri.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju 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

naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji
in referencah ponudnika.
Ponudba mora vsebovati naslov ponudnika, dokazilo o registraciji podjetja, dobavne roke za naročen material, reference
ponudnika, jamstvo za kvalitetno ponudbo
materiala, tehnično in propagandno gradivo
za ponujeni material, plačilni pogoji.
4. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, dobavni rok in
način dobave, način in rok plačila.
5. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin,
Ul. padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin.
Na ovojnici naj bo označeno: “Ne odpiraj – javni razpis za nabavo potrošnega materiala in drobnega inventarja” z oznako ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 11. julija
1996 ob 9. uri, v sejni sobi Upravne enote
Tolmin.
6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Upravna enota Tolmin

Ob-2466
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 Maribor, Mestna uprava, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor
javni razpis
za prenovo restavratorske delavnice za
Pokrajinski muzej Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Upravljalec: Pokrajinski muzej Maribor.
3. Predmet razpisa: investicijsko-vzdrževalna dela – prenova restavratorske delavnice.

Št. 033-03/96
Ob-2467
Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 40/95), 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)
ponovni javni razpis
za nabavo potrošnega materiala in
drobnega inventarja
1. Predmet razpisa je nabava potrošnega
materiala in drobnega inventarja:
– potrošni material in drobni inventar,
– čistila,
– drug material za delo upravne enote,
– material za reprezentanco.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega
potrošnega materiala in drobnega inventarja v letu 1996 znaša 3,000.000 SIT.
3. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih

Ob-2468
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 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 Kočevje z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Kočevje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih
Občine Kočevje v letu 1996
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu občine, Ljubljanska 26
in na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Kočevje, Kočevje, Rožna ul. 39, odsek za gozdne prometnice in tehnologijo dela (Alojz
Zavolovšek, tel. 061/853-331).
3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela
(strojno in ročno vzdrževanje vozišča, čiščenje propustov, zdražnikov in brežin, nabava, nakladanje, prevoz in razgrinjanje nasipnega materiala, profiliranje vozišča, nabava in vgrajevanje zdražnikov ter cevnih
propustov),
– zimska vzdrževalna dela (pluženje snega in posipavanje vozišča z drobirjem).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
4,300.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev in dotok sredstev (republiška sredstva,
pristojbine...). 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 po
letnem programu del.
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6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, garancijski roki, ponudbena cena za enoto, strojne in delovne kapacitete, način plačila in
fiksnost cen, garancijski roki, kakor tudi
druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
8. Rok za oddajo ponudb je petnajsti dan
do 11. ure od dneva objave razpisa na Občino Kočevje, Ljubljanska 26. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih
del na gozdnih cestah Občine Kočevje” in
imenom ter naslovom ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo naslednjega
dne ob 12. uri, v prostorih Občine Kočevje,
Ljubljanska 26.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

no Kočevje, Ljubljanska 26. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj,
ponudba za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na LC Občine Kočevje”.
Javno odpiranje ponudb bo naslednjega
dne ob 11. uri, v prostorih Občine Kočevje,
Ljubljanska 26.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

5. Merila za izbor najugodnejšega izvajalca: ponudbena cena, plačilni pogoji, reference, rok izvedbe, garancijski roki.
6. Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Ponudnik naj opredeli pri plačilnih pogojih višino komercialnega popusta pri zagotavljanju 30% in 50% brezobrestnega
avansa.
8. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo na Občini Gornja
Radgona pri inž. Sčavničar, tel. 069/61-671.
9. Kompletne ponudbe z oznako: “Ponudba za izgradnjo vodovoda Ivanjševski
vrh–Ivanjševci–Stavešinski vrh – Ne odpiraj!” morajo ponudniki oddati do 22. 7.
1996 do 10. ure na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona.
10. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Gornja Radgona, 22. 7. 1996
ob 11. uri.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.
Občina Gornja Radgona

Ob-2469
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 Kočevje objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
lokalnih cestah na področju Občine
Kočevje v letu 1996
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Kočevje, Ljubljanska 26, ob plačilu 10.000 SIT na ŽR št.
51300-630-10077 – Agencija za plačilni
promet Kočevje ali na blagajni Občine Kočevje, Ljubljanska 26. Strokovne informacije posreduje Stanko Pleterski (tel.
061/851-390).
3. Predmet razpisa:
A) košnja trave in ročni oziroma strojni
posek grmičevja v vrednosti ca. 1,500.000
SIT,
B) ureditev odvodnjavanja in ročno ter
strojno čiščenje cevnih propustov v vrednosti ca. 1,500.000 SIT,
C) obnova gramoznega sloja, navoz materiala, grederiranje in valjanje v vrednosti
ca. 3,400.000 SIT,
D) krpanje asfaltnih cestišč in asfaltiranje v vrednosti ca. 3,500.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti obseg del, kot je razpisan.
4. Pričetek in obseg del je po dogovoru
in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela
se izvajajo po mesečnih operativnih planih.
Zaključek del je do izdelave plana zimske
službe za leto 1996/97.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
6. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
7. Rok za oddajo ponudb je petnajsti dan
do 10. ure od dneva objave razpisa na Obči-

Ob-2470
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 Kočevje objavlja
javni razpis
za oddajo del: modernizacija lokalne
ceste št. 3601 odsek od reg. ceste R-326
do meje Občine Kočevje
1. Investitor razpisanih del je Občina Kočevje.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 32,900.000 SIT.
3. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Kočevje, Ljubljanska 26, ob plačilu 10.000 SIT na ŽR št.
51300-630-10077 – Agencija za plačilni
promet Kočevje ali na blagajni Občine Kočevje, Ljubljanska 26. Strokovne informacije posreduje Stanko Pleterski (tel.
061/851-390).
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
5. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
6. Rok za oddajo ponudb je trideseti dan
do 10. ure od dneva objave razpisa na Občino Kočevje, Ljubljanska 26. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj,
ponudba za modernizacijo LC št. 3601 –
odsek od regionalne ceste R-326 do meje
Občine Kočevje”.
Javno odpiranje ponudb bo naslednjega
dne ob 11. uri, v prostorih Občine Kočevje,
Ljubljanska 26.
7. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Kočevje
Št. 706/96-31
Ob-2471
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izgradnjo vodovoda Ivanjševski vrh–
Ivanjševci–Stavešinci
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega izvajalca za izgradnjo vodovoda Ivanjševski vrh–Ivanjševci–Stavešinci.
3. Orientacijska vrednost del: 16,000.000
SIT.
4. Rok izvedbe razpisanih del: 60 dni.

Ob-2472
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 lokalnih in krajevnih cest
na območju Občine Dobrepolje v letih
1996, 1997 in 1998
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm
35, Videm-Dobrepolje.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalnih in krajevnih cest na območju Občine
Dobrepolje – izvajanje zemeljskih del.
3. Razpisna dokumentacija in vse ostale
informacije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak delovni dan od 8. do 10. ure, v
prostorih Občine Dobrepolje.
4. Rok za izvedbo: na osnovi občinskih
proračunov v letih 1996, 1997 in 1998, ter
na osnovi ostalih virov financiranja iz naslova rekonstrukcij lokalnih in krajevnih
cest.
5. Orientacijska vrednost investicije je
25,000.000 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 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, “Rekonstrukcija lokalnih in krajevnih cest, ne odpiraj –
ponudba”.
Odpiranje ponudb bo še isti dan ob 9.
uri.
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8. O izidu javnega razpisa bodo udeleženci – ponudniki obveščeni v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Dobrepolje

– ceno s specifikacijo stroškov (delo, materialni stroški),
– finančni plan,
– seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri nalogi z osebnimi referencami,
– pisno soglasje zunanjih izvajalcev,
– terminski plan izvajanja del,
– navedbo prednosti, ki jih nudi ponudnik pri pospeševanju uporabe obnovljivih
virov energije,
– za ponudnike, za katere je zahtevano
soglasje investitorjev, izjavo prosilca o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje,
– rok veljavnosti ponudbe,
– predpisane splošne pogoje za izvajanje pogodbe.
5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na naslov ministrstva v treh izvodih v zaprti ovojnici z označbo “Ne odpiraj! Prijava na razpis – Vodenje in koordiniranje programa
izgradnje individualnih solarnih sistemov”,
z navedbo imena in naslova ponudnika.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo obravnavala.
Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 10 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče ministrstva en dan pred javnim odpiranjem do
15. ure.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po zaključenem razpisu ob 10. uri na
ministrstvu.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji ministrstva na Kotnikovi 5 v Ljubljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije posreduje Stane Zagoričnik, vsak delovni dan od 8. do 10. ure,
tel. 061/178-3283.
Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Ljubljana

1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del za vse objekte ali za posamezni objekt.
Enako velja za točko b) tega razpisa,
izvajanje strokovnega in finančnega nadzora.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financirajo iz proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis oziroma kopijo popisa s količinami. Če ima ponudnik pripombo
na originalni popis, naj svoje pripombe oziroma predloge napiše kot varianto izvedbe
v posebni prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela
po svoji ponudbi pravilno, solidno, kvalitetno in to vse v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi,
tehničnimi navodili in normami.
2. Za vgrajene materiale in elemente je
prevzemnik dolžan investitorju dostaviti originalne ateste.
3. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost za izvršena dela, kar jamči
z garancijskimi roki, katere opredeli v svoji
ponudbi.
4. Ponudnik mora k ponudbi predložiti reference pri izvajanju takih in podobnih del.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg del od
razpisanega, oziroma skladno z razpoložljivimi sredstvi.
IV. Finančni pogoji
Okvirna cena za izvedbo vseh razpisanih
del znaša 50 mio SIT.
Izvedba del oziroma sklepanje pogodb
je pogojeno še s sklepi posameznih organov, prav tako pa ni znana dinamika dotoka
sredstev, zato mora ponudnik upoštevati naslednje pogoje:
– ponudba naj obsega absolutno fiksne
cene s tem, da bo investitor zagotovil 30%
avans ob sklenitvi pogodbe, ostala vrednost
del pa se obračunava po situacijah, s tem, da
se situacije plačujejo v 15 dneh po potrditvi
iz plačanega avansa,
– opcija ponudbe 31. 7. 1996,
– eventualna dodatna in več dela se obračunavajo po cenah iz ponudbe, če je vrednost del prekoračena do 10% pogodbenih
del,
– od ponudnika pričakujemo, da bo ponudil najmanj 30% kredita od ponudbene
vrednosti za dobo enega leta. V ponudbi
navesti pogoje z obrestno mero (T+r).
V. Splošni pogoji
1. Ponudniki lahko dvignejo popise del
in si ogledajo tehnično dokumentacijo od
dneva razpisa dalje do vključno sedmega
dne po objavi tega razpisa, vsak dan med 9.
in 12. uro na Občini Gorenja vas-Poljane,
pri Ivanu Petrovčiču.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev
na žiro račun št. 51510-630-50225.
2. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri referentu za gospodarsko
infrastrukturo Občine Gorenja vas-Poljane,
Ivanu Petrovčiču ali po tel. 064/681-536.

Ob-2473
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
ponovni javni razpis
na področju energetike za intervencije v
obnovljive vire energije
1. Predmet razpisa je financiranje programa vodenja in koordiniranja izgradnje
individualnih solarnih sistemov za pripravo
tople vode.
Za vodenje in koordinacijo programa izgradnje solarnih sistemov za pripravo tople
vode iščemo usposobljenega izvajalca, ki
bo ponudil ustrezno promocijo programa in
organiziral izvedbo približno 500 kompletnih individualnih sistemov s ca. 3000 m2
vgrajenih sončnih sprejemnikov.
Okvirna subvencija s strani ministrstva
bo 18.000 SIT/m2 sončnega sprejemnika.
2. Vrednost razpisanih del za izvedbo
programa v celoti – vodenje in koordiniranje – so namenjena sredstva ministrstva v
višini 30,000.000 SIT ter iz sredstev programa Phare v višini 180.000 ECU.
Za samo vodenje in koordinacijo programa so predvidena sredstva v višini
10,000.000 SIT.
3. Merila in pogoji za izbiro najugodnejših ponudb so:
– razčlenjenost programske naloge z definiranjem ciljev in predlog za njihovo realizacijo,
– reference izvajalcev na področju razpisanega programa (študije in izvedbe),
– višina ponudbene cene in sofinanciranje programov oziroma projektov iz drugih
virov.
Pri izbiri bodo imeli prednost ponudniki,
ki bodo ponudili večje število izvedenih sistemov, organizirali ustrezno geografsko
pokritost Slovenije, v svoj program vključili večji obseg finančnih sredstev s strani
individualnih naročnikov ter organizirali
boljšo promocijo solarnih sistemov v medijih.
Pogodba bo sestavljena iz fiksnega dela
in variabilnega dela, glede na število dejansko izvedenih sistemov.
4. Vsebina ponudbe:
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– številka dejavnosti po SKD Statističnega urada RS,
– navedbo pooblaščene osebe ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo ministrstva,
– pisne dokaze oziroma reference o uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti,
– podroben program del,
– pregled nalog in angažiranih strokovnjakov,
– organizacija projekta,

Št. 115
Ob-2474
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Gorenja vas-Poljane
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo čistilnih
naprav v Gorenji vasi in Poljanah, ter
kanala S1 s črpališčem v Gorenji vasi,
izvajanje strokovnega nadzora del
I. Splošni podatki
1. Investitor: Krajevna skupnost Gorenja vas in Poljane.
2. Predmet razpisa:
a) izbira izvajalca del za gradnjo čistilnih naprav v Gorenji vasi in Poljanah – I.
faza gradbena dela, ter kanala S1, s črpališčem v Gorenji vasi, v skupni vrednosti
ca. 50,000.000 SIT,
b) izvajanje strokovnega in finančnega
nadzora v ocenjeni vrednosti ca. 50,000.000
SIT.
3. Predvideni rok gradnje: pričetek gradnje 1. 8. 1996, rok dokončanja november
1996.
II. Pogoji za udeležbo
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3. Z dvigom razpisne dokumentacije in 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, nepreklicno sklenili pogodbo z
investitorjem.
IV. Končna določila
1. Investitor bo pri izboru najugodnejšega ponudnika predvsem upošteval naslednje kriterije in merila:
a) najnižja ponudbena cena za vse razpisane objekte, oziroma kolikor bodo podane
ponudbe za posamezne objekte, tudi najnižje ponudbene cene za posamezne objekte,
b) zagotovitev kredita najmanj v razpisani višini, ugodnejšo obrestno mero (T+r
oziroma vsako posebej) ter daljši rok odplačila,
c) reference ponudnikov,
d) druge ugodnosti,
e) pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bomo upoštevali samo ponudbe, ki bodo sestavljene skladno z določili odredbe in pogojih tega razpisa.
2. Rok za oddajo ponudbe je 5. 7. 1996
na naslov: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, do 12.
ure.
3. Odpiranje ponudb bo 5. 7. 1996 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87.
Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.
4. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 10 dni po odpiranju ponudb.
5. Ponudba mora biti v posebnem ovitku, zapečatena in označena: “Ne odpiraj –
ponudba (ČN + kanal)” ali “Ne odpiraj –
ponudba (nadzor)”.
Občina Gorenja vas-Poljane

6. Vsebina ponudbe:
6.0. naziv in naslov ponudnika,
6.1. registracija, matična številka, dokazilo o opravljanju dejavnosti,
6.2. originalni tekst pogojev, podpisan in
žigosan,
6.3. ponudba mora biti na originalnem
popisu z enotnimi cenami, vključenim PD
in rekapitulacijo,
6.4. v ponudbi navedite seznam tehničnega osebja, odgovornega za izvedbo del,
6.5. reference,
6.6. rok izvedbe,
6.7. seznam kooperantov,
6.8. seznam prijavljenih delavcev,
6.9. seznam vodje in ostalega tehničnega osebja, odgovornega za izvedbo del.
7. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedeni v pogojih investitorja.
8. Naročnik si pridržuje pravico skleniti
pogodbe za zmanjšan obseg del kot ga predvideva razpisna dokumentacija, v skladu z
razpoložljivimi sredstvi proračuna občine.
9. Način plačila je z mesečnimi situacijami po izdelanem zapisniku o kvalitetnem
dokončanju del.
10. Rok za pričetek del je julij 1996.
Rok dokončanja del je 20. 8. 1996.
11. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako “Ponudba – ne odpiraj, investicijsko vzdrževalna dela 1996”.
12. Opcija ponudb ne sme biti krajša od
20 dni.
13. Odpiranje ponudb bo naslednji dan
po datumu oddaje ob 10. uri, v mali sejni
dvorani Občine Piran.
14. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
Občina Piran

Krašče–Vrhpolje” dostaviti priporočeno po
pošti v zapečatenem ovoju na naslov KGZ
Moravče, z.o.o., Vegova 7, 1251 Moravče.
Rok za oddajo ponudb je 30. dan po
objavi v Uradnem listu RS.
8. Javno odpiranje ponudb bo 26. 7. 1996
ob 10. uri v prostorih KGZ Moravče, Moravče, Vegova 7.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence razpisa komisija obvestila v
destih denh po odpiranju ponudb.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta in rok dokončanja del,
– zagotovitev strojnih in delovnih kapacitet,
– cena, fiksnost cene, plačilni pogoji,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
KGZ Moravče

Ob-2476
Na podlagi 15. člena odloka o proračunu
Občine Piran za leto 1996 (Ur. objave, št.
18/96) in odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo del, ki se financirajo
iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Občina Piran
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
investicijsko vzdrževalnih del na
objektih osnovnega šolstva, otroškega
varstva, zdravstvenih domov in matične
knjižnice v letu 1996
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejših izvajalcev za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
2. Sestavni del razpisne dokumentacije
so tudi pogoji investitorja za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak dan od objave do zaključka razpisa od 8. do 9. ure na Občini
Piran – Urad za premoženje in gospodarske
javne službe, Bogdan Babnik, tel.
066/746-201, faks 066/746-205.
4. Ponudbe dostavite v roku 8 dni po
objavi do 12. ure na naslov: Občina Piran,
Urad za premoženje in gospodarske javne
službe, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
5. Ocenjena skupna vrednost investicijsko vzdrževalnih del je 30,000.000 SIT.

