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Register političnih
organizacij

Št. 0001-5/11-32/96-1 Ob-2601

Skrajšano ime stranke Socialdemokrati
in kratico imena stranke SDSS, se spreme-
nita tako, da se skrajšano ime stranke glasi
Socialdemokrati Slovenije, kratica imena
stranke pa SDS.

Št. 0001-5/11-32/96 Ob-2602

Zveza za Ljubljano, Rožna dolina, Ce-
sta II/22, Ljubljana, s skrajšanim imenom
stranke Zveza za Ljubljano in kratico ime-
na  stranke  ZZL,  je  vpisana  v  register
političnih strank dne 13. 6. 1996, pod zap.
št. 27.

Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 12447/94 Rg-935

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

PROMAT,  procesna  avtomatika,
d.o.o., Ljubljana, Levčeva 11, reg. št. vl.
1/05380/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta IMP Tehnomont, p.o.,
Ljubljana, Aljaževa ul. 10 in Savič Marjan,
Rožna dolina, C XXI/7B, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
oba ustanovitelja v sorazmerju z vložnim
kapitalom.

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

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Temeljno sodišče v Ljubljani

enota v Ljubljani

dne 27. 10. 1994

Srg 94/06838 Rg-31892

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06838 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/11263/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LEVIGO, zunanja, notranja tr-
govina in svetovanje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Levstik Igor, izstopil 16. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o pre-

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

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Lev-
stik Igor, Majde Vrhovnikove 32, Ljubljana.

Srg 94/05552 Rg-38426

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05552 z dne 4. 10. 1995, pod št. vložka
1/10076/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku, s temile podatki:

Matična št. 5447917
Firma: FAJFEK, podjetje za grafično

oblikovanje  in  pripravo  tiska,  d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Beblerjev trg 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Fajfek Janez, izstopil 3. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 3. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Fajfek Janez, Beblerjev trg 7, Ljub-
ljana.

MARIBOR

Srg 1023/95 Rg-936

Družba PEAL, podjetje za storitveno
in proizvodno dejavnost, d.o.o., Jakobski
dol,  Spodnje  Hlapje  27,  reg.  št.  vl.
1/3228-00, katere ustanovitelj je Peter Voh,
Jakobski dol, Spodnje Hlapje 27, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Peter Voh,
Jakobski dol, Spodnje Hlapje 27.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 9. 5. 1996

Srg 95/00351 Rg-33446

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00351 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01834/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5365538
Firma: KUPRO, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KUPRO d.o.o.,
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Razbergerjeva 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Papotnik Alojzij in Boho-

rič Ljerka, oba izstopila 29. 1. 1996.

NOVA GORICA

Rg-24416

Družba TERNO, d.o.o., podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino in računalniški
inženiring, s sedežem 4. Prekomorske 66,
Ajdovščina, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-760-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
29. 12. 1994.

Ustanovitelja sta Andreja Škvarč in Blaž
Praček, oba 4. Prekomorske 66, Ajdovšči-
na, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih 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 so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 30. 5. 1996

Rg-26388

Družba  AVIT,  podjetje  za  trgovino,
proizvodnjo, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Idrija, s sedežem Kosovelova 9, Idrija, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-3189-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 26. 10. 1994.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2442 Št. 34 – 29. VI. 1996

Ustanovitelji so Ivan Alič, Sr. Kanomlja
44, Sp. Idrija, Roberto Verch, Via Campa-
nelle 148, Trst, Italija in Marino Tomasini,
Via Alberto Puschi 2/1, Italija, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada vsem usta-
noviteljem.

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 so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 26. 10. 1994

Rg-39797

Družba TULA, d.o.o., podjetje za tu-
rizem, transport in trgovino, Nova Gori-
ca, s sedežem Cankarjeva 34, Nova Gori-
ca, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1229-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
30. 5. 1996.