Št. 42/96
Ob-2448
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 26/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, 28/93 in
19/94) Kmetijsko gozdarska zadruga Moravče, z.o.o., Moravče, Vegova 7 objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
agromelioracijo Krašče–Vrhpolje II
1. Naročnik: KGZ Moravče, z.o.o., Moravče, Vegova 7.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za agromelioracijo Krašce–Vrhpolje II.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na KGZ Moravče, Moravče,
Vegova 7, pri Marti Brate vsak delovnik
med 8. in 12. uro.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,600,000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg razpisanih del glede na višino pridobljenih republiških sredstev. Izvajalec ni
opravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Predvideni rok pričetka del je september 1996.
Rok za dokončanje del je tri mesece.
6. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil.
7. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za agromelioracijo

Št. 05/6
Ob-2449
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 gradnjo prizidka;
telovadnice in vmesnega veznega dela za
Osnovno šolo FRAM
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Predmet razpisa je: gradnja prizidka
telovadnice z vmesnim veznim delom do
III. faze.
3. Rok izvedbe: avgust 1996 do december 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 60 mio.
SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– rok izvedbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure
v prostorih Staninvesta Maribor, Grajska ul.
7, soba 211/II, od 26. 6. 1996 do vključno
1. 7. 1996.
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 0,2‰ od orientacijske vrednosti del na žiro račun št. 51800-601-11903 z
namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis Osnovna šola Fram”.
S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se ponudnikom ne vrača.
7. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
12. 7. 1996 do 14. ure na naslov: Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, v zaprti
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kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
osnova šola Fram – prizidek”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 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.
9. 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

– rok za dokončanje del,
– reference ponudnika,
– registracija firme.
4. Potrebne informacije za pripravo ponudbe lahko interesenti dobijo ob dokazilu
plačila 5.000 SIT na ŽR Osnovne šole št.:
50700-603-36082 na šoli, vak delovni dan
od 9. do 11. ure pri Ivici Čretnik.
5. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo predložite v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – projektna dokumentacija za
športno dvorano v Šempetru” do vključno
3. julija 1996 do 10. ure na naslov Občina
Žalec, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
6. Javno odpiranje ponudb bo 3. julija
1996 ob 11. uri v sejni dvorani Občine Žalec.
7. O izboru izvajalca bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Žalec

nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,
– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,
– seznam referenčnih naročnikov v Sloveniji,
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Celovška 166, s posebej prikazanim 5% prometnim davkom. Cene morajo biti oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi računa,
– dobavni rok,
– podatke o registraciji ter servisiranju
opreme v RS (priložiti vzorec servisne pogodbe),
– izjavo, da ima ponudnik lasten oddelek za instalacijo, servisiranje in vzdrževanje z odzivnim časom največ 4 ure (potrdilo
proizvajalca),
– izjavo ponudnika, da sam uredi vso
tehnično in obratovalno dokumentacijo,
vključno z dovoljenjem in frekvenco.
Oprema mora imeti predpisane ateste.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnika,
– garancija in servis,
– možnost širjenja in nadgradnje sistema,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana najpozneje do 2. 7. 1996 do
12. ure.
Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (registracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/33/96 – dokumentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/33/96 – ponudba”.
Na ovojnici mora biti napisan točen naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 3. 7. 1996 ob
11.30 v prostorih MNZ, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljne obravnave.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 11/96
Ob-2447
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 izbiro izvajalca
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: pleskanje na Osnovni šoli “Vera Šlander” Polzela (orientacijska vrednost del 1,200.000 SIT).
3. Rok izvedbe: avgust 1996.
4. Merila za izbiro ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– reference ponudnika,
– registracija firme.
5. Potrebne informacije za pripravo ponudbe lahko interesenti dobijo vsak delovni
dan šole od 8. do 10. ure na Osnovni šoli
Polzela ali na tel. št. 063/720-255.
6. Pisne ponudbe predložite v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – pleskanje
OŠ Polzela” do vključno 4. julija 1996 do
10. ure na naslov Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. julija
1996 ob 11. uri v sejni dvorani Občine Žalec.
8. O izboru izvajalca bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Št. 11/96
Ob-2446
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 izdelavo projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo in razširitev telovadnice
pri Osnovni šoli “Bratov Juhartov”
Šempeter
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo in razširitev telovadnice pri Osnovni šoli “Bratov
Juhartov” Šempeter, ki obsega:
– projekt za izvedbo – PZI,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD.
Projektna dokumentacija mora omogočati fazno izgradnjo športne dvorane.
3. Merila za izbiro ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,

Št. 044/5-308/33
Ob-2445
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, 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izdelavo projekta, dobavo in montažo
komunikacijskega sistema telefonije
1. Predmet javnega razpisa je izdelava
projekta, dobava in montaža komunikacijskega sistema telefonije, in sicer:
– interni brezžični dvosmerno-govorni
komunikacijski sistem, delujoč pri klicanju
v frekvenčnem območju 440–460 Mhz, pri
povratni zvezi pa v frekvenčnem območju
158–165 Mhz, za prenos in sprejem govornih in alarmnih sporočil v povezavi z obstoječo telefonsko centralo oziroma internim
telefonskih omrežjem, z možnostjo selektivnega in grupnega alarmiranja.,
– 8 žepnih dvosmerno-govornih aparatov za govorno komunikacijo, z možnostjo
sprejema in oddaje alarmnih sporočil, z
vgrajenim funkcionalnim stikalom za oddajanje statusa alarma v nepredvidljivih situacijah, z možnostjo vključitve zunanjega stikala za oddajo alarma, s tastaturo za komuniciranje v internem telefonskem omrežju.
Maksimalne
dimenzije
aparatov
so
130x55x20 cm.
2. Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljubljana, pri Dolinšek Frančišku, na tel. št.
061/1325-125 (int. 5612).
3. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 4,000.000 SIT.
4. Lokacija dostave: MNZ, Prehodni
dom za tujce, Celovška 166, Ljubljana.
5. Dobavni rok: čimprej po podpisu pogodbe.
6. 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 dejav-

Št. 0044/5-308/32
Ob-2444
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, 28/93 in 19/94)
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javni razpis
za nabavo fotoaparatov
1. Predmet javnega razpisa je nabava fotoaparatov CANON z dodatno opremo, in
sicer:
1) CANON EOS 50 QD – body – 19
kosov,
2) objektiv 28-105 – 19 kosov,
3) fototorbica EH-9 – 19 kosov,
4) objektiv EF 50 Macro – 12 kosov,
5) objektiv EF 400 – 1 kos,
6) bliskavica EG 480 z adapterjem za
EOS – 11 kosov,
7) bliskavica EZ 380 – 11 kosov,
8) reprostojal Copy Stand (Canon) –
2 kosa,
9) stativ za videokamero – 4 kose,
10) fotografske torbe (večje) – 15 kosov,
11) FA PENTAX ESPIO 160 – 1 kos,
12) UV filtri za objektiv 28-105 – 22
kosov.
Naročnik si pridržuje pravico naknadne
spremembe količin.
2. Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljubljana, pri Trobec Borisu, na tel. št.
061/1325-125 (int. 4230).
3. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 6,000.000 SIT.
4. Lokacija dostave: MNZ, Vodovodna
93/a, Ljubljana.
5. Dobavni rok: čimprej po podpisu pogodbe.
6. 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 dejavnosti, 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 oblikovane 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.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnika,
– garancija in servis,
– možnost širjenja in nadgradnje sistema,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-

va 2, Ljubljana najpozneje do 3. 7. 1996 do
12. ure.
Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (registracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/32/96 – dokumentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/32/96 – ponudba”.
Na ovojnici mora biti napisan točen naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 4. 7. 1996 ob 9.
uri v prostorih MNZ, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in neprevilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljne obravnave.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

ment ne sme biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja ponudb,
– licenca,
– 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,
– podatke o organizaciji podjetja in sezman zaposlenih varnostnikov z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
– vzorec pogodbe.
Cena urne postavke mora biti izrežena v
SIT, s posebej prikazanim prometnim davkom, oblikovana za plačilo v najmanj 30.
dneh po izstavitvi računa (1x mesečno). Cene morajo biti fiksne za obdobje najmanj
šestih mesecev, po tem obdobju pa priznavamo rast drobnoprodajnih cen za največ
80% indeksa rasti drobnoprodajnih cen v
RS za pretekli mesec.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– plačilni pogoji,
– možnost izbire varnostnikov,
– reference in druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana najpozneje do 2. 7. 1996 do
12. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh zaprtih ovojnicah. Na ovojnici z dokumentacijo (registracija, podatki o boniteti) napišite “Ne odpiraj – dokumentacija št.
308/31-96” na ovojnici s ponudbo napišite:
“Ne odpiraj – ponudba št. 308/31-96.
Na ovojnici mora biti napisan točen naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 3. 7. 1996 ob
10. uri na Kotnikovi 8a, v Ljubljani.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljne obravnave.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0042/32-308/31
Ob-2443
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju v
zvezi s proračunom (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
28/93 in 19/94)
javni razpis
za izvajanje fizičnega varovanja
1. Predmet javnega razpisa je fizično varovanje objekta in receptorska dela prostorov Samskega doma MNZ na Jeranovi 14 v
Ljubljani, in sicer:
– 24 urno varovanje doma vse dni v tednu,
– občasni obhodi notranjosti in okolice
objekta ter parkirnih prostorov ter spremljanje dogajanja na monitorjih,
– vodenje knjige dežurstva in obiskov
ter poročanje upravniku doma,
– vzdrževanje javnega reda in miru v objektu,
– dvigovanje zapornice za uvoz na parkirišče,
– posredovanje tel. pozivov stanovalcem
in pobiranje denarja za privatne tel. razgovore,
– obveščanje upravnika ali hišnika na
dom v primeru okvar v domu.
2. Orientacijska vrednost razpisa znaša
6,000.000 SIT.
3. Predviden pričetek del: takoj po podpisu pogodbe.
4. Čas opravljanja storitev: pogodba se
bo sklenila za dobo enega leta.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na tel. št. 218-204 pri Breznik
Gorazdu. Po predhodnem dogovoru je možen tudi ogled objekta.
6. 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 javni razpis. Doku-

Št. 6/4-1076/5
Ob-2442
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. RS, št. 27/85)
ponovni javni razpis
za izvedbo del: razširitev krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja
(KKO + RNO) Preddvor in polaganje
PEHD cevi
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o. PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo del za razširitev krajevnega kabelskega in razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Preddvor in polaganje PEHD cevi.
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3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in podrobnejša
navodila lahko ponudniki dvignejo od 24.
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, na tel. št.
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: 31,800.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Naselja Preddvor,
Bela, Tupaliče.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok za začetek del je 20. 7.
1996, predvideni rok za zaključek del pa je
30. 10. 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo 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.
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 in izbor
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 ponudb
Rok za oddajo ponudbe je do vključno 1.
7. 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, 4000 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 razširitev krajevnega kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO) Preddvor in polaganje PEHD cevi”.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
2. 7. 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.
Ljubljana

– datum, do katerega velja ponudba,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.
8. Naročnik si pridržuje pravico pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
9. Ponudnik dobi za izdelavo svoje ponudbe dodatne informacije na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Župančičeva 6,
pri Margariti Jančič, tel. 178-5385, ali Heleni Šolar, tel. 178-5490, vsak delovni dan
od 21. 6. 1996 do 11. 7. 1996, med 8.30 in
12. uro.
10. Popolna ponudba, z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP –
a) Oblikovanje zasnove športa v prostoru z
usmeritvami in pogoji za njeno izvajanje”
oziroma “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP – b) Oblikovanje zasnove rekreacije v prostoru z usmeritvami in pogoji za
njeno izvajanje” 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 11. 7. 1996.
11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 15. 7. 1996 ob 13. uri, v prostorih Urada
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Župančičeva 6. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti pooblaščeni predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. 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

Ob-2450
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)
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
raziskovalnih nalog, oblikovanje zasnove
športa v prostoru in oblikovanje zasnove
rekreacije v prostoru z usmeritvami in
pogoji za njuno izvajanje
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Župančičeva 6.
2. Predmet razpisa je izdelava raziskovalnih nalog:
a) oblikovanje zasnove športa v prostoru
z usmeritvami in pogoji za njeno izvajanje,
b) oblikovanje zasnove rekreacije v prostoru z usmeritvami in pogoji za njeno izvajanje.
Namen nalog je pridobiti strokovne osnove za pripravo Prostorskega plana Republike Slovenije.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:
– pod točko a) 6,000.000 SIT,
– pod točko b) 6,000.000 SIT.
4. Predvideno trajanje nalog je deset mesecev.
5. Nalogi bosta recenzirani. Recenzente
bo izbral naročnik.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– kvaliteta storitve in kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki že s svojim dosedanjim delom in poznavanjem razpisane problematike dokazujejo
ustrezno strokovnost in usposobljenost za
izvajanje razpisanih del.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge
s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– reference o že opravljenih podobnih
delih ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– podatke o usposobljenosti in strokovnih referencah delavcev, ki bodo opravljali
dela in naloge s področja svoje ponudbe,
– vsebino naloge, opis metod in postopkov dela (izhodišča, namen in cilji, delovna
hipoteza, pričakovani rezultati),
– faznost, časovno dinamiko izdelave naloge ter finančni razrez,
– vzorec pogodbe,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbene obveznosti,
– izjavo o prostih kapacitetah za izvajanje razpisanih nalog v predvidenem času,

Št. 57/96
Ob-2349
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 na
Župnišču v Laškem
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Celju po pooblastilu
Nadžupnijskega urada Laško.
2. Predmet razpisa so gradbeno-obrtna
dela na sanaciji kritine, obnovitvena dela v
notranjščini zahodnega in južnega trakta,
delna obnova dvoriščne fasade ter drenaža
in kanalizacija notranjega dvorišča.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
10,500.000 SIT. Investitor si pridržuje pravico odločiti se za manjši obseg del od razpisanega ali za fazno izgradnjo.
4. Predviden pričetek del je 25. 7. 1996,
dokončanje pa 1. 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.
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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 10 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 Župnišče Laško.
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 10. uri na sedežu zavoda.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Celje

odredbo o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Rudnik
Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas
objavlja

7. Ponudbo v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije pošljite vključno
do 16. 7. 1996 do 11. ure na naslov Rudnik
Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
Vas. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za vodnjake!”.
8. Javno odpiranje bo 16. 7. 1996 ob 11.
uri v upravni stavbi Rudnika Žirovski vrh.
Prisotni predstavniki morajo komisiji predložiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Rudnik Žirovski vrh

Ob-2350
Na osnovi zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v RUŽV (Ur. l. RS, št.
36/92) in skladno z določili odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo piezometrskih vrtin pri
izgradnji drenažnega sistema jalovišča
Boršt
1. Investitor: Rudnik Žirovski vrh.
2. Predmet razpisa: izdelava petih piezometrskih vrtin – vodnjakov pri izgradnji drenažnega sistema jalovišča hidrometalurške
jalovine Boršt.
3. Orientacijska vrednost del znaša
8,500.000 SIT.
4. Rok: pričetek razpisanih del je predviden v mesecu avgustu 1996, rok končanja
20. september 1996.
5. Vsebina ponudbe in merila za izbor
najugodnejšega ponudnika so razvidna iz
razpisne dokumentacije.
6. Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov) na Rudniku Žirovski vrh, in sicer od 26. junija 1996 dalje.
Dodatne informacije vam posreduje Marjan Uršič, dipl. inž. rud. (tel. 064/681-200)
vsak dan od 10. do 12. ure.

Ob-2351
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Koper
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov učencev v osnovne
šol v Mestni občini Koper za šolsko leto
1996/97
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učencev za naslednje osnovne šole in zavode:

št. polnih

št.
km

prihod
otrok

odhod

1. OŠ Hrvatini

89

211

7.15
7.55

12.20
13.50
16.30

160

176

7.20

13.30

relacija: Lazaret–Ankaran–Hrvatini–Lovran–Božiči
2. OŠ Dekani
relacije:
– Dol–Dekani,
– Podpeč–Dekani,
– Podgorje–Dekani,
– Osp–Dekani,
– Rakitovec–Dekani.
3. OŠ Marezige
relacije:
– Vanganel–Marezige,
– Labor–Marezige,
– Trsek–Marezige.
4. OŠ Prade

37

106

7.20

13.50

49

181

7.20
8.00

12.50
13.20

relacija: Dolani–Kavaliči–Prade.
5. OŠ Gračišče

42

111

7.20

12.00
15.00

relacije:
– Dvori M–Sočerga–Gračišče,
– Kubed–Gračišče,
– Belvedur–Reparec–Popetre–Gračišče.
6. OŠ P. Tomažiča Koper

54

116

7.50

13.30
14.35

relacija: Kapelca–Manžan–Vanganel–Triban–Koper.
7. OŠ Šmarje
relacije:
– Šalara–Gažon–Šmarje–Pomjan–Šmarje
– Paderna–Šmarje–Sv. Maver–Koštabona–Puče–Šmarje.
8. OŠ Škofije

62

206

7.30

13.05

56

16

7.10
8.00

12.30
14.30

relacije:
– Tinjan–Sp. Škofije,
– Urbanci–Sp. Škofije.
9. Center za uspos. E. VAtovec Strunjan in
Center za korekcijo sluha in govora Portorož

92

58

7.30

13.20
15.20

relacija: Koper–Markovec–Izola–Strunjan–Portorož.
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Podrobnejše podatke lahko ponudniki
dobijo pri ravnateljih osnovnih šol.
3. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb relacij in voznega reda.
4. Šolski prevozi se oddajo za šolsko leto 1996/97. Opravljali se bodo vse šolske
dni po šolskem koledarju, ki ga bodo
določile šole. Pogodba se bo podpisala v
avgustu 1996, ko bodo znane točne potrebe.
5. Ponudnik lahko ponudi prevoze le za
posamezno šolo v celoti.
6. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega organa za prevoz oseb.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– izjavo ponudnika, da razpolaga z zadostnim številom avtobusov za izvajanje ponujenih prevozov kot tudi ustrezno kvaliteto le teh, z dokazilom o lastništvu oziroma
leasing pogodbo,
– ime šol, za katere se ponuja prevoze,
– dnevno ceno prevoza za posamezno šolo z upoštevanjem povprečno mesečno 18,9
dni pouka,
– predlog organizacije prevoza za posamezno šolo, iz katere bo razvidno število
angažiranih avtobusov in vozni red za posamezno relacijo,
– reference (izkušnje pri prevozih osnovnošolskih otrok),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Izhodiščna skupna dnevna cena za vse
razpisane prevoze ne sme presegati 388.615
SIT.
9. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
osnovi predloženih referenc, ponujene cene
in ustreznosti vozil.
Prednost bo imel ponudnik, ki bo ponudil celotni obseg prevozov za vse šole.
10. Rok za oddajo ponudb je 11. julij
1996 do 11. ure. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
šolski prevozi” na naslov: Mestna občina
Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10.
11. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
11. julija 1996 ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine Koper. Nepopolnih ponudb ne
bomo upoštevali.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Koper

– instalacije (strojne in elektro).
3. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno
Razpisana dela obsegajo kompletno izgradnjo in montažo kotlarne na zemeljski
plin za potrebe osnovne šole, športne dvorane in hišniškega stanovanja.
Orientacijska vrednost del je 27,000.000
SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del v celoti ali pa posamezno
vrsto 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 in 19/94).
3. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. V primeru pripomb k
razpisni dokumentaciji jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.
4. Ponudba mora biti izdelana po postavkah popisa del.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno ter v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in to v pogodbenem roku.
2. Ponudnik jamči naročniku za kakovost in solidnost izvedenih del.
3. Plačilni roki morajo biti najmanj
20-dnevni.
Ponudbe, ki bodo upoštevale krajše plačilne roke, se pri izbiri ne bodo upoštevale.
4. Valutne in podobne klavzule v zvezi z
opcijo ponudbe ne bodo upoštevane.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na Občini Zagorje ob Savi
(Oddelek za gospodarske javne službe) proti plačilu 5.000 SIT (ŽR 52720-630-10077
proračun Občine Zagorje ob Savi), kjer lahko dobijo tudi vse dodatne informacije (kontaktna oseba Vili Brodar, inž. str., tel.
0601/64-517).
V. Končna določila
1. Kriteriji in merila za izbor:
– popolnost ponudbe v smislu obsega
del,
– ponudbena cena, fiksnost cen in ugodnost plačilnih pogojev,
– reference in seznam proizvajalcev,
– trajanje izvajanja del,
– boniteta ponudnika,
– garancije in morebitne dodatne ugodnosti,
– lastna presoja komisije.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
Naročnik si pridržuje pravico oddati dela različnim ponudnikom in pravico
korekcije obsega del glede na razpisno in
projektno dokumentacijo.
Naročnik si pridržuje pravico možnosti
pogajanja s ponudniki v postopku priprave
analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
2. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji in dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– ponudbeno ceno ločeno po vrstah del,
kalkulacijo cene, prikazan 5% prometni davek, način plačila,
– rok izdelave in montaže v koledarskih
dneh,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 60 dni,
– izjavi iz II. in III. točke razpisa,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti del,
– reference o že opravljenih podobnih
delih ter za katerega naročnika so bila
opravljena,
– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti
starejša od 30 dni,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbenih obveznosti,
– navedbo in naslov ter telefon pooblaščene osebe, ki daje tolmačenje v zvezi s
ponudbo.
3. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti ali oddane v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS (pri čemer se za
prvi naslednji dan šteje dan po datumu izida
Uradnega lista RS), na naslov Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje ob
Savi – oddelek za gospodarske javne službe.
Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici in označene “Ne odpiraj” – ponudba za kotlarno.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi prvi naslednji delovni dan
po poteku razpisa ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblasitlo.
Za pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prejete najkasneje zadnji dan roka. Nepopolne in prepozne ponudbe ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Osnovna šola Ivan Skvarča

Ob-2352
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Osnovna šola Ivan
Skvarča v Zagorju ob Savi objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo plinske
kotlarne pri Osnovni šoli Ivan Skvarča v
Zagorju ob Savi
I. Splošni podatki
1. Naročnik: Osnovna šola Ivan Skvarča
Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: izgradnja plinske
kotlarne pri Osnovni šoli Ivan Skvarča v
Zagorju ob Savi. Moč kotlarne znaša 1100
kw. Razpisna dela obsegajo:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,

Ob-2353
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Dobrepolje
javni razpis
za izbiro prevoznika za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Dobrepolje
1. Naročnik: Občina Dobreplje, Videm
35, Videm-Dobrepolje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca rednih prevozov učencev osnovnih šol za šolsko leto 1996/96 na naslednjih relacijah:
št. relacija

1. Videm–Predstruge–
Ponikve
2. Videm–Bruhanja vas–
Podgora–Kompolje–Brezje
3. Kompolje–Krka

št.
otrok

km

25

4

45
50

6
17

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb relacij voznega reda. Dodatne informacije o uri odhodov in prihodov prevoza
lahko dobite na upravi Občine Dobrepolje.
3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
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storitve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in v skladu s cestno zakonodajo.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta vozil,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime firme, oziroma ime in priimek ponudnika in naslov,
– dokazilo o registraciji,
– podatke o prevoznem sredstvu (tip, velikost, starost),
– relacije,
– ceno za kilometer razpisanih prevozov
in plačilne pogoje,
– reference,
– ugodnosti ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS do 8. ure
na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici z napisom “Šolski prevozi – ne odpiraj”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 15 dan po
objavi v Uradnem listu RS ob 9. uri v prostorih občine. Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
Občina Dobrepolje

Ponudba mora vsebovati elemente, smiselne pravilniku o načinu in postopku oddaje graditve objektov in navodilom o pogojih
in postopku za oddajanje del izvajalcem
(Uradno glasilo Telekom Slovenije, št.
5/95).
8. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Slomškov trg 10, Maribor ali biti oddane neposredno v vložišču na istem naslovu, najkasneje
do 19. julija 1996 do 13. ure.
Ponudbe morajo biti predane v enem izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo KKO in RNO
Juršinci”.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 22. julija 1996 v
sejni sobi (št. 208) v II. nadstropju zgradbe
na Slomškovem trgu 10, v Mariboru, s pričetkom ob 12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Maribor

4. Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
pri Ljubljani, Franc Jankovič, tel.
061/662-070,
5. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
pri Mirni na Dolenjskem, Franc Špolar in
Zvone Vavtar, tel. 068/45-643,
6. Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Liljana Leganis, tel. 066/271-861,
7. Zavod za prestajanje kazni mladoletniškega zapora in zapora Celje, Norbert Toman, tel. 063/21-301,
8. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Slavko Čeh, tel. 062/224-211,
9. Prevzgojni dom Radeče, Marija Lipec, tel. 0601/85-120.
D) Rok dobave: sukcesivno tekom celega leta.
E) Pisna ponudba mora vsebovati:
– točen naslov podjetja, odgovorno osebo in kopijo dokazila o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– BON obrazce 1 in 2,
– naslednje podatke o podjetju: število
zaposlenih; količina lastnih in količina najetih skladiščnih prostorov v m2; količina
lastnih in količina najetih hladilnih prostorov v m3; število lastnih vozil in njihova
skupna nosilnost; opis načina zagotavljanja
kvalitete proizvodov (ali ima lastno službo
nadzora kakovosti, zunanjega izvajalca,
lastnik certifikata ISO,...); podatke o proizvodnih zmogljivostih in zasedenosti
le-teh; referenčno listo kupcev in dobaviteljev s podatki o dolžini sodelovanja in finančnem obsegu; usposobljenost in pripravljenost za izvajanje dnevne dobave,
– podatke o morebitnih podizvajalcih
(prevozniki,...),
– izjavo, za katero odjemno mesto ali
več njih ter za katero vrsto blaga iz “A”
točke dobavitelj kandidira,
– za blago pod točko A/2 in A/6 stališče,
ali je ponudnik pripravljen v zamenjavo –
kompenzacijo prevzeti blago iz lastne proizvodnje zaporov: sveže svinjsko in goveje
meso (žive živali) ter jajca.
F) Plačilni pogoji: po dobavi v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna.
G) Merila in kriteriji za ugotavljanje sposobnosti:
– pogoji in možnosti stalne dobave in
dobave na kratek rok,
– zagotavljanje kvalitete blaga,
– dodatni bonusi in druge ugodnosti dobavitelja.
H) Za vse prehrambene artikle morajo
ponudniki spoštovati in izvajati veljavne
predpise v zvezi s proizvodnjo, skladiščenjem in prometom le-teh.
I) Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Uprava Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij,
Župančičeva 3, Ljubljana ali oddane osebno
v vložišču naročnika na istem naslovu.
Prijave morajo prispeti na navedeni naslov do dne 26. 7. 1996 do 14. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
ter z jasno vidnim napisom: “Ne odpiraj –
javni razpis – UIKS”. Na kuverti mora biti
tudi označeno, za katero vrsto artikla in odjemno mesto ponudnik kandidira.
Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 7.
1996 ob 9. uri v sejni sobi naročnika (Župančičeva 3, II. nadstropje). Predstavniki

Ob-2354
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Slomškov trg 10, Maribor, 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 polaganja krajevnega in
naročniškega kabla na področju KATC
Juršinci
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, Slomškov trg 10, Maribor.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
polaganje krajevnega in naročniškega kabla
na področju KATC Juršinci.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
prostorih podjetja Telekom Slovenije, p.o.,
PE Maribor, Gosposvetska 84, pri Stanku
Klajnšku v sobi proti predložitvi dokazila o
plačilu 10.000 SIT na žiro račun podjetja št.
51800-849-28010. Natančnejše informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo
ponudniki pri Stanku Klajnšku, inž. v sobi
114 ali po tel. 062/222-236 od 26. 6. 1996
dalje.
4. Vrednost del: ocenjena vrednost del
znaša 125 mio SIT.
5. Lokacija objekta: področje Občine
Juršinci.
6. Pričetek del: predvideni rok pričetka
del je september 1996, predvideni rok dokončanja del november 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.

Št. 403-239/95-0006-05
Ob-2355
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij s sedežem v Ljubljani, Župančičeva
3, objavlja na podlagi zakona o proračunu
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) naslednji
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
A) Predmet razpisa je ugotavljanje sposobnosti dobaviteljev za stalno dobavo naslednjega blaga:
1. pekarski in sorodni izdelki ter žita,
2. sveže meso in mesni izdelki,
3. suhomesni izdelki in mesne konzerve,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sadje in vrtnine,
6. drugi prehrambeni izdelki pri grosistih,
7. čistila,
9. kurilno olje (samo odjemna mesta:
Dob, Koper, Maribor in Radeče).
B) Okvirna vrednost razpisanega blaga
znaša 407,000.000 SIT. Količine so različne po posameznih odjemnih mestih in časovno varirajo glede na število zaprtih oseb.
C) Dobava blaga se vrši na posameznih
odjemnih mestih, kjer zainteresirani ponudniki dobijo tudi podrobnejše pisne informacije glede zahtevane vrste, količine in kvalitete blaga ter drugih pogojih dobave:
1. Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Bruno Šterpin, tel. 061/1313-053,
2. Oddelek Radovljica, Drago Buha, tel.
064/715-076,
3. Oddelek Novo mesto, Milena Sukovič, tel. 068/321-950,
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ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja prijav, morajo osebno predložiti
pismeno pooblastilo odgovorne osebe ponudnika za zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene take ponudnikom.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevane dokumentacije in podatkov bo naročnik
izločil iz nadaljnje obravnave.
O odločitvi oziroma izboru bodo vsi ponudniki obveščeni pisno v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

8. Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1996
ob 10. uri v sejni sobi Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstropje).
Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli sodelovati na javnem odpiranju ponudb morajo predložiti pismeno pooblastilo ob pričetku javnega odpiranja ponudb.
9. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Grosuplje

11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-2357
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za pridobitev izvajalca za izgradnjo
vodovoda Sad–Rdeči Kal
1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa je pridobitev izvajalca za izgradnjo cevovoda, črpalnice in
100 m3 rezervoarja na vodovodnem sistemu
Sad–Rdeči Kal. Razpisana so tudi spremljajoča zemeljska dela, ki pa naj bi jih načeloma izvedli krajani sami.
3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
uradni dan od 8. do 10. ure na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, oziroma po potrebi po predhodnem dogovoru.
Če bo potrebno dodatno tolmačenje v zvezi
z razpisanimi deli, se obrnite na Jereb Toneta, tel. 777-697.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 25,000.000 SIT.
5. Investitor si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z
oziroma na razpoložljiva sredstva. Zaradi
morebitnega zmanjšanega obsega del ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja kakršnekoli odškodnine iz tega naslova. Ponudnik mora tudi navesti način plačila oziroma način obračunavanja cen v primeru
delitve investicije.
6. Predvideni rok začetka del je avgusta
1996, rok dokončanja del pa je do konca
novembra 1996.
7. Lokacija cevovoda poteka od obstoječega vodovoda v Podborštu proti Sadu in
nato naprej do Rdečega Kala. Črpalnica je v
neposredni bližini kraja Podboršt, rezervoar
pa je na hribu za vasjo Sad.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 23. 7. 1996
do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in zapečateni kuverti z oznako “Vodovod Sad–
Rdeči Kal – Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane
po pošti morajo prispeti na navedeni naslov
najkasneje do 22. 7. 1996.
10. Odpiranje ponudb bo 23. 7. 1996 ob
9. uri v prostorih Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Ivančna Gorica

Ob-2356
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, ponovno objavlja na podlagi 36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l. RS,
št. 80/94) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca obnove tlakov v
telovadnici OŠ Grosuplje in dvorani
glasbene šole Grosuplje
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa: tlakarska in druga
spremljajoča dela pri zamenjavi športnega
tlaka v telovadnici OŠ Grosuplje in pri polaganju novega parketnega tlaka v dvorani
glasbene šole Grosuplje.
3. Razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije za izdelavo ponudbe dobite vsak delovni dan od 8. do 10. ure na
Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, soba 12/II, Hren Mojca, tel.
761-211.
Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo po predložitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT nepovratnih
sredstev
na
žiro
račun
št.
50130-630-810272. Rok za dvig razpisne
dokumentacije je najpozneje do 28. 6. 1996
do 10. ure.
4. Rok za izvedbo del je julij–avgust
1996.
5. Orientacijska
vrednost
del
je
10,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena, način plačila in fiksnost cen,
reference pri izvajanju tovrstnih del, popolnost ponudbe, opcija ponudbe, rok izvedbe del, garancijski rok, atesti za vgrajeni material, druge ugodnosti, ki lahko
bistveno vplivajo na celovito realizacijo
del.
7. Rok in način oddaje ponudb: ponudbe, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti zalepljeni s selotejpom preko katerega je žig ponudnika na
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje najkasneje do 1. 7.
1996 do 8. ure.
Sprednja stran kuverte mora biti opremljena z naslednjim naslovom in oznako: Občina
Grosuplje, Urad za gospodarstvo in družbene
dejavnosti, Kolodvorska 2, Grosuplje “Ponudba – obnova tlakov – ne odpiraj!”.

javni razpis
za pridobitev izvajalca za izgradnjo
ceste in platoja v območju samostana
Stična
1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa je pridobitev izvajalca za izgradnjo ceste in platoja v območju
samostana Stična. Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste iz Ivančne Gorice proti
Gabrjem, ter izvedba novega dela ceste ob
Stiškem potoku, izgradnja ceste od parkirnega platoja do obstoječe ceste proti Savinjski vasi.
3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
uradni dan od 8. do 10. ure na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, oziroma po potrebi po predhodnem dogovoru.
Če bo potrebno dodatno tolmačenje v zvezi
z razpisanimi deli, se obrnite na Jereb Toneta, tel. 777-697.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,000.000 SIT.
5. Investitor si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega
z oziroma na razpoložljiva sredstva.
Zaradi morebitnega zmanjšanega obsega
del ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja kakršnekoli odškodnine iz tega naslova.
6. Predvideni rok začetka del je avgust
1996, rok dokončanja del pa je november
1996.
7. Lokacija izgradnje cest je v neposredni bližini Samostana Stična.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 18. 7. 1996
do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in zapečateni kuverti z oznako “Ureditev Stične
– Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po pošti
morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 17. 7. 1996.
10. Odpiranje ponudb bo 18. 7. 1996 ob
9. uri v prostorih Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

Ob-2358
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja
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Ob-2342
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Škofja Loka objavlja

1. Razpisovalec je Mestna občina Novo
mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1 (v nadaljnjem besedilu: MO N. m.).
2. Predmet razpisa je izbira izvajalcev,
ki bodo pridobili pooblastilo za urejanje in
upravljanje obvestilnih mest za izvajanje
plakatiranja in obveščanja na območju MO
N. m. v obsegu in pod pogoji, ki jih določa
odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Ur. l.
RS, št. 31/96).
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvigujejo interesenti na sedežu Uprave MO N.
m., na Sekretariatu za komunalne zadeve, v
sobi št. 32/I, pri Antoniji Milojevič, tel.
068/317-232, vsak delovni dan v času od 8.
do 13. ure, osem dni od dneva objave razpisa.
Interesenti lahko postavijo pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo deset
dni od dneva objave razpisa na naslov naveden za dvig gradiva.
Pisni odgovori na vprašanja bodo posredovani vsem udeležencem v razpisu v roku
tri dni po prejemu vprašanja.
Informacije v zvezi z razpisom daje Ivan
Hrovatič, tel. 068/317-234.
4. Razpis obsega urejanje in upravljanje
obvestilnih mest za izvajanje plakatiranja in
obveščanja:
4.1. na velikih reklamnih panojih,
4.2. na panojih na drogovih javne razsvetljave,
4.2. s transparenti,
4.3. s poslikavami fasad,
4.4. z displeji,
4.5. s city lights v povezavi z urejanjem
avtobusnih postajališč,
4.6. z drugimi oblikami po ponudbi izvajalcev.
Ponudba se lahko da za vse ali le za
posamezno navedeno obliko izvajanja dejavnosti v obsegu in vsebini, ki je razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
Za isto stvar da posamezni ponudnik lahko le eno ponudbo.
5. Izvajanje dejavnosti plakatiranja in
obveščanja v vseh oblikah, navedenih v 4.
točki tega razpisa, je vezano na plačevanje
obveznosti, ki gredo po odloku o komunalnih taksah v Občini Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 60/93) oziroma na izpolnjevanja te obveznosti v drugačni ponujeni obliki.
6. Izbrani ponudniki za izvajanje dejavnosti v oblikah pod 4.1., 4.2., 4.3. in 4.4.
bodo pridobili pravico izvajati dejavnost za
dobo 5 let, vendar z vseskozi odprtim nepreklicnim odpovednim rokom 3 mesece,
kar bo urejeno s posebno pogodbo.
Za izvajanje dejavnosti v oblikah pod
4.5. in 4.6. ponudi čas trajanja pogodbe ponudnik kot element ugodnosti svoje ponudbe.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference ponudnika,
– ugodnost ponudbe glede plačila obveznosti Mestni občini,
– konceptualnost ponudbe glede na zahteve v razpisni dokumentaciji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Rok za dostavo ponudbe na naslov
Uprava Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve, Novo mesto,
Seidlova cesta 1, je petnajsti dan do 12. ure

od dneva objave javnega razpisa, ne glede
na obliko posredovanja.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za plakatiranje in obveščanje...” s pripisom številk iz 4. točke razpisa, na katero obliko
izvajanja dejavnosti se ponudba nanaša.
Prepozno dospelih ponudb komisija ne
bo odpirala.
Nepopolne ponudbe bodo izločene iz
konkurence.
9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po roku za oddajo ponudb ob
12. uri, v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izidu javnega razpisa v tridesetih dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev
toplotne postaje za delovanje na
zemeljski plin in ureditev strešne plinske
kotlovnice v OŠ Ivan Grohar
1. Investitor: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: izvedba samostojne
plinske kotlovnice, sanacija razdelilne postaje ter popravilo dotrajanih vodov centralne kurjave. Seznam predvidenih del in popise prejmejo ponudniki z razpisno dokumentacijo. Investicijska dela zajemajo gradbena dela, različna obrtniška in inštalacijska
dela.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 16,000.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del,
– sodno registracijo in inšpekcijsko dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– seznam referenčnih objektov, na katerih je izvajalec opravljal podobna razpisna
dela,
– eventualne druge elemente, ki investitorju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.
5. Rok izvedbe: razpisana dela je potrebno izvesti do 15. oktobra 1996.
6. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih delih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
7. Kompletnost ponudbe: obravnavane
bodo samo kompletne ponudbe.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo popise predvidenih investicijsko-vzdrževalnih del in detajlne pogoje
razpisa na Občini Škofja Loka, Mestni trg
15, soba 16/II, Alojz Bogataj, tel.
064/624-190.
9. Ponudbe zbiramo do ponedeljka, 8. 7.
1996 do 12. ure. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti z naslovom ponudnika in
oznako: “Ne odpiraj, ponudba – plinska kotlovnica v OŠ Ivan Grohar”, priporočeno po
pošti ali oddati osebno v pisarni št. 5 –
vložišče. Naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska 2, Škofja Loka.
10. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
8. 7. 1996 ob 12.30, v sejni sobi v V. nadstropju, Mestni trg 15 (Žigonova hiša).
11. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni pismeno v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Škofja Loka
Št. 358-01-01/96-21
Ob-2422
Na podlagi 18. člena odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 31/96) objavlja Mestna občina Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalcev plakatiranja in
obveščanja na območju Mestne občine
Novo mesto

Št. 37/96
Ob-2423
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) Občina Dornava objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo odsekov
cest na demografskem območju Občine
Dornava
Razpisno dokumentacijo dobite na sedežu Občine Dornava, Dornava 125, vsak dan.
Strokovne informacije pa vam posreduje Pavlica Milan, tel. 062/772-731 ter 772-739,
vsak dan od 8. do 10. ure.
Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so: cena, reference, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis dostavite v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
vključno do 12. ure na sedežu Občine Dornava.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj, ponudba za obnovo odsekov cest na območju Občine Dornava”.
Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri, v prostorih Občine Dornava.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Dornava
Št. 717
Ob-2424
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja
59, Kranj, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni natečaj
za rekonstrukcijo osebnega dvigala v
Domu upokojencev Kranj
1. Investitor: Dom upokojencev Kranj,
Cesta 1. maja 59, Kranj.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija osebnega dvigala, in sicer: zamenjava kabine in
nadomestitev avtomatskih vrat na kabino (1)
ter na jašek (4). Tlorisna površina kabine
mora biti 210 cm × 120 cm ter nosilnost 1050
kg. Širina vhoda v kabino mora biti 115 cm
(gradbeno obrtniška dela vključena).
3. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije ter razlage za izdelavo ponudbe
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vsak delovni dan od 8. do 11. ure v Domu
upokojencev Kranj, pri Milanu Klajnčarju,
tel. 064/325-961, int. 33.
4. Orientacijska vrednost naročila je
5,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je julij
1996, rok dokončanja 90 dni.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kvaliteta, natančnost ponudbe in predlagana izvedba,
– reference,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe, garancijski roki, vzdrževanje.
7. Komisija bo izbrala najugodnejšega
ponudnika.
8. Komisija ni dolžna izbrati nobenega
od ponudnikov.
9. Ponudniki naj oddajo ponudbe z oznako “Ne odpiraj! – Za razpis – dvigalo!”
do 1. julija 1996.
10. Odpiranje ponudb bo 2. julija 1996
ob 13. uri, v prostorih Doma upokojencev
Kranj, Cesta 1. maja 59. Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisna pooblastila.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Dom upokojencev Kranj

za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in razpisnimi pogoji, ki so sestavni del dokumentacije za javni razpis.
III. Rok oddaje ponudb: 15 dni po objavi
v Uradnem listu RS. Pričetek roka prvi naslednji dan po objavi in poteče 15. dan ob
12. uri.
IV. Način oddaje ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v razpisanem roku v zaprti kuverti po pošti ali osebno na naslov: Mercator – Kmetijska zadruga Črnomelj, Kolodvorska cesta 39.
Na kuverti je obvezna oznaka: “Ponudba, ne odpiraj! Agromelioracija Lipa – Hrast
in Stranska vas!” in točen naslov ponudnika.
V. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo prvi naslednji delovni dan po poteku roka oddaje ponudb ob
12. uri, v sejni sobi Kmetijske zadruge Črnomelj.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri izvajalca najpozneje v roku 8 dni po odpiranju
ponudb.
VI. Merila za izbiro izvajalcev
Komisija bo pri izbiri izvajalca med drugim upoštevala naslednje pogoje: reference
pri izvajanju tovrstnih del, plačilne pogoje
in rok izvedbe.
VII. Rok izvedbe del
Dela se bodo predvidoma izvajala od julija 1996 do novembra 1996.
VIII. Ostali pogoji
Vsa ostala pojasnila v zvezi z razpisom
dobite tretji in četrti delovni dan po objavljenem javnem razpisu na tel. 068/51-020.
Na istem naslovu dobite proti plačilu materialnih stroškov tudi vso razpisno dokumentacijo, ki je obvezni sestavni del ponudbe.
Oddaja del je pogojena s pridobitvijo finančnih sredstev MKG Republike Slovenije.
Zato si naročnik pridržuje pravico spremembe rokov oddaje del, kakor tudi obsega
del.
Mercator – Kmetijska zadruga
Črnomelj

nika, proti plačilu 4.000 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 v
zasebnih gozdovih in v gozdovih, za katere
obstaja obveznost vračanja (ročno in strojno čiščenje cevnih propustov in cevnega
telesa, vgradnja in sanacija cevnih propustov, obnova gramoznega sloja, grederiranje, zemeljska dela, obsekovanje gozdnih
cest...).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,894.500 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
osnovi razlogov, ki se bodo izdajali za vsak
objekt posebej.
6. Merila za izbiro ponudnika: registracija podjetja, reference za področje 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. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe za javni razpis predložitev v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Vrhnika, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Vrhnika”.
8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po končanem roku za zbiranje ponudb
ob 8. uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1, Vrhnika.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Vrhnika
Zavod za gozdove Slovenije
OE Ljubljana

Ob-2425
Mercator – Kmetijska zadruga Črnomelj
razpisuje skladno s 1., 2 in 3. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)
javni razpis
za izvajanje del na urejanju kmetijskih
zemljišč agromelioracijskega kompleksa
Lipa – Hrast v Občini Črnomelj in
Stranska vas v Občini Semič
I. Naročnik: Mercator – Kmetijska zadruga Črnomelj, Kolodvorska cesta 39.
Dela se bodo izvajala na kmetijskih zemljiščih na območju:
1. Lipa – Hrast I, polje 10 in 11 v Občini
Črnomelj,
2. Stranska vas v Občini Semič.
Predmet razpisa so naslednja dela:
1. čiščenje zarasti in odstranitev korenin
dreves in grmovja,
2. ruvanje skalnih samic z bagrom,
opremljenim s hidravličnim kladivom,
3. planiranje površin po odstranitvi zarasti in skalnih samic,
4. razširitev obstoječih poljskih poti in
utrjevanje.
Predvidena vrednost zemeljskih strojnih
del je 19,000.000 SIT.
II. Vsebina ponudb:
1. cena za efektivne strojne ure za izvajanje postavk 1 do 4, in sicer: bagra s hidravličnim kladivom, bagra z zajemalko, buldožerja, nakladalca in rovokopača,
2. tehnični podatki o strojih, ki jih ponujate v izvajanje,
3. cena za m3 dobavljenega in vgrajenega gramoza (z valjanjem) za utrditev poti,
4. začetek in dokončanje del,
5. plačilni pogoji,
6. veljavnost ponudbe,
7. podatke, v skladu z določbami odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa

Št. 14/1/96
Ob-2426
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojnosti za
vzdrževanja gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), 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 Vrhnika v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Ljubljana objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Vrhnika v letu 1996
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Dokumentacija
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 Vrh-

Št. 133-2/96
Ob-2427
1. Slovensko ljudsko gledališče Celje 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 najugodnejšega izvajalca za
delno obnovo ostrešja z izolacijo na
stavbi SLG Celje, Gledališki trg 5
Vrednost del znaša 4,000.000 SIT.
2. Ponudniki lahko opravijo ogled predvidenih del in dobijo vse informacije v zvezi z razpisanim delom vsak delovni dan med
9. in 12. uro, v roku 7 dni po objavi, v
prostorih Uprave SLG Celje, tel. 442-910.
Delo mora biti končano najkasneje do
30. 9. 1996. Pogodba z najugodnejšim po-
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nudnikom bo sklenjena v roku 8 dni od poteka roka za oddajo ponudbe.
3. Rok za oddajo
Ponudbe je treba oddati v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti
z oznako “Ponudba – ne odpiraj”.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb na
upravi SLG Celje, Gledališki trg 5.
Merila za najugodnejšega ponudnika:
1. popolnost ponudbe,
2. cena,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.
Slovensko ljudsko gledališče Celje

– relevantne podatke o tehnološkem in
tržnem ugledu proizvajalca, s seznamom referenčnih naročnikov,
– podroben opis tehničnih, funkcijskih
in kakovostnih karakteristik posameznih sestavin zobozdravniškega stola in stroja, s
prospekti in tehničnimi skicami potrebnih
instalacij za montažo, atesti oziroma certifikati kvalitete,
– projektna rešitev za montažo stolov in
strojev za vse zobne ambulante,
– osnutek kupoprodajne pogodbe,
– specificirana ponudbena cena (v SIT)
za posamezen zobozdravniški stol in stroj
in celotno ponudbo, ki vsebuje:
– osnovno ceno kompletnega stola in
stroja franco kupec, vključno z montažo, s
posebej prikazanimi carinskimi dajatvami
in prometnim davkom,
– ceno enega kompleta nasadnih instrumentov,
– priznan količinski popust na osnovno ceno,
– cene morajo biti fiksne za obdobje
najmanj šestih mesecev od vložitve ponudbe, vezane le na tečaj tuje valute.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveljavi pogodbo in sklene novo z naslednjim najbolj ugodnim ponudnikom.
9. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Ul. padlih borcev 13, najkasneje do 26. avgusta
1996 do 12. ure. Ponudbe morajo biti oddane v dveh zaprtih ovojnicah, z naslovom
ponudnika in oznako: “Ne odpiraj – ponudba zobozdravniških stolov”.
10. Odpiranje ponudb bo v sredo,
28. avgusta 1996 ob 13. uri, v Knjižnici
Stomatološke poliklinike v Novi Gorici,
Gradnikove brigade 7. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo imeti pisna pooblastila
za zastopanje.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno ter pomanjkljivo opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo zavrnjene.
12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Glede na dinamiko priliva sredstev je podpis kupoprodajne pogodbe predviden v drugem kvartalu leta 1997.
13. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
065/32-122 ali 32-133, faks 065/32-155, pri
direktorju zavoda.
Gradbeni odbor za II. fazo
novega zdravstvenega doma
v Novi Gorici
Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo

1. Naročnik: Poslovno združenje prehrane Slovenije – GIZ, Ljubljana, Slovenska
54.
2. Predmet: adaptacija in ureditev prostorov za mikrovinifikacijsko klet Selekcijsko trsničarskega središča Vipava, v objektu BF, v skladu z idejnim projektom.
3. Predvidena vrednost del po idejnem
projektu znaša 9,000.000 SIT.
4. Izbrani ponudnik mora pričeti z deli v
roku 14 dni po sklenitvi pogodbe. Dela, ki
sledijo iz idejnega projekta in pogodbe, morajo biti končana v roku treh mesecev.
5. Pri izbiri izvajalca del bomo upoštevali naslednja merila:
– ponujeno ceno za opravljena dela,
– plačilne pogoje,
– reference o izvajanju podobnih del,
– bonitetno poročilo,
– registracijo ponudnika,
– garancijski rok.
6. Ogled objekta je možen v roku 8 dni
po objavi razpisa, na kraju samem (Nova
Gorica, Kromberk), med 10. in 12. uro. V
tem času bo zainteresiranim na vpogled tudi
idejni projekt.
7. Dodatni pogoji in informacije
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v RS in
pravne osebe, ki imajo sedež v RS, in sicer
v roku 12 dni od dneva objave.
Pisne vloge s prilogami pošljite na naslov: Poslovno združenje prehrane Slovenije – GIZ, Ljubljana, Slovenska 54, z oznako
“Razpis za STS Vipava”.
Ponudbe bo pregledala in izbrala strokovna komisija. O izbiri izvajalca del bomo
obvestili kandidate v roku 30 dni od razpisa.
Podrobnejše informacije o ponudbah dobite na Poslovnem združenju prehrane Slovenije,
pri
Mariji
Orešnik,
tel.
061/1324-340.
Poslovno združenje
prehrane Slovenije – GIZ

Ob-2428
Gradbeni odbor za izgradnjo II. faze novega zdravstvenega doma v Novi Gorici pri
Mestni občini Nova Gorica ter Zdravstveni
dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13, Šempeter pri
Gorici, objavljata 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 in 19/94)
javni razpis
za nabavo zobozdravniških stolov in
strojev
1. Naročnik: Gradbeni odbor za gradnjo
II. faze zdravstvenega doma v Novi Gorici
pri Mestni občini Nova Gorica ter
Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13,
Šempeter pri Gorici.
2. Predmet razpisa: nakup 20 kompletov
zobozdravniških stolov in strojev za splošne in specialistične zobne ambulante v Stomatološki polikliniki v Novi Gorici ter v
drugih zobnih ambulantah zavoda. Dodatne
informacije ter podrobna specifikacija zahtevanih tehničnih oziroma kakovostnih karakteristik zobozdravniških stolov je razvidna iz razpisne dokumentacije, ki jo lahko interesenti dobijo na upravi zavoda. Ponudnikom priporočamo ogled novih
prostorov Stomatološke poliklinike v Novi
Gorici in ostalih zobnih ambulant, za katere
nabavljamo opremo.
3. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 63,000.000 SIT.
4. Garancijska doba: 3 leta za zobozdravniški stol in stroj in 1 leto za nasadne instrumente.
5. Dobavni rok: do 90 koledarskih dni
od podpisa pogodbe. Možna sukcesivna dobava.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena, naročnik pa ni dolžan
izbrati zgolj najcenejšega ponudnika,
– kvaliteta blaga in reference ponudnika,
– plačilni pogoji in druge ponudbene
ugodnosti z eventualnimi popusti,
– garancijska doba,
– usposobitev zavodovih vzdrževalcev in
neposredna nabava rezervnih delov.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv proizvajalca
opreme in ponudbenega podjetja,

Št. 24/96
Ob-2429
Poslovno združenje prehrane Slovenije
– GIZ, Ljubljana, Slovenska 54, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca adaptacije objekta
Ampelografski vrt Biotehniške fakultete
v Novi Gorici, in sicer ureditve
mikrovinifikacijske kleti za izvajanje
programa Selekcijsko trsničarskega
središča v Vipavi

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Št. 181/96
Ob-2265
Delo REVIJE, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, objavlja naslednje podatke:
1. Prihodki družbe v letu 1995 so bili:
– od prodaje proizvodov in storitev
1.330,496.000 SIT,
– od najemnin, licenčnin, finančnih plasmajev in drugi prihodki 98,315.000 SIT.
2. 10 in več odstotkov vrednosti kapitala
imata v lasti:
– Slovenski odškodninski sklad 3.317
delnic oziroma 10% vseh delnic in
– Finmedia, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, 6.633 delnic, oziroma 20% vseh delnic.
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3. V upravi družbe je en član – direktor
družbe. Direktor družbe je Andrej Lesjak.
4. Nadzorni svet sestavljajo:
– izvoljeni predstavniki delničarjev so:
Tine Guzej (predsednik Nadzornega sveta),
Bernarda Jeklin in Nives Kretič,
– predstavniki zaposlenih delavcev sta:
Jelka Sežun in Alenka Obersnel-Grgič.

Delničarji lahko podajo svoje protipredloge v roku 7 dni od objave sklica skupščine
pisno upravi podjetja.
Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro. Čez eno uro je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Vesna, d.d., Maribor
Začasna uprava

gana uporaba dobička za leto 1993, 1994 in
1995.
9. Obravnava in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog začasnega nadzornega sveta: potrdi se predlagane člane nadzornega sveta.
10. Obravnava in določitev nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: določi se nagrade
članom nadzornega sveta v predlagani višini.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom o lastništvu oziroma s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini je potrebno dati v
hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti
svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradiva, ki sklepe obrazlaga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe pri Mojci Jašič, vsak delovnik od 6.30 do 14.30.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spremenjene oziroma dopolnjene predloge pisno sporočijo začasni upravi. Začasna uprava in začasni nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoje stališče in
bosta o spremenjenih predlogih najpozneje
12 dni po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
KAM-BUS, d.d., Kamnik
Začasna uprava družbe

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Ob-2431
Na podlagi 7.3.3. člena statuta delniške
družbe Vesna Maribor, začasna uprava, sklicuje
prvo skupščino
delniške družbe Vesna Maribor,
ki bo dne 22. 7. 1996 ob 12. uri na sedežu družbe v Mariboru, Einspielerjeva 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, zapisnikarja, preštevalca glasov in notarja za sestavo
zapisnika.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red; imenujejo se predsednik
skupščine, zapisnikar, preštevalec glasov in
notar za sestavo zapisnika.
2. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe v predloženem besedilu.
3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: letno poročilo za leto
1995 se sprejme v predloženem besedilu.
4. Razporeditev rezultatov za leto 1993
in 1994.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano razporeditev dobička.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizorja družbe predlagano revizorsko hišo.
6. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in določitev nagrade za njihovo
delo.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in potrdi višino
nagrade.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta, ki jih voli skupščina in se zanje določi nagrada v predlagani
višini.
8. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe Einspielerjeva 31, Maribor.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo vsi delničarji, ki do tri dni pred skupščino začasni
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma predložijo pisno pooblastilo za
zastopanje.

Št. 037
Ob-2404
Začasna uprava družbe KAM-BUS, d.d.,
Kamnik, vabi delničarje na
1. sejo
skupščine družbe KAM-BUS, d.d.,
Kamnik
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne
29. 11. 1995 registriralo delniško družbo in
potrdilo statut. Začasna uprava ugotavlja,
da so s tem izpolnjeni pogoji za sklic
skupščine. Začasna uprava sklicuje skupščino dne 22. 7. 1996 ob 8.30 na sedežu družbe
KAM-BUS, d.d., Kamnik, Maistrova 18,
Kamnik.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.
Na predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta, se izvoli za:
– predsednika skupščine Boris Premk,
– preštevalca glasov Polde Rožman in
Milan Stele,
– zapisnikarja Mojco Jašič,
– notarja Jože Rožman.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov,
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: potrdi se predlagani dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se poslovnik skupščine v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja se imenuje revizorsko
družbo MT & D.
7. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1995 z načrtom delovanja
družbe.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo za leto 1995 ter plan družbe za leto
1996.
8. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička za leto 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: sprejme se predla-

Št. 780/96
Ob-2405
Na podlagi točke 7.3 statuta Gradbenega
podjetja Radlje, d.d., Mariborska c. 40, začasna uprava in začasni nadzorni svet sklicujeta
1. redno skupščino
družbe Gradbeno podjetje Radlje, d.d.,
ki bo 22. julija 1996, ob 16. uri, v sejni
sobi podjetja. Vabimo delničarje, njihove
zastopnike ali pooblaščence, da se seje udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje organov
skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
4. Obravnava poslovnika o delu skupščine in sprejem.
5. Poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja in postopka denacionalizacije ter pooblastilo nadzornemu
svetu in razrešitev denacionalizacijskih zahtevkov.
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6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizijske družbe Valuta, d.o.o.
7. Obravnava poročila revizijske hiše
Valuta, d.o.o., Maribor.
8. Odločanje o delitvi dobička za leto
1993, 1994 in 1995.
9. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta ter obravnava in imenovanje kandidatov za člane nadzornega sveta.
10. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov: predlogi začasne uprave in začasnega nazornega sveta:
K 1. točki: skupščina ugotavlja, da je na
skupščini navzočih ??% vseh glasovalnih
delnic družbe, zato je sklepčnost podana.
K 2. točki: izvoli se predsednika skupščine Bunc Nuška, inž. gradb., za zapisnikarja
se izvoli Bobovnik Darinka, za preštevalce
glasov pa: Bobovnik Darinka, Ribič Gorazd,
jur. in Prater Irena.
Za notarja se imenuje notarka Kralj Sonja, Francetova 7, Slovenj Gradec.
K 3. točki: sprejme se predlagani dnevni
red.
K 4. točki: sprejme se poslovnik o delu
skupščine.
K 5. točki:
a) sprejme se poročilo začasne uprave o
lastninskem preoblikovanju Gradbenega
podjetja Radlje ter o denacionalizacijskih
postopkih,
b) nadzorni svet se pooblasti za razrešitev denacionalizacijskih zahtevkov.
K 6. točki: po predlogu začasnega nadzornega sveta družbe se imenuje revizijska
hiša Valuta, d.o.o., Maribor, družba za revizijo.
K 7. točki: sprejme se poročilo revizijske hiše Valuta, d.o.o., Maribor.
K 8. točki: sprejme se delitev dobička za
leto 1993, 1994 in 1995 po predloženem
predlogu.
K 9. točki: razrešijo se člani začasnega
nadzornega sveta. V nadzorni svet družbe
se imenujejo kot predstavniki delničarjev
po predlogu začasnega nadzornega sveta:
Renčelj Franc, dipl. inž. gradb., Rutar Matjaž, MBA, Eržen Ivo, višji svetovalec in
Ferlič Barbara, poslovni sekretar.
Kot predstavnika delavcev pa: Planinšič
Ivan in Hafner Dušan.
K 10. točki: predsedniku nadzornega
sveta se določi za udeležbo na sejah nadzornega sveta sejnina v višini 200 DEM, članom nadzornega sveta pa v višini 100 DEM,
članom s prebivališčem nad 50 km od sedeža družbe pa 150 DEM, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju banke Slovenije na
dan izplačila sejnine in vračilo potnih stroškov.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi podjetja Gradbeno
podjetje Radlje, d.d., Radlje ob Dravi, Mariborska c. 40, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev:
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 oddani v 7

dneh po objavi tega sklica, v tajništvu uprave Gradbenega podjetja Radlje.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev. Zaželjeno
je, da delničarji oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo za skupščino
oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko
splošnem sektorju, zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za skupščino.
Člani začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi če niso delničarji.
Glasovanje:
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev.
Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in
razdelile glasovnice.
Opozorilo:
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje, d.d.,
Radlje ob Dravi
Direktor
Začasna uprava
Začasni nadzorni svet

Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in na podlagi mnenja začasnega nadzornega sveta se sprejme letno poslovno poročilo za leto 1995 v predlaganem besedilu,
skupaj z revizorjevim mnenjem.
7. Sprejem sklepa o oblikovanja sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih
delnic po predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
8. Sklepanje o delitvi nerazporejenega
dobička za leto 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in na podlagi mnenja začasnega nadzornega sveta se sprejme predlagana delitev
nerazporejenega dobička za leto 1993, 1994
in 1995.
9. Sprejem plana razvoja družbe za obdobje 1996–1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in na podlagi mnenja začasnega nadzornega sveta skupščina sprejme predlagani
plan razvoja družbe.
10. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člane
nadzornega sveta po predlogih v skladu s
25. členom statuta družbe.
11. Nagrade in povračila stroškov članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi nagrade in povračila stroškov članom nadzornega
sveta po predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
12. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Revizijsko družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 106, za revizorja računovodskih izkazov Luke Koper, d.d., za leto
1996.
13. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delovnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva sklica
skupščine do 20. 7. 1996. Na istem kraju je
dostopno tudi besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov upravi družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le pisni in razumno
utemeljeni.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic z oznako A, B, C,
E, G in prednostnih participativnih delnic z
omejeno glasovalno pravico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke
(za fizične osebe: priimek in ime ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja; za pravne osebe: priimek in
ime in naslov pooblaščenca in firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja). Pooblastilo
morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in ostane shranjeno pri družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe ter
ji predložijo potrdilo za delnice na vpogled.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah

Ob-2406
Na podlagi 20. člena statuta Luke Koper,
d.d., sklicuje začasna uprava družbe
1. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo v četrtek 25. julija 1996 ob 12. uri
v dvorani kina “Soša” v Kopru, Trubarjeva
ulica 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalce
glasov, zapisnikarja ter ugotovi prisotnost
notarja.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine v besedilu, ki ga
predlagata začasna uprava in začasni nadzorni svet.
4. Poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja Luka Koper, p.o.,
Koper.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja Luka Koper, p.o., Koper z mnenjem začasnega nadzornega sveta.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe, ki jih predlagata začasna uprava in začasni nadzorni svet.
6. Sprejem letnega poslovnega poročila
za leto 1995 z mnenjem revizorja.
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dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob pristopu na skupščino.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 25. 7.
1996 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.
Predsednik začasne uprave
Ob-2407
Na podlagi 73. točke statuta Minerve Žalec, sklicuje
2. skupščino
Minerve Žalec, d.d.,
v sredo 24. julija 1996 ob 11. uri na
sedežu družbe, Pongrac 101, Griže.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, verifikacijska in volilna komisija. Imenuje se zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. Imenuje se notarja.
2. Obravnava letnega poročila za leto
1995.
Predlog sklepa: ob upoštevanju revizorjevega mnenja in dodatka k mnenju se sprejme predlagano letno poročilo za leto 1995.
3. Razporeditev čistega dobička za leto
1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev čistega dobička za leto 1995.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog sprememb statuta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1996 se imenuje predlagana revizijska
družba.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v splošni službi vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki obrazložen in oddan v sedmih
dneh po objavi tega sklica.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic z oznako A, B, C, D in
G sami ali po svojih pooblaščenih oziroma
zakonitih zastopnikih.
Naprošam delničarje in njihove zastopnike, da najpozneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine najavijo svojo udeležbo na
skupščini v pisni obliki na sedežu družbe
Pongrac 101, 3302 Griže.
Delničarji in njihovi zastopniki na
skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pri vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne to je 24. 7. 1996 ob 12. uri v istem
prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Minerve Žalec, d.d.
Direktor
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5. Oblikovanje sklada za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad za nakup lastnih delnic.
6. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta družbe Gorenjski tisk,
d.d.
7. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta družbe in izvolitev nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
7.1 razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta družbe,
7.2 za člane nadzornega sveta družbe se
izvolijo predlagani člani.
8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nagrad članom nadzornega sveta v predlagani
višini.
9. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagana revizijska družba.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo lastniki navadnih delnic z
oznako A, B, C in G.
O točkah 1. in 2. se glasuje z dvigom
rok, o točkah 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. pa z
glasovnicami. O vseh spremembah in dopolnitvah statuta se glasuje posebej. Glasuje se lahko osebno ali pa po pooblaščencu
oziroma zakonitemu zastopniku. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati ime in
priimek, EMŠO in naslov pooblastitelja in
pooblaščenca ter podpis pooblastitelja, za
zakonite zastopnike pravnih oseb pa tudi
izpis iz sodnega registra.
Vse delničarje, ki se želijo udeležiti
skupščine prosimo, da zaradi lažje tehnične
izvedbe pisno, najkasneje 3 dni pred zasedanjem sporočijo ali se bodo skupščine udeležili. V primeru, da boste za zastopanje
pooblastili pooblaščenca, pa nam pošljite
pooblastilo.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je vsem delničarjem na razpolago v
tajništvu splošno kadrovskega področja
družbe Gorenjski tisk, vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
Skupščina je sklepčna, če bo ob uri sklica prisotnih več kot 15% glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 16. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo na kraju zasedanja skupščine 45 minut pred začetkom zasedanja.
Gorenjski tisk, d.d.
Predsednica začasne uprave

Sklicujem
skupščino
podjetja Certa, d.d.,
ki bo potekala dne 22. julija 1996 ob 10.
uri v prostorih salona hotela Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 2.
skupščine družbe.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o realizaciji sklepov 2. skupščine družbe.
3. Poslovno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1995.
4. Imenovanje revizorja:
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1996
se imenuje ITEO-Revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Razdelitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o izplačilu dividende v višini 75 SIT na delnico.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno najavi družbi svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za
delničarje, ki so imenovali pooblaščenca,
uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 22. 7. 1996 ob 11. uri na
istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11. do
13. ure.
Certa, d.d.
Direktor
Ob-2409
Začasna uprava delniške družbe Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj na
podlagi člena 7/3 statuta delniške družbe
sklicuje
1. skupščino
delniške družbe Gorenjski tisk, d.d.,
ki bo 18. julija 1996 ob 15. uri, v dvorani
Mestne občine Kranj št. 15, Slovenski trg 1,
Kranj.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se organi skupščine ter imenuje notar za sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1995.
4. Razporeditev dobička za leto 1993,
1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1993, 1994 in
1995.

Ob-2455
Na podlagi 37. člena statuta delniške
družbe sklicujem
1. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinastroj Gastronom,
d.d., Grosuplje,
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ki bo v četrtek, 22. 7. 1996 ob 13. uri na
sedežu družbe, Adamičeva 36, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev udeležbe in sklepčnosti,
b) konstituiranje skupščine:
– izvolitev predsednika skupščine in namestnika,
– izvolitev zapisnikarja in preštevalca
glasov,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
a) izvoli se predsednika skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in preštevalca glasov,
b) imenuje se notarja po predlogu začasne uprave.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.
3. Poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju Kovinastroj Gastronom,
d.d., Grosuplje.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
Kovinastroj Gastronom, d.d., Grosuplje.
4. Obravnava in odločanje o letnem poročilu o poslovanju v letu 1995 s predlogom
za kritje izgube za leto 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo uprave o poslovanju za leto 1995 in predlog za
pokritje izgub za leto 1993, 1994 in 1995.
5. Obravnava sanacijskega programa.
Predlog sklepa:
– sprejme se sanacijski program po predlogu uprave družbe,
– skupščina daje soglasje za dokapitalizacijo z izdajo novih delnic v višini do
1,000.000 DEM. Pooblasti se upravo, da
pripravi elaborat. Uprava pred razpisom delnic predloži elaborat v sprejem skupščini.
6. Obravnava in imenovanje kandidatov
za člane nadzornega sveta, predstavnikov
delničarjev.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se imenujejo kandidati v predlaganem sestavu.
7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: imenuje se revizijska
družba po predlogu začasne uprave.
8. Določitev stroškov za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se plačilo stroškov članom nadzornega sveta v predlagani
višini.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina je
zainteresiranim delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Adamičeva 36, Grosuplje, v
tajništvu družbe, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji – imetniki navadnih delnic, skladno s
statutom oziroma njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki v treh dneh pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica daje en glas.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora
biti pisno. Glasovanje je javno.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, v istih
prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinastroj Gastronom, d.d.
Začasna uprava

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
javno.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.
Mladina, d.d., Ljubljana
Direktor

Ob-2477
Mladina, d.d., Resljeva 16, Ljubljana vabi delničarje na
2. letno skupščino
družbe Mladina, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 23. julija 1996 ob 17. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva 16, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe v letu 1995 z mnenjem
nadzornega sveta družbe v letu 1995 in mnenjem revizorske hiše P & S Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
3. Delitev čistega dobička.
4. Oblikovanje sklada za pridobivanje
lastnih delnic.
5. Imenovanje revizorja za leto 1996.
6. Predlog sprememb statuta družbe Mladina, d.d., Ljubljana.
7. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov
K 1. točki dnevnega reda: izvoli se predsednika, preštevalca glasov in zapisnikarja
po predlogu sklicatelja.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagano letno poročilo o poslovanju delniške družbe Mladina v letu 1995 z mnenjem nadzornega sveta in revizorske hiše
P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana.
K 3. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagana čista delitev dobička za leto
1995.
K 4. točki dnevnega reda: oblikuje se
sklad za pridobivanje lastnih delnic v predlagani višini.
K 5. točki dnevnega reda: za revizorja
družbe za leto 1996 se imenuje P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana.
K 6. točki dnevnega reda: skupščina
sprejema predlog sprememb statuta družbe.
K 7. točki dnevnega reda: razreši se obstoječi nadzorni svet. Imenujejo se novi člani
nadzornega sveta po predlogu predlagatelja.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
obrazloženi.
Pravico sodelovanja in glasovanja na letni skupščini imajo vsi delničarji družbe, ki
so na dan 1. 6. 1996 vpisani v knjigo delničarjev in bodo ostali vpisani do konca zasedanja letne skupščine, njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priime, naslov oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Razne objave
Št. 374/96
Ob-2456
Po pooblastilu Ministrstva za šolstvo in
šport, Zupančičeva 6, Ljubljana, objavlja
Center srednjih šol Velenje ponovno
javno dražbo
za odprodajo poslovnih prostorov v
Dijaškem domu, Efenkova 61, Velenje,
ki zajemajo naslednje enote
1. Stolpič B:
1. klet, prostori št. 01–05 v neto koristni površini – 134,86 m2 ,
2. terasa, prostor št. 515 v neto koristni
površini – 20,11 m2,
Stolpič C:
3. III. nadstropje, prostori št. 404–406
v neto koristni površini – 85,01 m2
s solastništvom na skupnih delih stavbe
in pripadajočim zemljiščem (parc. št.
2443/2-10 in 2431/3 v k.o. Velenje).
2. Izklicna cena za navedene prostore
znaša:
Ad 1 = 700 DEM/m2,
Ad 2 = 920 DEM/m2,
Ad 3 = 1.030 DEM/m2,
plačljivo v tolarjih po srednjem tečaju
BS na dan prodaje.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki predložijo dokazilo o
vplačilu varščine v višini 100.000 SIT na
ŽR CSŠ št. 52800-603-38568 pri Agenciji
za plačilni promet Velenje.
Varščina se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim pa se vrne brezobrestno v roku 2 dni po končani dražbi.
4. Prostori se prodajajo v stanju, v kakršnem so, po načelu “videno–kupljeno”.
5. Dražitelj mora pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije, če je fizična oseba,
oziroma izpisek iz sodnega registra, če je
pravna oseba in pooblastilo, če pravno osebno ne zastopa statutarni zastopnik.
6. Uspeli ponudnik mora kupno pogodbo skleniti v petih dneh po javni dražbi ter v
istem roku plačati kupnino.
7. V primeru, da uspeli ponudnik pogodbe ne sklene in kupnine ne plača v roku,
izgubi varščino.
8. Javna dražba bo dne 28. 6. 1996 ob 9.
uri v prostorih CSŠ, Trg mladosti 3, Velenje.
9. Informacije Omega Velenje, Svoljšak,
tel. 063/852-287.
Center srednjih šol Velenje
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Št. 305-016/96
Ob-2421
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, objavlja
začetek zbiranja prijav
za imenovanje kontrolnih organizacij za
opravljanje kontrole pri ocenjevanju
mesnatosti prašičjih klavnih trupov
oziroma polovic in razvrščanju na
podlagi mesnatosti v tržne razrede na
klavni liniji
1. Prijavijo se lahko:
Organizacije, ki so usposobljene za
opravljanje kontrole, skladno s pravilnikom o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Ur. l. RS, št.
68/95).
Organizacije, ki opravljajo kontrolo, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so neodvisne, strokovno in tehnično
usposobljene,
– da ima osebje, odgovorno za kontrolo
ustrezne kvalifikacije; najmanj visoko izobrazbo (VII. stopnje) živinorejske, veterinarske ali živilske stroke, usposobljenost,
izkušnje in zadovoljivo poznavanje tehnologij oziroma procesa, ki je predmet kontrole,
– da imajo ustrezno število kontrolorjev,
– da imajo kontrolorji najmanj srednjo
izobrazbo (V. stopnja) kmetijske, veterinarske ali živilske stroke, opravljen izpit za
opravljanje te kontrole in zdravstveni pregled v skladu s predpisom o zdravstvenem
varstvu,
– da imajo dokumentiran sistem, s katerim zagotavljajo, da bodo usposabljale osebe na tehničnem področju dela, ki ga bodo
opravljale,
– da imajo in vzdržujejo vso merilno in
programsko opremo za merjenje, ocenjevanje in razvrščanje v skladu z 20., 21., 22.,
23. in 24. členom tega pravilnika,
– da zagotovijo varovanje integritete podatkov.
2. Način prijavljanja
Prijave morajo biti oddane priporočeno
po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za
prehrano, Parmova ul. 33, Ljubljana ali
osebno v tajništvu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za
prehrano, Parmova 33, Ljubljana, pri Nini
Boškin, vsak dan, razen sobote od 8. do
15. ure.
3. Priloge k prijavi
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– organizacije:
– dokazila o registraciji z vsemi registrskimi listi,
– seznam zaposlenih kontrolorjev in
oseb, odgovornih za kontrolo;
– za vsakega kontrolorja:
– spričevalo ali diplomo,
– veljavni zdravstveni izvid o opravljenem zdravstvenem pregledu,
– spričevalo o opravljenem izpitu za
opravljanje te kontrole;
– za vsako osebo, odgovorno za kontrolo:
– diplomo,
– dokazilo o izkušnjah in zadovoljivem poznavanju tehnologij oziroma procesa, ki je predmet kontrole.
4. Rok za prijave

Prijave s prilogami v skladu z zahtevami
pošljite do 5. julija 1996.
5. Obvestilo o izbiri
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po preteku roka iz
točke 4.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

razpisu
za podelitev dolgoročnih kreditov s
subvencijo dela obrestne mere pri
kreditih za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Dobrova–Horjul–
Polhov Gradec
Vsebina in pogoji razpisa
1. Skupen znesek razpisanih kreditov je
54,000.000 SIT.
2. Namen kreditiranja je pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, in sicer za:
– samozaposlovanje,
– povečanje zaposlovanja oziroma za
pridobitev novih delovnih mest,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov,
– nakup in posodobitev opreme,
– povečanje turističnih prenočitvenih
zmogljivosti z gostinsko ponudbo.
3. Doba vračanja kreditov: do 5 let.
4. Izhodiščna obrestna mera za prvovrstne kreditojemalce, ki je trenutno veljavna in
je spremenljiva je T + 6% letno.
Višina kredita praviloma znaša do 40%
predračunske vrednosti investicije oziroma
največ 10,800.000 SIT.
Obroki se praviloma plačujejo trimesečno v skladu s kreditno pogodbo.
5. Prošnjo za kredit s potrebnimi prilogami vložijo prosilci osebno v tajništvu Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Ul.
Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.
6. Za posojilo lahko zaprosijo obrtniki,
samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo sedež obratovalnice oziroma
družbe na območju občine in ki nimajo več
kot 50 zaposlenih delavcev. Za posojilo
lahko zaprosijo tudi občani, ki so pri pristojnem občinskem organu vložili zahtevo
za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložiti
vse predpisane dokumente za ustanovitev
družbe.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s
slovenskim državljanstvom in s stalnim bivališčem v občini.
7. Posojila se prednostno dodeljujejo
prosilcem in dejavnostim, ki izpolnjujejo še
naslednje kriterije:
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki so prednostne v programu razvoja občine,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in ustvarjajo možnost za
nove zaposlitve za nedoločen čas na območju občine,
– razširjajo obstoječe proizvodne in storitvene dejavnosti in s tem odpirajo nova
delovna mesta,
– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom in turistom,
– zagotavljajo ekološko neoporečen proizvodni proces,
– v zadnjih dvanajstih mesecih niso odpuščali delavcev.
8. Razpis bo odprt do 10. dne po objavi v
Uradnem listu RS, pa do izčrpanja namenskih sredstev.
9. Prošnja za kredit mora vsebovati:
– ime in priimek ter stalno bivališče prosilca oziroma sedež družbe,

Št. 362-231/95
Ob-2413
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije na podlagi 6. člena stanovanjskega pravilnika in sklepa korespondenčne seje
Stanovanjske komisije z dne 13. 6. 1996,
objavlja
razpis
za dodelitev službenih stanovanj
1. Predmet razpisa:
– 2 neopremljeni stanovanji na Goranjskem,
– 1 neopremljeno stanovanje v Sežani,
– 1 neopremljeno stanovanje v Kozini,
– 6 neopremljenih stanovanj v Ilirski Bistrici,
– 1 neopremljeno stanovanje v Postojni,
– 6 neopremljenih stanovanj v Pivki,
– 2 neopremljeni stanovanji v Tolminu,
– 1 neopremljeno stanovanje v Kobaridu,
– 2 neopremljeni stanovanji v Vipavi,
– 1 neopremljeno stanovanje v Gornji
Radgoni,
– 1 neopremljeno stanovanje v Ribnici.
Upravičenci: delavci Ministrstva za finance, Republiške carinske uprave, Carinarnic, Carinskih izpostav.
2. Predmet razpisa:
– 4 neopremljena stanovanja v Mirni na
Dolenjskem.
Upravičenci: delavci Ministrstva za pravosodje, Uprave za izvrševanje kazenskih
sankcij, KPD Dob.
3. Predmet razpisa:
– 7 stanovanj v Ljubljani.
Upravičenci: delavci v Vladi Republike
Slovenije, ministrstvih in vladnih službah
ter drugih organizacijskih enotah državne
uprave, Javnega pravobranilstva Republike
Slovenije in Ministrstva za obrambo, ki niso pripadniki stalne sestave Slovenske vojske oziroma ne opravljajo vojaške službe
ali službe, ki se v skladu z zakonom organizira po načelih, ki so predpisana za slovensko vojsko.
Pogoji razpisa
Predlog predstojnika s prednostnim redom v organu, katerega delavci so lahko
upravičenci po tem razpisu, v skladu z določbami stanovanjskega pravilnika, se pošlje na Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije.
Rok za vložitev predlogov je 14 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Vlada Republike Slovenije
Stanovanjska komisija
Ob-2414
Na podlagi 7. člena pravilnika o pogojih
in postopku za pridobivanje proračunskih
sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodastva v Občini Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, je Občinski svet
dne 28. 5. 1996 sprejel sklep o
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– dejavnost in naslov ter številko žiro
računa in naslov banke,
– višino zaprošenega kredita,
– opis investicije z obrazložitvijo in predračunsko vrednost investicije z viri financiranja in terminskim planom investicije.
10. Prošnji za kredit morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– kratko predstavitev prosilca,
– potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnic oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register (registracija podjetja z
vsemi prilogami) in dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali potrdilo, da je občan pri
pristojnem upravnem organu vložil zahtevek za izdajo obrtnega dovoljenja ter priložil vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma dovoljenja za
opravljanje dejavnosti podjetja,
– potrdilo o plačanih obveznostih državi,
– potrdilo o premoženjskem stanju (fizične osebe),
– dokazilo o namenu porabe posojila,
– dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca, ki je za fizično osebo, zasebnika in samostojnega podjetnika: davčna napoved za
leto 1995 in podatki poslovanja v letu 1996
(obrazec) ter prikaz denarnih tokov za celotno obdobje vračanja kredita; za podjetje
pa zaključni račun za leto 1995 (bilanca
stanja in izkaz uspeha) ter tekoči podatki
poslovanja v letu 1996 (obrazec), prikaz denarnih tokov za celotno obdobje vračanja
kredita,
– overjeno kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun, če gre za nakup poslovnih
prostorov in opreme,
– druge podatke, ki jih zahteva banka,
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,
če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih
prostorov,
– analizo finančnih in drugih učinkov investicije.
11. Komisija za dodeljevanje posojil bo
v roku 30 dni po vložitvi prošnje sprejela
ustrezen sklep. Sklep se posreduje posameznemu prosilcu najkasneje v roku 8 dni po
sprejemu in je dokončen.
Po prejemu sklepa o dodelitvi kredita se
vsak posamezni prosilec zglasi v Novi LB,
d.d., Podružnici Vič Notranjska, kjer se kredit v skladu z merili in postopki za odobravanje naložb Nove LB, d.d., kredit odobri in
sklene kreditna pogodba.
12. Po odobritvi posojila sklene vsak posamezni posojilojemalec v skladu z določili
pravilnika posojilno pogodbo z banko, v kateri so določene vse medsebojne pravice in
obveznosti pogodbenih strank.
Strokovno finančni del, vključno z zavarovanjem vračila posojila, opravlja banka.
13. Potrebne obrazce in informacije dobijo prosilci na sedežu Nove LB, d.d., Ljubljana, Podružnica Vič-Notranjska, Poslovalnica Trnovo, Riharjeva 26, Ljubljana, pri
Tomažu Milavcu, tel. 125-10-41, vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 8.
in 15. uro.
Občina Dobrova–Horjul–Polhov Gradec

javno dražbo
za prodajo poslovne stavbe v Novem
mestu, Rozmanova ulica 9
1. Javna dražba bo v četrtek 11. 7. 1996,
ob 10. uri v poslovnih prostorih podjetja
Leran Novo mesto, d.o.o., v Novem mestu,
Lebanova ulica 24.
2. Predmeti dražbe so nepremičnine, ki
so vpisane v z. k. vl. št. 904, k.o. Novo
mesto, ki vsebuje parcelo št. 1458 poslovna
stavba v izmeri 1 a 30 m 2, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2 in dvorišče v izmeri
1 a 39 m2, kar v naravi predstavlja poslovno
stavbo v Novem mestu, Rozmanova ulica 9,
s pritiklinami, po izklicni ceni, v višini tolarske protivrednosti 320.000 DEM.
3. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje tri dni pred pričetkom javne dražbe,
položiti varščino v višini tolarske protivrednosti 30.000 DEM, na blagajni Kremena Novo mesto, Rozmanova ulica 9, Novo mesto
ali na žiro račun št. 52100-601-10014 pri
APP Novo mesto.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in se izkažejo z ustreznim potrdilom iz sodnega registra in potrdilom o
plačilu varščine,
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu RS in potrdilom o plačilu
varščine.
5. Nakup nepremičnin se opravi po sistemu “videno–kupljeno”, kasnejših reklamacij se ne bo upoštevalo.
6. Za preračun zneskov določenih “v tolarski protivrednosti DEM”, v tolarje, se
upošteva dnevni prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije, na dan plačila.
7. Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik podpisati v 3 dneh po končani
javni dražbi in istočasno plačati del kupnine
v višini tolarske protivrednosti 70.000 DEM.
Celotno preostalo kupnino mora kupec plačati najkasneje do 31. 12. 1996.
Prodajna pogodba prične veljati s pridobitvijo soglasja Javnega pravobranilca Republike Slovenije in Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
Če kupec v roku 3 dni po končani javni
dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe ali
ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo
pogodba razveljavljena, varščina pa zadržana.
8. Za predmet dražbe plača prodajalec
davek na promet nepremičnin in ostale
stroške, ki nastanejo v zvezi z realizacijo
prodajne pogodbe, razen stroškov za
vknjižbo v zemljiško knjigo, ki jih plača
kupec.
9. Prodajalec bo predal kupcu nepremičnine proste bremen v posest takoj po plačilu
celotne kupnine, tedaj bo izvršena tudi
vknjižba v zemljiško knjigo, na ime kupca.
10. Neuspešnim ponudnikom bo vplačana varščina, brez obresti, vrnjena v roku 3
dni po končani javni dražbi, varščino vplačano v gotovini, pa bo vrnjena takoj po končani javni dražbi.
11. Vse dodatne pogoje in informacije
dobite na naslovu pooblaščenega podjetja
Leran, d.o.o., Novo mesto, Lebanova ul. 24,
tel.(faks 068/322-282 in tel. 068/342-470

ali mobitel 0609/633-553, ogled nepremičnin po dogovoru.
Kremen Novo mesto

Št. 116/96
Ob-2415
Kremen Novo mesto, industrija in rudniki nekovin, p.o., Novo mesto, Rozmanova
ulica 9, Novo mesto, v skladu s sklepom
delavskega sveta, razpisuje

Ob-2416
Resistor Tovarna uporov, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva 5 – v stečaju, na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 20. 5. 1996
prodaja
naslednje nepremičnine,
kot celoto z zbiranjem ponudb v skupni
vrednosti 63,420.000 SIT:
– vl. št. 2329 k.o. Šentjernej, ki obsega
parc. št. 396/6 poslovna stavba v izmeri
1704 m2 in parc. št. 400/2 dvorišče v izmeri
4848 m2,
– 72/100 solastniškega deleža vl. št. 2330
k.o. Šentjernej, ki obsega parc. št. 396/7,
poslovna stavba v izmeri 198 m2,
– 3/10 solastniškega deleža vl. št. 2331
k.o. Šentjernej, ki obsega parc. št. 396/1,
poslovna stavba v izmeri 366 m2, funkcionalni objekt v izmeri 97 m2 in dvorišče v
izmeri 619 m2 in
– 3/5 solastniškega deleža vl. št. 2132
k.o. Šentjernej, ki obsega parc. št. 400/11
dvorišče v izmeri 3132 m2 .
Pri nakupu lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije in fizične osebe, ki s potrdilom
izkažejo, da so državljani RS.
Vsi zainteresirani naj oddajo pisne ponudbe v roku 8 dni od objave na naslov:
Resistor, d.o.o., 6310 Šentjernej, Trubarjeva 5 – v stečaju, zapečatene v ovojnici z
oznako “prodaja z zbiranjem ponudb Resistor, d.o.o., Šentjernej – v stečaju – Ne odpiraj”.
Vse informacije v zvezi s prodajo dobite
na sedežu podjetja, tel. 068/81-220.
Resistor, d.o.o. – v stečaju,
Šentjernej
Ob-2417
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica objavlja
javno dražbo
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. V najem se odda urejen poslovni prostor v izmeri 20,40 m2 v kletnih prostorih
ZD Ribnica.
II. Prav tako se v najem odda poslovni
prostor v kletnih prostorih ZD dr. J. Oražma
Ribnica, Majnikova 1, v izmeri ca. 198 m2.
Prostor je v III. gradbeni fazi. Najem je
možen tudi za del celotne površine, vendar
ne manj kot 20 m2 .
III. Oba prostora se oddata za mirno,
zdravstvu sorodno dejavnost.
IV. Izklicna cena najemnine za urejen
prostor pod točko I je 15 DEM/m2. Izklicna
cena najemnine za prostor v pod točko II je
10 DEM/m2.
V. Varščino v višini 300 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
morajo udeleženci plačati pred pričetkom
javne dražbe na žiro račun ZD Ribnica:
51310-603-18236 ali pri blagajni ZD Ribnica, Majnikova 1.
VI. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Uspelemu zdražitelju se varščina upošteva kot v
naprej plačana najemnina. Ostalim udele-
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žencem se varščina vrne brez obresti najkasneje v treh dneh po javni dražbi.
VII. Na dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe v skladu s III. točko.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
VIII. Uspeli zdražitelj mora skleniti najemno pogodbo v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj pogodbe po svoji krivdi ne
podpiše v postavljenem roku, se šteje, da je
odstopil od najema, vplačana varščina pa
zapade najemodajalcu.
IX. Javna dražba bo v sejni sobi ZD Ribnica 1. 7. 1996 ob 12. uri.
X. Ogled poslovnih prostorov je možen
dne 1. 7. 1996 do pričetka dražbe. Informacije lahko dobite po tel. 861-057.
ZD Ribnica

Predovnik Tatjana, Na Dolih 4, Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-1073/94. s-33228

Dervarič Robert, Prešernova 64, Murska
Sobota, potni list št. AA 542558. p-33215
Dobaj Anton, Šober 12, Kamnica, potni
list št. AA 134926. p-33011
Doberšek Jožefa, Ul. Cvetke Jerin 1, Štore, potni list št. AA 835125. p-33130
Dobravec Danijel, Na plavžu 13, Železniki, potni list št. AA 788772. s-33215
Družina Robert, Cesta na markovec 7,
Koper, potni list št. AA 483578. p-33236
Fabec Natalija, Podgraje 71, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 222960. s-33175
Fabčič Vida, Poreče 11, Podnanos, potni
list št. AA 425483. p-33239
Fink Vukovac Polonca, Polanškova 7,
Ljubljana, potni list, štl. BA 315647.
Gaber Viktor, Gederovci 19, Tišina, potni list št. AA 794810. p-33214
Gantar Dejan, Rožna 7, Idrija, potni list
št. BA 119602. p-33175
Gašperlin Matej, Glavarjeva 80, Komenda, potni list št. AA 520767. p-33182
Golenko Jasna, Bresternica, Celovška c.
14, Maribor, potni list št. AA 283513.
p-33004
Golob Jernej, Cesta Prekomorskih brigad 60, Šempeter pri G., potni list št.
AA400178. p-33016
Golub Ana, Tržna ulica 6, Ljubljana, potni list št. AA 110041. s-33003
Gorjup Tanja, Vinogradniška 5, Dobrovo, maloobmejno prepustnico po VS, št.
45786. p-33017
Grčko Bijana, Tržaška cesta 6, Ljubljana, potni list št. BA 124212. s-33254
Hohnjec Martin, Olimje 85, Podčetrtek,
potni list št. AA 073701. p-33026
Hojnik Jožica, Povodnova ulica 6, Ptuj,
potni list št. BA 153887. s-33002
Hotič Jasmina, Cesta 24. junija 84, Ljubljana, potni list št. AA 605333, izdala UE
Ljubljana 15. 12. 1992. s-33063
Hrvatič Jure, Mačkov kot 3, Ljubljana,
potni list št. AA 321222. s-33077
Hušič Refika, Kunaverjeva 12, Ljubljana, potni list št. BA 444710. s-33143
Ilich Zora, Cilenškova ulica 42, Ljubljana, potni list št. AA 595964. s-33016
Jakšič Jernej, Martina Krpana 5, Ljubljana, preklic potnega lista, objavljeno v UL,
št. 30/96. s-33209
Jankovič Aleksander, Podlubnik 158,
Škofja Loka, preklic potnega lista št. AA
230397, izdala Upravna enota Škofja Loka,
objavljeno v Ur. l. RS, št. 29/96. s-33069
Jančar Andrej, Gašperšičeva 15, Ljubljana, potni list št. BA 412814. s-33229
Jeram Jožef, Borovo 68, Cerkno, potni
list št. AA 523302. p-33196
Jeršin Sabina, Šmarska c. 32, Škofljica,
potni list št. AA 292752. s-33115
Kac Ignac, Cesta ob potoku 27, Muta,
potni list št. AA 026919. p-33198
Kališnik Sabina, Tomšičeva 47, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 807708. p-33007
Kastelic Bojan, Dob pri Šentvidu 1, Šentvid pri Stični, potni list št. AA 559588.
s-33237
Kazič Sanel, Maistrova 6, Litija, potni
list št. AA 669771. s-33248

Ob-2430
Na podlagi sklepa skupščine 18 – EKON,
d.o.o., z dne 14. 6. 1996 objavljamo
javni poziv
za povečanje osnovnega kapitala družbe
IB – EKON, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana na 80,000.000 SIT. Povečanje se lahko
izvede le z denarnimi vložki, ponudniki pa
so lahko le domače fizične in pravne osebe.
Plačilo je možno izvesti do 30. 9. 1996.
Interesenti lahko dobijo informacije na sedežu družbe.
IB – EKON, d.o.o.,
Ljubljana
Ob-2418
Delo, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, preklicuje štampiljko okrogle oblike premera
3 cm z vsebino Delo časopisno in založniško podjetje, d.d., Ljubljana, št. 2.
Št. 4400-1521-96
Ob-2420
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana,
preklicuje štampiljki Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, št. 4 in 10, z naslednjima
vsebinama: lb ljubljanska banka, 4 Nova
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Podružnica Moste, Poslovalnica Moste in lb ljubljanska banka, 10 Nova ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana, Podružnica Mestna hranilnica
ljubljanska, Poslovalnica Šubičeva 2.
Adriatic Jadran, Kozina, preklicuje zavarovalno polico, št. 7627. g-33050
Adriatic Jadran, Kozina, preklicuje zavarovalno polico, št. 3144. g-33122
Avtomaterijal d. o. o., Lopata 56, Celje,
preklicuje TIR certifikate, št. 460461, izdani na carinarnici v Celju. p-33177
Brulc d. o. o., Skubičeva 4, Notranje Gorice, preklicuje štampiljko z napisom Brulc
d. o. o. 61357 Notranje Gorice Skubičeva 4.
s-33159
Hoyhaj Shaban s. p., Vojkova 3 d, Idrija,
preklicuje osebno delovno dovoljenje, št.
424818, izdano na ime Yhavit Krasniq.
g-33033
Nastran Igror, Trebušakova ulica 12,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna št. 27-1047/94 Antenservis montaža
in servis antenskih sistemon. s-33032

Zavarovalnica Adriatic, Tržaška 118,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0233887, izdana na ime Jankovec Jože.
s-33156
Zavarovalnica Adriatic, Tržaška 118,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0233876, izdana na ime Berdnik Anton.
s-33157
Zavarovalnica Adriatic, Tržaška 118,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
080383, izdana na ime Boc Gregor Emil.
s-33158

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Ahlin Aleksander, Žaucerjeva 22, Ljubljana, potni list št. AA 217233. s-33024
Ahlin Bojana, Žaucerjeva ulica 22, Ljubljana, potni list št. BA 333316. s-33023
Aksoy Memet, Rembradtstraat 32, 3035
LR Rotterdam, potni list št. BA 324300.
p-33033
Ambrožič Hilarij, Obala 132, Lucija,
Portorož, listino, št. 5327/13725. p-33235
Bajramović Refik, Rožanska ulica 5,
Ljubljana, potni list št. AA 171793, izdala
UE ljubljana 25. 5. 1992. s-33243
Begić Muhidin, Rusjanov trg 5, Ljubljana, potni list št. AA 243344. s-33256
Benko Aleš, Korte 109, Izola, maloobmejno prepustnico, št. 10581. p-33128
Blatnik Ignac, Trg rivoli 9, Kranj, potni
list št. AA 575274, izdala Upravna enota
Kranj 4. 11. 1992. s-33115
Božič Ana, Videm 48, Videm ob Ščavnici, potni list št. BA 299150. p-33028
Brglez Vilibald, Kalobje 12, Šentjur pri
Celju, potni list št. BA 102722. p-33233
Brlečič Cecilija, Ižanska cesta 268, Ljubljana, potni list št. AA 675732. s-33010
Bulič Ivan, Društvena ulica 2, Ljubljana,
potni list št. BA 498237. s-33139
Cimprič Lado, Retje 26 A, Ribnica, potni list št. BA 528815. s-33194
Cvetković Ruska, Frankovo naselje 71,
Škofja Loka, potni list št. AA 657026.
s-33114
Čampa Andrej, Maroltova 8, Ljubljana,
potni list št. AA 110797. s-33154
Čas Roman, Šolska cesta 70, Mislinja,
potni list št. AA 076081. p-33150
Debeljak Mateja, Jurčkova cesta 33,
Ljubljana, potni list št. AA 450048, izdala
UE Ljubljana 26. 8. 1992. s-33223
Debeljak Vera, Jurčkova c. 33, Ljubljana, potni list št. AA 450049, izdala UE Ljubljana 26. 8. 1992. s-33224
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Keržan Katja, Graška c. 19, Litija, potni
list št. AA 838438. s-33204
Kolšek Regina, Senčna pot 5, Portorož,
potni list št. BA 225514. p-33038
Kos Urška Magdalena, Selo pri Zagorju
49, Zagorje, potni list št. AA 282191. p-33174
Krainer Mitrič Iza, Koste Jovanoviča 3,
Beograd, potni list št. BA 100534. s-33160
Kraner Janez, Sv. Ana 35, Sveta Ana,
potni list št. AA 54850. m-607
Krpan Vojko, Lokavska c. 13, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 28395.
s-33221
Kunaver Martin, Petrovičeva 5, Ljubljana, potni list št. AA 309643. s-33201
Kvartuh Majda, Slape 22, Ljubljana, potni list št. AA 681866. s-33253
Lakner Andrej, Ulica Bratov Učakar 80,
Ljubljana, potni list št. AA 768985. s-33034
Lesjak Igor, Prule 3, Ljubljana, potni list
št. BA 190362. s-33240
Levac Emil, Cesta na markovec 65, Koper, potni list št. BA 227595. p-33024
Levac Sebastjan, Cesta na Markovec 65,
Koper, potni list št. AA 207974. p-33180
Levstek Majda, Prigorica 111, Ribnica,
potni list št. AA 789080. p-33021
Likozar Alenka, Pot v Bitnje 64, Kranj,
potni list št. BA 222096. s-33089
Lipičnik Rudolf, Bukovlje 36, Stranice,
potni list št. BA 17547. p-33173
Lovšin Branko, G. Lepovče 21, Ribnica,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
24/96. s-33164
Magdalenc Simon, Ruprova 13, Miklavž
na Dravskem pol, potni list št. AA 389047.
p-33226
Majcen Robert, Partizanska 29, Maribor,
potni list št. AA 913716. p-33027
Markič Rihard, Bistr. pri Tržiču, na jasi
35, Tržič, potni list št. BA 179209. p-33225
Mars Aleš, Šalara 61, Koper, potni list
št. BA 224121. p-33171
Mehle Al Bluši Breda, Jakčeva 2, Ljubljana, potni list št. BA 378325. s-33188
Mehle Jan, Jakčeva 2, Ljubljana, potni
list št. BA 378111. s-33187
Miklič Martina, Samova ulica 11, Ljubljana, potni list št. BA 238924. s-33093
Mikša Aleksander, Brilejeva 20, Ljubljana, potni list št. AA 972428. s-33129
Mišič Bojan, Agrokombinatska 6 c,
Ljubljana, potni list št. AA 770480, izdala
UE Ljubljana 3. 2. 1993. s-33152
Nikolovski Zoran, Klopčičeva ul. 4,
Ljubljana, potni list št. BA 207105, izdala
UE Ljubljana 30. 7. 1993. Ocvirk Anton,
Zagrad 58, Celje, potni list št. AA 751841.
s-33176
Omahen Peter, Hradeckega 43, Ljubljana, potni list št. AA 819589. s-33021
Ostrš Andreja, Koresova ul. 6, Maribor,
potni list št. AA 13509. p-33005
Ozbič Andrej, Ribnica na Pohorju 89,
Ribnica na Pohorju, potni list št. AA 177110.
p-33125
Pajk Darko, Kogojeva 2, Piran, potni list
št. AA 396189. p-33187
Pašič Mesud, Drabošnjakova 9 b, Ljubljana, potni list št. AA 932750. s-33261
Perbil Martina, Šolska ulica 6, Oplotnica, potni list št. BA 203576. p-33018

Pintar Jožef, Cankova 19/B, Cankova,
potni list št. AA 027914. p-33218
Plajh Anica, Cankarjeva ulica 10, Koper, potni list št. AA 209659. p-33025
Prevolnik Darja, Trubarjeva 36, Celje,
potni list št. AA 152162. p-33197
Prijon Jan, Pod Grčno 30, Nova Gorica,
petletno listino po VS, št. AI 52656. p-33149
Primke Darja, Koblarji 80, Kočevje, potni list št. AA 993118. p-33035
Pustinek Anton, Spodnja Besnica 78,
Zgornja Besnica, potni list št. BA 111805.
s-33081
Radišič Božidar, Lendavska ulica 15,
Murska Sobota, maloobmejno prepustnico,
št. 8368/82 - za Avstrijo. p-33020
Rebec Boža, 30. divizije 15/a, Nova Gorica, petletno listino po VS, št. AI 19567.
p-33148
Rižnar Amarila, Vavpotičeva 1, Gornja
Radgona, potni list št. AA 100756. p-33151
Rižnar Daniel, Vaupotičeva 1, Gornja
Radgona, potni list št. AA 100755. p-33152
Rižnar Peter, Vaupotičeva 1, Gornja
Radgona, potni list št. AA 100789. p-33153
Rihtaršič Jurij, Golniška cesta 13, Kranj,
potni list št. AA 166634. s-33142
Rošić Sead, Rožna cesta II/11 a, Ljubljana, potni list št. AA 673319. s-33249
Rudenko Milan, Pesniški dvor 26, Pesnica, potni list št. AA 498721. m-1009
Rus Mojca, Šuštarjeva kol 32, Trbovlje,
potni list št. AA 165247. p-33237
Rus Špela, Kotlje 70, Ravne na Koroškem, preklic potnega lista, objavljen v
ULRS, št. 24/96. s-33079
Sandić Dejan, Ulica Rudija Papeža 30,
Kranj, potni list št. AA 925615. s-33258
Sedar Damijan, Janeče 7, Ravne na Koroškem, potni list št. BA 073370. p-33213
Sever Silvo, Križna ulica 6, Ljubljana,
potni list št. BA 334681. s-33096
Stajnko Jožefa, Laznica, Šumenajkova
3, Maribor, potni list št. AA 613677.
p-33122
Stajnko Nevenka, Kocbekova 2, Celje,
potni list št. AA 277783. p-33131
Stojadinović Melita, Bulevar revolucije
422, Beograd, potni list št. BA 318271, izdala UE Radovljica 11. 2. 1994. s-33222
Stojnić Jovo, Trubarjeva 17, Izola, potni
list št. AA 207203. p-33127
Stres Neža, Zali breg 3, Dobrovo, potni
list št. AA 983035. p-33143
Šabec Slavko, Kolodvorska 22 B, Pivka,
potni list št. AA 950310. p-33188
Šadl Kristina, Ropoča 20, Rogašovci,
maloobmejno prepustnico, št. 4520/82.
p-33141
Šarkezi Horvat Drago, Pertoča 132, Rogašovci, potni list št. AA 963836. p-33195
Šket Mihaela, Drobtinci 20, Apače, potni list št. AA 646883. p-33217
Štajnar Primož, Šmarska cesta 93, Škofljica, potni list št. AA 675209, izdala UE
Ljubljana 28. 12. 1992. s-33141
Tompa Viktor, Tropovci, Šolska 6, Tišina, potni list št. AA 129802. p-33123
Trebše Bojan, Limbuška c. 20, Maribor,
potni list št. BA 117099. s-33116

Trnkoczy Matej, Ulica Gubčeve brigade
31, Ljubljana, potni list št. AA 165091.
p-33037
Uštar Marina, Podgora 11, Dol pri Ljubljani, potni list št. BA 291370, izdala UE
Ljubljana 27. 12. 1993. s-33058
Varezič Marijana, Obala 118, Lucija,
Portorož, potni list št. AA 505304. p-33185
Varezič Niko, Lucija, Obala 118, Portorož, potni list št. AA 506052. p-33183
Varezič Niko, Obala 118, Lucija, Portorož, potni list št. AA 506038. p-33184
Veberič Jožef, Grabonoš 26, Gornja Radgona, potni list št. BA 512284. p-33144
Vedenik Ivan, Dolenja vas 180, Žalec,
potni list št. BA 063596. p-33166
Verbič Robert, Sela pri Sobračah 8, Litija, potni list št. BA 363347. s-33027
Verdelli Boštjan Sebastian, Gosposvetska ulica 19, Kranj, potni list št. AA 640470.
s-33025
Virt Ida, Gimnazijska cesta 5 a, Trbovlje, potni list št. BA 55265. s-33090
Volčič Jurij, Komen 95/a, Komen, potni
list št. BA 374841. p-33194
Vončina Marija, Šutna del 84, Kranj, potni list št. AA 920698. s-33207
Vončina Peter, Šutna del 84, Kranj, potni list št. AA 925855. s-33205
Vrhovec Suzana, Drenov grič 128, Vrhnika, potni list št. BA 141937. s-33075
Weiksler Amadeja, Industrijsko naselje
1, Kidričevo, potni list št. BA 344648.
p-33186
Zrimšek Bojan, Cesta proletarskih brigad 66, Maribor, potni list št. AA 731106.
p-33181
Zumberi Simona, Sp. Kostrivnica 12,
Podplat, potni list št. BA 237018. p-33008
Žerajić Cvetka, Smolenja vas 97, Novo
mesto, potni list št. AA 403748. g-33097
Žnidarčič Nidžara, Kozana 38, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
62830. p-33169
Žnidarčič Nidžara, Kozana 38, Dobrovo,
potni list št. BA 122882. p-33170
Župna Milan, Dol Stara vas 27, Novo
mesto, potni list št. AA 403676. p-33238
Žvab Andraž Marjan, Ulica gorenjskega
odreda 6, Kranj, potni list št. AA 142159.
p-33029

Druge listine
Abram Igor, Podgorska cesta 8, Ljubljana, delovno knjižico. s-33247
Aliriza Neđat, Stara cesta 1, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 0309374. s-33072
Alič Nijaz, Formin 44, Gorišnica, zaključno spričevalo Železničarsko prometno
transportne šole, letnik 1977. m-622
Andlovič Brigita, Trg borcev, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14258.
p-33126
Arbanas Eva, Hrašovčeva 14, Celje, indeks, št. 61078361 Pedagoške fakultete vMariboru. m-1012
Arnuš Igor, Mariborska 72, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99687.
m-1034
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Arčon Matjaž, Čolnarska cesta 9, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1176. s-33084
Babič Igor, Pot k ribniku 24, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 4. lrazreda OŠ Oskar
Kovačič v Ljubljani. s-33166
Bajič Zoran, Dobravska 25, Maribor, diplomo Srednje kovinarko, strojno, metalurške šole v Mariboru, letnik 1985. m-1036
Bajramovič Jasmin, Titova 41, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1046380.
g-33192
Bambič Klavdij, Semedela 16, Koper,
zavarovalno polico, št. 330244. g-33274
Ban Dušan, Tuga Vidmarja 1, Kranj, zavarovalno polico, št. 329841. g-33266
Batistič Matej, Orehovlje 5/a, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. B. p-33155
Benko Olga, Gregorčičeva 1, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 741. m-1000
Bergauer Sonja, Pivola 42, Hoče, diplomo trgovske šole Maribor, letnik 1983.
m-628
Bertok Zvonimir, Seljakovo naselje 47,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 10832. s-33150
Bervar Boštjan, NHM 15, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7657.
g-33127
Bezjak Milan, Jamnikova 3, Ruše, spričevalo SKSMŠ Maribor, letnik 1990. m-603
Bilbija Darko, Knezov štradon 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139536, reg. št. 184147. s-33017
Bilkić Zahid, Cazin, spričevalo 1. 2. in
3. letnika Srednje tehniške šole v Ljubljani,
letniki 1981, 1982 in 1983. s-33284
Bizjan Marko, Ulica Milana Majcna 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 354689, reg. št. 145204. s-33232
Blažič Vojko, Štantetova 30, Maribor,
spričevalo 1. 2. 3. letnika in zaključno spričevalo Kovinarske šole Tabor, letnik
1966/69. m-605
Bojič Marko, Kreljeva 8, Koper, zavarovalno polico, št. 0376243. g-33279
Bori d. o. o., Borci za severno mejo 36,
Maribor, zavarovalne police, št. 5267, 5268,
5269. m-619
Borlak Barbara, Lahovna 2/B, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 38430. p-33224
Bradač Sašo, Gor. Mraševo 5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32286. g-33107
Bratina Emil, Ozeljan 31, Šempas, vozniško dovoljenje. p-33121
Brdajs Bojan, Miklošičeva ulica 1 b,
Domžale, izkaz o uspehu od 1. do 4. razreda
Osnovne šole Domžale. s-33282s
Brencl Zdenka, Hrašče 22, Postojna,
obrazec Z-3, št. 113591. g-33101
Breznik Peter, Trstenik 11, Benedikt, zaključno spričevalo poklicne šole za avtokleparje v Mariboru, letnik 1978. m-602
Brišnik Simona, Gomilsko 69, Gomilsko, zaključno spričevalo Upravno administrativne šole v Celju, šolsko leto 89/90.
m-1025
Brlečič Cecilija, Ižanska cesta 268, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926470, reg. št. 113907. s-33009

Brus Simon, Sr. Kanomlja 21/A, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10415. p-33212
Car Rent Kastelic & CO, Prečna 3, Litija, zavarovalno polico, št. 0323933. g-33111
Cencelj Meri, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 19298. s-33073
Cerič Mahmet, Pohorska 2, Celje, spričevalo, št. 2260. p-33140
Cilinger Ivan, Lubajnškova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št.
42618. m-1010
Cirnski Miran, Cerina 19, Brežice, zavarovalno polico, št. 0344579. p-33220
Cizelj Nina, Kamniška 2, Maribor, spričevalo 4. letnika I gimnazije Maribor, letnik
1995. m-1033
Crnek Gorazd, Kogejeva ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 888792, reg. št. 48818. s-33217
Cuderman Mirko, Ilirska ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
241418, reg. št. 90765. s-33045
Cverle Ingrid, Ob vartih 1, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7737.
p-33156
Cvetkovič Borut, Mariborska c. 14, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8452. p-33161
Cvetkovič Klara, Jurčičev trg 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik. s-33239
Čandek Anton, Zg. Škofije 69 A, Škofije, listino. g-33277
Čater Tomi, Gorica 18, Šmartno v Rožni
dolini, spričevalo 1. letnika srednje šole v
Celju, šolsko leto 93/94. g-33040
Čebulj Venčeslav, Zoisova 15, Kranj, diplomo Poklicne kovinarske šole, šolsko leto
73/74. g-33200
Čebulj Žiga, Ul. bratov Učakar 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929854, reg. št. 200092. s-33130
Čejvanovič Zumreta, Prešernova 3, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21112. g-33124
Čobec Vinko, Prekmurska 48, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98239.
m-617
Črešnar Robert, Cesta na roglo 11 b, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10379. p-33019
Črnak Barbara, Novo polje cesta XVIII
1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 1995. s-33087
Dajčman Nevenka, Cesta 14. divizije 59,
Maribor, spričevalo OŠ bratov Polančičev v
Mariboru, letnik 1970. m-1032
Dakskobler Stanislav, Bevkova 10, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 660157.
p-33162
Delopst Drago, Veliki vrh 1/b, Šmartno
ob Paki, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Poklicne kovinarske šole v Velenju. s-33197
Dlouhy Vladimir, Lutverci 68, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5683.
p-33209
Dobravec Danijel, Na plavžu 13, Železniki, delovno knjižico. s-33216

Domajnko Darinka, Mladinska ul. 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
97638. m-1023
Dornik Matej, Šlandrova 25, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24357.
s-33198
Drenik Aleš, Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. s-33230
Drev Igor, Roze Luxemburg 50, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66594. m-618
Družanović Sabaheta, Pot v hribec 12,
Ljubljana, zavarovalno polico št. ADR
376927, izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-33242
Duh Irena, Klinetova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96954.
m-1017
Ertl Alojz, Pivola 69 a, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 33761. m-990
Fesel Boštjan, Glavni trg 31, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8000.
p-33014
Flerin Miroslav, Bistriška cesta 11, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro šole, št. 78/74, izdano dne 28. 8.
1974. s-33231
Franković Slavko, Povšetova ulica 92,
Ljubljana, diplomo Poklicne grafične šole v
Ljubljani, izdana leta 1980. s-33132
Frelih Marija, Kokra 4 a, Preddvor, delovno knjižico. s-33055
Fric Vasja, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo. p-33157
Fridrih Milan, Majcni št. 13, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15595, izdala UE Sežana. s-33060
Gaberc Dušan, Ul. Lackove čete 13, Ptuj,
zaključno spričevalo Elektro šole Maribor,
letnik 1984. m-604
Gerečnik Alojz, Prušnikova 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
28808. m-1013
Glavič Marko, Jakčeva 38, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja šola za trgovinsko dejavnost v Ljubljani
leta 1990. s-33180
Godler Peter, Cesta na mele 16, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11618. s-33014
Goetz Tomaž, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1025760. s-33168
Gojkovič Boštjan, Ptujska gora 40, Ptujska gora, vozniško dovoljenje, št. 32083,
izdala Ue Ptuj. g-33036
Golob Miha, Zduša 15, Kamnik, potrdilo
za registracijo čolna, št. 02/03-1980/85.
s-33147
Gorian David, Dobravlje 10, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izdala UE
Sežana. p-33165
Gorišek Matej, Prvomajska 29, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 25728. p-33138
Goršek Dušan, Kasaze 87, Petrovče, delovno knjižico. p-33015
Govekar Angela, Jelični vrh 11, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8694.
p-33210
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Grablovic Vladimir, Prešernova c. 27,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16704, izdala UE Grosuplje. s-33244
Gregorič Gregor, Kovinarska cesta 20,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijsko mlekarske šole v Kranju, izdano leta
1994. s-33208
Grimšič Darja, Krčevina pri Vurbergu
178, Spodnji Duplek, spričevalo OŠ BratovGreif v Mariboru, letnik 1984. m-996
Grobovšek Ana, Boletina 2 a, Ponikva,
spričevalo. p-33223
Grohar Marko, Jalnova 4, Radovljica, zaključno spričevalo. g-33264
Grozič Sergio, Obala 128, Lucija, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5452. g-33268
Habe Franc, Rojska, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 545. s-33145
Hafizovič Mohamed, Železnikova 10,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ za začasne begunce v Mariboru, šolsko leto 94/95.
m-1015
Hajne Nina, Mačkovci 11, Domžale, diplomo Srednje kemijske šole v Ljubljani,
izdana leta 1985. s-33074
Halilbašič Albin, Makucova ulica 39,
Ljubljana, delovno knjižico. s-33015
Hanc Matija, Trubarjeva 55 A, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1074, izdala
UE Celje. p-33036
Hodžić Edin, Vrhpolje 178, Sanski most,
diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1989. s-33144
Hojnik Stanko, Tovarniška 25, Kidričevo, delovno knjižico, reg. št. 24601. p-33191
Horvat Gracijela, Gregorčičeva 9, Izola,
listino. g-33278
Horvat Marko, Cmureška 6, Lenart, potrdilo o znanju CPP, št. 2233. m-626
Hranilovič Robert, Macunova 26, Maribor, vozniško dovoljenje - duplikat, kat.
BGH, št. 92779. m-610
Hravtič Jure, Mačkov kot 3, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-1646/96. s-33078
Hren Sonja, Zeče, Slovenske Konjice,
delovno knjižico. p-33230
Hudorovič Jadranka, Rožna ulica 32, Kočevje, delovno knjižico. g-33039
Hudorovič Stanko, Gazice 29, Cerklje/Krki, zavarovalno polico, št. AO
283485. p-33118
Hušidič Fikret, delovno knjižico. g-33199
Hušić Sanja, Reška ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
183547. s-33213
Irgolič Roman, Lešane 39, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 8144.
p-33133
Iskra Nadica, Bresterniška 2, Kamnica,
priglasitveni list, št. 064-0245/94. m-1004
Ivančič Irena, Lepa cesta 22, Portorož,
spričevalo OŠ Cirila Kosmača, izdano na
ime Ivančič Iva. g-33185
Jakopin Peter, Ravenska pot 58, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
191000. s-33088
Jakovljevič Tatjana, Cesta na jezero 13,
Cerknica, spričevalo 8. razreda OŠ Cerknica, izdano leta 1996. s-33259

Janežič Herman, Rakovlje 53, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 791950. p-33031
Janičar Zlata, Opekarska cesta 45 A,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitušole za prodajalce, izdano leta 1981. s-33112
Jančič Liljana, Stranice 14, Stranice, preklic vozniškega dovolenja, objavljen v UL
RS, št. 55/94. p-33172
Jarc Stojan, Čeplje 14, Lukovica, spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje gradbene šole v Ljubljani. s-33174
Jazbec Marjan, Zelenica 4, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BCE, izdala UE Žalec. p-33203
Jeras Darja, Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 55021, S
972939, izdala UE Ljubljana. s-33067
Jereb Pavel, Dermasdtijeva ulica 13, Radomlje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-1868/71. s-33006
Jerman Sandi, Bašamarin 37 /a, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 23480. g-33052
Jeršič Uroš, Loka 5, Loka pri Žusmu,
diplomo. p-33200
Jesenek Rajko, Na klisu 3, Vrhnika, spričevalo III. letnika, izdal Elektro gospodarski šolski center v Mariboru leta 1984.
s-33054
Jevšenak Ervin, Gorica 57, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14846.
g-33037
Jevčnik Viktor, Selo 14, Velenje, potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/13-629/95.
g-33119
Jezernik Sinjo, Kraigherjeva 24, Celje,
vozniško dovoljenje. p-33146
Judež Darko, Štatenberk 3, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, izdala
UE Trebnje. s-33085
Jug Jožef, Frana Kovačiča 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66291.
m-1020
Jugovac Liza, Valjavčeva 12, Kranj, listino, št. 345172. g-33149
Jurič Aleš, Rožna dolina c. II 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050503, reg. št. 208715. s-33165
Jurše Karin, Gregorčičeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85788.
m-1029
Justinek Majda, Visole 93, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
10734. g-33044
Kovačič Nejc, Brodarjev trg 2, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Koseze.
s-33226
Karničnik Aleš, Vransko 130 B, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1058074. p-33022
Kepnik Beno, Jamova ul. 17, Maribor,
zavarovalno polico, št. 311161. m-600
Kerin Martin, Anke Salmič 65, Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5128. p-33137
Kerš Sergej, Kocbekova 6, Ljubečna,
Škofja vas, spričevalo o zaključnem izpitu.
g-33181
Kladošek Roman, Levarjeva ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926917, reg. št. 115767. s-33283

Klemenc Katja, Gorenje 17, Postojna,
modri kuponi KŽ-1, št. 607, 608, 609, 610.
g-33047
Klemenc Matej, Formin 32/b, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36654, izdala UE Ptuj. g-33121
Klep Franc, Mejna 1, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 54646. m-1021
Klopčič Simona, Ples 14, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30662.
s-33163
Kmetijski veterinasrki zavod, Pri hrastu
18, Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
0273133. g-33046
Knez Marjan, Prelesje 5, Litija, zaključno spričevalo Poklicne šole za voznike
motornih vozil na Ježici, izdano leta 1980.
s-33233
Koželj Milan, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, potrdilo o homologaciji, št. AO170443,
za vozilo VW POLO 1, 05L, št. motorja
AEV126767. s-33029
Koban Jadranka, Silvire Tomasini 13,
Maribor,
zavarovalno
polico,
št.
AO0300826. m-609
Kokol Slavica, Oglarska pot 9, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 460236.
m-616
Kolar Dragica Milošič, Apače 188, Lovrenc, diplomo šolskega centra blagovnegaprometa. m-1022
Koligar Roman, Šentjošt nad Horjulom
7, Horjul, zavarovalno polico, št. 301006.
s-33225
Kompara Sabina, Partizanska c. 48, Maribor, indeks, št. 61054497 Pedagoške fakultete. m-994
Kondjelji Adile, Šentiljska 3, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0354575. m-608
Konestabo Matej, Celovška 154 a, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Univerzum Ljubljana, izdano leta 1995. s-33184
Koporčič Damir, Ilirska ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846737, reg. št. 153333. s-3353
Kopše Andrej, Falska c. 17, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4849. m-997
Korenč Ingrid, Loka 5 A, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 967901,
reg. št. 3589. s-33070
Korošec Goran, Podova 6 a, Rače, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 105368. m-612
Kos Boris, Vodovodna cesta 40 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515768, reg. št. 43376. s-33190
Kosar Marjan, Ul. Heroja Vojka 23, Maribor, delovno knjižico. m-614
Kosmač Ivana, Zapoge 9, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
324245. s-33260
Kovač Dunja, Jevšnikova 8, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10035.
p-33136
Kovačič Robert, Petrovičeva ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. s-33171
Kozlevčar Branko, Litijska cesta 17,
Šmartno pri Litiji, potrdilo o znanju CPP, št.
981. s-33071
Koša Silvester, Čentiba 412, Lendava,
obrtno dovolenje, št. 013893, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. p-33201
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Košir Barbara, Cesta Dolomitskega odreda 36, Ljubljana, dijaško izkaznico. s-33155
Kržišnik Veronika, OF 11/5, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3459.
p-33192
Kraigher Marko, Kidričeva ulica 83,
Mengeš, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-2009/70. s-33020
Krajnc Marijan, Čobečova ul. 5, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69554.
m-1014
Kranjec Jerica, Prešernova 25, Celje,
vozniško dovoljenje. p-33229
Kravanja Sandro, Gregorčičeva 43, Piran, zavarovalno polico, št. 317601. g-33108
Kravcar Aleš, Njegoševa cesta 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 332783.
s-33172
Krepek Dragica, Dvorjane 53, Spodnji
Duplek, priglasitveni list, opravilna št. 064
962-94. m-625
Križman Irena, Velike Lašče, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
190837, S 414617, izdala UE Ljubljana.
s-33061
Križman Robert, Videm 10 E, Dol pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. AO
277696. s-33113
Kristan Boštjan, Muta ob polju 39, Muta, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7910,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-33124
Krizmanič Vanda, Štularjeva 8, Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, izdana leta 1981 na ime Vrabič Vanda. s-33153
Kugovnik Daniel, Letoš 65, Šmartno ob
Paki, zavarovalno polico, št. 0312471.
g-33126
Kvas Sebastjan, Žiče 89 A, Loče, vozniško dovoljenje, št. 11418. p-33009
Lah Metka, Podgorje 1, Kamnik, spričevalo SŠRM Kamnik. g-33191
Lakner Andrej, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 322694, reg. št. 137760. s-33035
Lampret Mateja, Dobrna 34 E, Dobrna,
indeks, št. 71077586. p-33167
Legan Marija, I. Kejžarja 12, Sečovlje,
zaključno spričevalo Ekonomske šole v Kranju, šolsko leto 1968. g-33098
Leskovar Darko, Terčeva 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28600.
m-992
Leskošek Gregor, Migojnice 72, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1005166. p-33227
Lešnik Stojan, Hramše 8, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 902855.
p-33160
Lipovnik Ludvik, Robindvor 55, Dravograd, spričevalo zaključnega izpita Srednje
poklicne kovinarske šole Ravne na Koroškem, št. 27, šolsko leto 79/80. s-33013
Lipovšek Andrej, Ul. Alme Karlin 2, Celje, spričevalo2. letnika Gimnazije Celje,
šolsko leto 93/94. m-1011
Logar Zmago, S. Bloudja 2, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9091. p-33178
Lorber Jožef, Svetelova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 39596.
m-613

Lovec Matej, Volčja Draga 9, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. GH.
p-33163
Lovše Janez, Dobrunjska cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
888900, reg. št. 120527. s-33125
Lozina Borislav, Nad reko 17, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4403/96.
m-1028
Macarol Darko, Metelkova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38546.
m-621
Mahić Violeta, Plešičeva ulica 49, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1995. s-33022
Majeršič Andrej, Preglov trg 3, Ljubljana, delovno knjižico. s-33234
Majkič Rajko, Steletova 4, Ljubljana, diplomo Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdano leta 1980. s-33019
Malec Kristina, Cesta na Roglo 11 a,
Zreče, zaključno spričevalo OŠ Oplotnica,
letnik 1962. m-620
Marić Dragan, Dubrovačka 11, Požega,
diplomo Srednje tehniške šole Šiška - Litostroj, izdana leta 1988. s-33008
Marič Nina, Ojstro 3 A, Trbovlje, letno
spričevalo Gimnazije in ekonomske srednje
šole Trbovlje, izdano leta 1994. s-33001
Marovt Barbara, Kamenče 20/A, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058376. p-33030
Marušič Sara, Sela na Krasu 42, Kostanjevica na Krasu, delovno knjižico. p-33119
Maušec Bojan, Ribiška 6, Beltinci, zavarovalno polico, št. 0385488. p-33154
Maver Alenka, Ljubljanska cesta 22, Postojna, obrazci OZ-št. 60638 in 60650.
g-33048
Mavrič Aleš, Cesta na Brdo 32 c, Ljubljana, spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ Vič.
s-33135
Medved Renata, Sestrže 4, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 22972.
g-33263
Meglič Marija, Ob nasipu 14, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6277.
m-1030
Mehič Mehmed, V. Kejžarja 14, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH.
g-33281
Mejač Peter, Vrh 7, Zagorje, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 9373. s-33028
Mesič Semir, Gornja Grabnica, Doboj,
zaključno spričevalo Železničarko prometno transportne šole v Mariboru, letnik 1983.
m-623
Mihajlovič Danilo, Moša Pijade 23, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 92583.
m-1027
Mihovec Danijela, Groharjeva 20, Duplica, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
medicinske sestre, izdano leta 1979. s-33218
Mikić Slađana, Šifrerjeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 198079,
S 769564, izdala UE Ljubljana. s-33062
Miklič Martina, Samova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076260, št. reg. 211391. s-33092
Mikoplič Bojan, Žahenberc, Rogatec,
vozniško dovoljenje, št. 16159. p-33012

Miljević Drago, Panonska 5, Maribor,
diplomo Srednje kovinarsko, strojne metalurške šole v Mariboru, letnik 1986. m-1037
Mlekuž Matevž, Brdo 65, Bovec, spričevalo. p-33211
Mohorko Anton, Log 42, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13331, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-33179
Močnik Igor, Solkan, Pirjevčeva 2, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-33134
Muhvič Boris, Jakčeva 17, Ljubljana, vozovnico, št. 178 s sto procentnim popustom.
s-33026
Musi Alenka, Dol pri Ljubljani 21 A,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 277555, reg. št. 6423. s-33146
Nemec Golob Jana, Nova Gorica, delovno knjižico. p-33003
Nemčič Ksenija, Mačkovec 55, Mačkovci, spričevalo 3. letnika Ekonomsko komercialne šole, šolsko leto 94/95. p-33206
Novak Jožefa, Gosposka ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
183431, S 134158, izdala UE Ljubljana.
s-33059
Novak Milan, Trboje 68, Kranj, polico
managerskega zavarovanja št. 116 izdano 7.
10. 1992 pri zavarovalnici Merkata, d.d.,
Ljubljana. g-33275
Obersnel Tomaž, Tacenska cesta 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
štž. S 567362, reg. št. 62737. s-33134
Obralić Ismet, Vozuča BB, Zavidoviči,
zaključno spričevalo Šole za voznike motornih vozil v Ljubljani, izdano leta 1975.
s-33012
Okroglič Maša, Erjavčeva 11/A, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika. p-33120
Ostruh Aleš, Arclin 578, Škofja vas, vozniško dovoljenje, št. 35659. p-33139
Očko Danica, Trg svobode 8, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 16345.
m-627
Pančur Bojan, Blejska Dobrava 1, Blejska Dobrava, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolnov, št. 02/13-2180-94. g-33269
Pančur Uroš, Blejska Dobrava 1, Blejska Dobrava, zavarovalno polico, št. AO
0350910. g-33193
Paurevič Peter, Koroška 7, Tržič, listino.
p-33228
Pavlič Marko, Ložnica 26 A, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 20761.
p-33231
Pavličič Janez, Pristava 74, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2288.
p-33205
Pačnik Bruno, Razgledna 1, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8721. p-33145
Pelc Aleš, Ilirska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 846914,
ser. št. 134183. s-33246
Perger Boštjan, Letuš 12/b, Šmartno ob
Paki, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje,
čolsko leto 94/95. m-1001
Peroša Irma, Dantejeva 35, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4958. g-33280
Peršuh Anton, Bolgarska 1, Maribor, diplomo Visoke tehniške šole, št. 1155. m-611
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Peršuh Gregor, Koritno 2, Majšperk, potrdilo o znanju CPP, št. 8279. g-33262
Peternel Klemen, Podkoren 18 a, Kranjska gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Jesenice. p-33032
Petre Klemen, Efenkova 2, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B. p-33159
Petrovič Gordana, Šlandrova 7, Radomlje, delovno knjižico. s-33118
Peček Danica, Vrhovci c. XIV 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484871, reg. št. 189319. s-33219
Pfefferer Alenčica, Arja vas 79 B, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
23586. p-33232
Pintarič Karel, Pristovškova 18, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. 22061. p-33001
Planinc Karmen, Nahtigalova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli
Adolfa Jakhla v Zalogu, izdano 1994.
s-33057
Plesničar Borislav, Kosovo polje 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske in elektro šole, izdano
leta 1981. s-33182
Požeg Damjan, Reševa 16/A, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601879,
reg. št. 35820, izdala UE Kranj. g-33104
Podkrižnik Matej, Brod 72, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33937.
g-33043
Podmiljšak Benjamin, Skaletova 6, Celje, vozniško dovoljenje, št. 41238. p-33222
Pogačnik Jane, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 143283. s-33250
Pogelšek Zvonko, Kolomban 10, Ankaran, vozniško dovoljenje. g-33272
Polak Franc, Pepelni 19, Šmartno v Rožni dolini, zavarovalno polico, št. 0325736.
p-33147
Popivoda Blažo, Zgornnje Pirniče 22 b,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565491, reg. št. 193063. s-33220
Pori Suzana, Čečovje 82, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8284. p-33240
Potočnik Suše Marija, Pamče 143, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-33271
Praznik Borut, Radohova vas 20, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15189. s-33167
Pregelj Andrej, Drevored 1. maja 3, Izola, zavarovalno polico s kuponi, št. 244029.
g-33102
Premec Denis, Prušnikova 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545955, reg. št. 146855. s-33123
Primec Matjaž, Koroška c. 43, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102200.
m-1024
Proj Katja, Ulica Goce Delčeva 74, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
206141, S 998634, izdala UE Ljubljana.
s-33177
Prosič Miolan, Benedikt 18 a, Benedikt,
zavarovalno polico, št. 0319342. m-991
Prošek Barbara, Medvedova 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13684.
s-33236

Pugelj Marjan, Predstruge 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13193. s-33173
Pukšič Saša, Beraničeva 4, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gostinske
šole v Mariboru, letnik 90/91 in 91/92.
m-1031
Purger Valter, Sermin 1, Bertoki, Koper,
vozniško dovoljenje. g-33212
Pučko Milan, Štajngrova 16, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8684. m-615
Qazim Anmeja, Valjavčeva 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2760,
izdala UE Kranj. g-33051
Rajh Ignac, Bakovci, Soboška 32, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 1271.
p-33208
Račič Aleksandra, Stritarjeva ulica 3,
Krško, diplomo Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdana leta 1991. s-33095
Renko-Bartol Vida, Maistrova 10, Trebnje, delovno knjižico št. 2775, reg. št.
570126 na ime Kužnik Vida. s-33178
Repinc Igor, Golnik 112, Golnik, delovno knjižico. g-33276
Resnik Desanka, Cesta Andreja Bitenca
66, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 149791, S 543128, izdala UE Ljubljana. s-33066
Restović Đeronimo, Cankarjeva cesta 8,
Litija, carinsko deklaracijo, št. 4094 od 1. 2.
1996, BRIF NRAGO25098 in nemški račun, ki se nanaša na deklaracijo.
Rezav Samo, Tomšičeva 81, Jesenice,
spričevalo. g-33267
Rezman Roman, Ponikva 49, Žalec, spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v Velenju. g-33273
Rifelj Drago, Loke 19/a, Mozirje, certifikat, št. 611, izdala Carinarnica Celje dne
24. 3. 1994. p-33202
Rogina Mateja, Bišče 16 A, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23019.
s-33131
Roth Dieckmann Robert, Topniška ulica
45, Ljubljana, spričevalo 2. letnika šole za
prodajalce v Ljubljani, izdano leta 1970, na
ime Franc Vodep. s-33151
Rustja Martin, Kamnje 55 A, Dobravlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole, št. 3071, izdano leta 1975. g-33041
Rutar Jožef, Prešernova 51, Šmarca,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 17057. g-33110
Sadar Grega, Glinškova ploščad 5, Ljubljana, delovno knjižico. s-33056
Sajevic Vida, Linhartova cesta 82, Ljubljana, diplomo Višje šole za zdravstvene delavce, izdana leta 1977, na ime Segulin Vida. s-33151
Saksida Boris, Mačkovci 29, Domžale,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02-13-867-73. s-33007
Sambolec Srečko, Mladinska 5, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27723. p-33241
Selšek Matjaž, Jačka 2 B, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4091.
s-33252
Sever Primož, Pestotnikova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1002459, reg. št. 175309. s-33083

Sešlar Zaloznik Vera, Vrbanska 12/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37647. m-606
Simonič Miran, Polenšak 6 A, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21163.
g-33183
Skalicky Bogoslav, Gregorčičeva 32/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22037. m-624
Slana Matevž, Zrkovska 50/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103788.
m-1019
Smola Ferdinand Franc, Dobrunjska cesta 4 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17026. s-33210
Sorgo Edi, Seča 132, Lucija, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. GH. g-33137
Sovre Savo, Cesta Andreja Bitenca 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 733195, reg. št. 53310. s-33255
Starič Antonija Zvonka, Koroška ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584939, reg. št. 39400. s-33170
Stegel Igor, Pretnerjeva 3, Postojna, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 02/13-1425/96. g-33099
Steiner Tjaša, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-33086
Sternad Mirko, Prelogova 7, Maribor, zavarovalno polico, št. 0361163. m-999
Stikovac Gordana, Bartlova 1, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10580. s-33245
Stjepić Miroslav, Panonska 5, Maribor,
diplomo Srednje kovinarsko, metalurške šole v Mariboru, letnik 1985. m-1035
Šemrov Neva, Javorniška 6, Pivka, obrazec Z-3, št. 67425. g-33100
Šenica Tomaž, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 189614,
S 652645, izdala UE Ljubljana. s-33065
Šenk Sebastjan, Predoslje 103, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115793, reg. št. 47042, izdala UE Kranj.
g-33109
Šerbec Miran, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11367. p-33219
Šerjak Jernej, Polje c. XII/6, Ljubljana,
izkaz o uspehu od 1. do 7. razreda Osnovne
šole Polje. s-33241
Šifrer Ana, Gradnikova cesta 97, Radovljica, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje - smer grafika v Ljubljani, izdano leta 1972, na ime Langus Ana. s-33227
Šiftar Boštjan, Kvedrova cesta 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 929240, reg. št. 157791. s-33195
Šinigoj Matej, Tabor 64, Dornberk, potrdilo o znanju CPP. p-33190
Šinkovec Miha, Smrtnikova 4, Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli Koseze, izdano leta 1994. s-33238
Šivic Nataša, Derčeva ulica 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31687. s-33162
Škof Marija, Žice 3, Lenart, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 4407. m-993
Škornik Marjeta, Pod lipami 36, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 36025.
p-33023
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Škratek Ivan, Mar. 94, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 4804. p-33168
Šnajdar Tomaž, Maroltova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1012154, reg. št. 204548. s-33136
Šorc Danijela, Cesta v Mestni losg
72/blok 4, Ljubljana, spričevalo 3. letnikaGimnazije Rudolfa Maistra, šolsko leto
93/94.
Šorli Julijan, Klavže 9, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 538079. p-33135
Šoster Petra, Grobeljca 32, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Šmartno
pod Šmarno goro, izdano leta 1995. s-33189
Štih Boštjan, ušečka vas 32, Poljčane,
indeks PEF Maribor, letnik 1992. m-1038
Štoviček Jendo, Cesta v zeleni log 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 390416, reg. št. 84985. s-33214
Štricelj Teja, Kajakaška cesta 11, Ljubljana, diplomo Srednje oblikovne šole vLjubljani, izdana leta 1989. s-33082
Šundić Ranka, Šketova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613349, reg. št. 156991. s-33140
Ščančar Miran, Bratonci 97, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 29542. p-33164
Ščernjavič Anton tesarstvo, Kovaška ul.
12, Odranci, obrtno dovolenje, št. 013658,
izdala Obrtna zbornica Slovenije. p-33204
Tajhmajster Aleš, Ferberjeva ulica 14,
1000 Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolnov, št. 02-13-2109/95.
Tavčar Blaž, Ul. Molniške čete 11, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fužine. S-33148
Ternar Marija, Janka Puclja 9, Kranj, zavarovalno polico, št. 0329262. p-33132
Tetičkovič Stanko, Gradišče 142, Cirkulane, zaključno spričevalo 8. razreda OŠCirkulane, letnik 1973. m-601
Tomat Roman, Pod Plevno 10, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
19202. s-33005
Tomazin Andrej, Krnica 63, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23997. g-33265
Tompa Viktor, Tropovci, Šolska ulica 6,
Tišina, vozniško dovoljenje, št. 2843.
p-33116
Topič Živko, Slavniška c. 5, Hrpelje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9850.
p-33193
Topolnik Jožefa, Kamniška ul. 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31308. m-999
Topolovec Simon, Lenartova 1, Mežica,
spričevalo 3. letnika Gostinske šole, letnik
92/93. g-33270
Tratenšek Anton, Ob sotočju 14, Ljubljana, spričevalo 1. 2. 3. in zaključno spričevalo Šole strokovnih usmeritev - kovinarska smer v Novem mestu. s-33202
Tričič Senka, Partizanska ulica 30, Ljubljana, izkaz o učnem uspehu OŠ Vide Pregarc v Ljubljani. s-33049

Trojar Rok, Na plavžu 28, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20151,
izdala UE Škofja Loka. s-33068
Trpin Silvan, Irča vas 23, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5791.
g-33106
Trpin Špela, Oražnova ulica 10, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdana leta 1991 in 1992. s-33030
Vardijan Anton, Dolenjci 16, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1950,
izdala UE Črnomelj. p-33234
Vehovac Mateja Kristina, Zg. Log 0, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9244. s-33169
Velenšek Alenka, Cesta na Ostrožno 131
A, Celje, zavarovalno polico, št. 0334874.
p-33199
Verdnik Ivan, Spodnje Dobrenje 12, Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4872. m-1018
Veselinovič Danica Emberšič, Frankovo
naselje 94, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole. g-33038
Vidmar Karin, Novo polje cesta XV 27,
Ljubljana, diplomo Srednje glasbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1990. s-33196
Vidrih Irena, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ DanileKumar, šolsko leto 91/92. s-33031
Višaticki Josip, Tončke Čečeve 1, Celje,
zaključno spričevalo Lesne tehniške šole.
p-33221
Vodušek Žiga, Bogišičeva ulica 4, Ljubljana, blagajniška zapisa NLB d. d. Ljubljana št. B 011870, P 000784, izdana 17. 1.
1996. s-33064
Vogelnik Holzner Nuška, Kolodvorska
c. 2, Bled, delovno knjižico. g-33120
Vogrin Cilka, Bevkova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8731.
m-1005
Vogrinčič Zvonko, Na trati 54, Lesce,
spričevalo Gostinske šole. g-33042
Volk Matija, Kamniška 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101934.
m-1026
Vončina Peter, Šutna del 84, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
419753, reg. št. 9571, izdala UE Kranj.
s-33206
Vočnik Viktor, Grizoldova 30, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-1713-94. m-1002
Vrabec Silvester, Udarniška 5, Štore,
vozniško dovoljenje, št. 15174. p-33129
Vranjek Sašo, Cesta na Markovec 63, Koper, vozniško dovoljenje, št. 25341. g-33211
Vrbič Željko, Štefanova ulica 3, Ljubljana, evidenčni list za čoln, št. 02/03-1498/78
KP 1228/19. 7. 1978. s-33080
Vrzel Gregor, Pod Pohorjem 2, Maribor,
spričevalo OŠ France Prešeren, letnik 1994.
m-995
Vrščaj Alojz, Lamutova 15 A, Novo mesto, tehnično poročilo, št. B 201633 o izpolnjevanju zahtev za posamično pregledano
vozilo. s-33011

Vukan Simon, Vadarci 38, Bodonci, vozniško dovoljenje, št. 33866. p-33207
Vučeljić Milica, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. razreda OŠ
Trnovo. s-33203
Zajc Ivan, Cesta v Šmartno 41 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
971273, reg. št. 109969. s-33076
Zakošek Gregor, Lokrovec 6, Celje, vozniško dovoljenje, št. 38905. p-33010
Zalar Jelka, Hrenovice 27 a, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7217.
p-33002
Zavrl Irena, Polje cesta XX 11 B, Ljubljana, delovno knjižico. s-33004
Zidar Nina, Slomškova 8, Šmarje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje, šolsko
leto 94/95. m-989
Zorjan Mojca, Šalovci 43, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10235, izdala UE Ormož. g-33103
Zorko Jože, Zdolska 32, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 15897. p-33158
Zorko Jože, Zdolska 32, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 15897. p-33216
Zukić Sečo, Podvine 8, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4708.
p-33117
Zupančič Marta, Dolsko 88, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 596372, reg. št. 51012. s-33251
Zupančič Simon, Klunova ulica 8, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Kette Murn
v Ljubljani. s-33235
Zupančič Urban, Ulica prvoborcev 7, Zagorje, delovno knjižico. s-33117
Zver Marija, Jugovska ulica 13, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7577. p-33142
Žagar Filip, Kočevska cesta 119, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9968. p-33013
Žagar Slavko, Skaručna 20, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 632244,
ret. št. 194988. s-33133
Žargi Brigita, Beričevo 49, Dol pri Ljubljani, spričevalo o končani osnovni šoli, izdala OŠ Franc Ravbar Dol pri Ljubljani.
s-33179
Žavbi Marta, Fazanka 2, Lucija, Portorož, indeks Srednje ekonomske šole Koper.
g-33186
Žigon Barbara, Žigoni 48, Renče, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani. s-33094
Žitnik Franc, Milana Majcna 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2652. p-33034
Žlof Matej, Vič 28, Dravograd, vozniško
dovoljenje, št. 5610. p-33189
Žnidarič Jože, Trg svobode 23, Tržič,
zavarovalno polico, št. 0315346. g-33105
Žun Gorazd, p. p. 209, Kranj, spričevalo
Gimnazije Kranj, št. 187/94. g-33138
Žvajker Lidija, Mlinska 26, Maribor, zavarovalno polico, št. 387219. m-1016
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PROF. DR. ALBIN IGLIČAR

TEME IZ SOCIOLOGIJE PRAVA
SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA

Med družbene pojave, ki nas spremljajo od rojstva do smrti, lahko uvrstimo tudi pravo,
začenja svojo novo knjigo profesor ljubljanske pravne fakultete za predmeta sociologija
prava in zakonodajni proces. Čeprav je knjiga namenjena predvsem študentom, ponuja
mnogo tem za razmišljanje tudi vsem, ki se neposredno ali posredno srečajo z vprašanjem, kakšni so odnosi med družbo in pravom.
Na primer: v knjigi so podatki iz raziskave o poznavanju in vrednotenju prava in pravnih
inštitucij. Povedo nam, da le četrtina prebivalcev Slovenije bolje pozna katerega od
zakonov, da jih le tretjina ve, kdo sprejema zakone, ali da jih le desetina prebira Uradni list
Republike Slovenije.
Cena 3990 SIT

(10343)

PREDPISI O ZEMLJIŠKI KNJIGI
z uvodnimi pojasnili Darje Trček Janež
V prihodnjem tisočletju naj bi bila slovenska zemljiška knjiga zopet vzorno urejena
evidenca vseh nepremičnin. Vsi lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v zemljiško
knjigo, morajo zato poskrbeti, da bo v prihodnjih petih letih zemljiškoknjižno stanje
usklajeno z dejanskim. Tako pravi prvi slovenski zakon o zemljiški knjigi, pravilnik
o njenem vodenju pa med drugim predpisuje tudi vsebino obrazcev, ki so potrebni
za vpis ali izbris posameznih pravic v zemljiško knjigo. V knjižici, ki je izšla v
Zbirki predpisi, so objavljeni tudi vsi obrazci.
Avtorica uvodnih pojasnil Darja Trček Janež z ministrstva za pravosodje, ki je
sooblikovala nove predpise o zemljiški knjigi, podrobneje razlaga zemljiškoknjižna
načela in posamezne zakonske določbe. Predvsem pa poudarja, da je poznavanje
lastninskega stanja določene nepremičnine v slovenskem pravnem sistemu, v katerem je zasebna lastnina opredeljena kot temeljna človekova pravica in osnova za
oblikovanje gospodarskega sistema, odločilno za pravno varnost.
Cena 1050 SIT

(10345)
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN DRUGIH
DAVKIH TER PRISPEVKIH
2. zvezek – (šeste spremenjene in dopolnjene izdaje)
Po izidu šeste izdaje Predpisov o dohodnini, davkih občanov in drugih davkih
ter prispevkih v letu 1995 je bilo sprejetih kar precej novih predpisov, nekaj pa
je bilo dopolnjenih oziroma spremenjenih. Da ne bi bilo treba ponovno tiskati
celotne, dokaj obsežne zbirke, smo se odločili za izdajo 2. zvezka. V njem so
vsi novi predpisi, ki so bili objavljeni do konca marca 1996, v neuradno
prečiščenih besedilih pa spremenjeni in dopolnjeni predpisi. Namesto vsebinskega kazala na začetku zbirke smo pripravili pregled veljavnih predpisov,
objavljenih v prvem in drugem zvezku.
Opozarjamo, da smo v tej šesti izdaji namenili posebno pozornost ugotavljanju katastrskega dohodka in v prečiščenih besedilih zbrali vse predpise,
ki so bili sprejeti in objavljeni na podlagi zakona o ugotavljanju katastrskega
dohodka iz leta 1976.
Na koncu zbirke smo dodali še seznam in krajevne pristojnosti območnih enot
in izpostav za področje zdravstvenega zavarovanja.
V zbirki bosta objavljena tudi pravkar sprejeta zakona o davčni službi in
davčnem postopku.
Cena 2310 SIT

(10346)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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