Ustanoviteljica je Vranješ Romana, Can-
karjeva 34, Nova Gorica, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 30. 5. 1996

Št. 104-03-0002/96-002 Ob-2600

Statut NOSIS – Nogometnega sindika-
ta Slovenije, ki je bil sprejet na ustanovni
skupščini sindikata, dne 27. 5. 1996, se hra-
ni pri Ministrstvu za delo, družino in social-
ne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod št. 132, dne 7. 6. 1995.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

Popravek
V zapuščinski zadevi po pokojnem Bla-

žun Vjekoslavu, roj. 27. 4. 1927, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 30/96, z dne 7. VI.
1996, D 168/95, R-71, se oklic dediču po-
pravi tako, da se datum "dne 6. 5. 1993",
nadomesti s pravilnim datumom "dne 6. 5.
1996."

Okrajno sodišče

v Šentjurju pri Celju

Dražbeni oklici

St 14/93-140 S-219

Okrožno sodišče v Novem mestu je v
stečajnem senatu pod predsedstvom okrož-
ne sodnice Ane Kodrič, ob sodelovanju
okrožnega sodnika Antona Panjana in
okrožnega sodnika – svetnika Martina Fur-
lana kot članov senata, v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom Novoles Novi ambient,
d.o.o. – v stečaju, Na žago 6, Straža, na seji
senata dne 17. 6. 1996 sklenilo:

odredi se prodaja z zbiranjem ponudb
1. Naslednjih nepremičnin kot celote:
– stavbno in funkcionalno zemljišče, vpi-

sano pri vl. št. 433 k.o. Gornja Straža (parc.
št. 912/1, 912/5, 912/6, 916/1, 916/5, 912/3
in 912/7) v skupni izmeri 24.304 m2, stavbe
št. 1–11, navedenem v cenilnem elaboratu,
skupno pokrito površino 8.977,48 m2 po iz-
klicni ceni 392,860.278 SIT,

– stavbno in funkcionalno zemljišče, vpi-
sano pri vl. št. 433 k.o. Gornja Straža del
parc. št. 912/3 v izmeri 981 m2, parc. št.
912/5 v izmeri 366 m2 in del parc. št. 912/1
v izmeri 334 m2 ter stavba št. 10, navedena
v cenilnem elaboratu, v izmeri 944 m2 po
izklicni ceni 24,318.281 SIT,

– stavbno in funkcionalno zemljišče, vpi-
sano pri vl. št. 433 k.o. Gornja Straža, parc.
št. 912/7 v izmeri 1.105 m2, parc. št. 912/6 v
izmeri 237 m2, parc. št. 916/1 v izmeri
2.046 m2 in del parc. št. 912/1 v izmeri ca.
2.000 m2 in stavba št. 11, navedena v cenil-
nem elaboratu, v izmeri 992,16 m2 po iz-
klicni ceni 50,921.000 SIT,

– stavbno in funkcionalno zemljišče, vpi-
sano pri vl. št. 433 k.o. Gornja Straža – del
parc. št. 912/3 v izmeri 7.310 m2, del parc.
št. 912/1 v izmeri 8.355 m2, parc. št. 916/5 v
izmeri 1.570 m2 ter stavbe št. 1–9, navedene
v cenilnem elaboratu, v izmeri 7.985,32 m2

po izklicni ceni 317,620.997 SIT.
2. Osnovnih sredstev ter repromateriala:
– osnovnih sredstev, navedenih v sezna-

mu z dne 10. 6. 1996 po inventurnih števil-
kah, nazivu, letu izdelave in količini ter iz-
klicni ceni v DEM za kos, plačljivo v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila,

– repromateriala, navedenega po vrsti,
količini v seznamu z dne 17. 7. 1995 – ra-

čunsko stanje zalog, in sicer kot celote za
izklicno ceno 499.000 SIT.

Seznama z dne 10. 6. 1996 in 17. 7. 1995
– obračunsko stanje zalog sta sestavna dela
tega sklepa in na vpogled na Okrožnem so-
dišču v Novem mestu v stečajni pisarni in
na sedežu stečajnega dolžnika.

Pri nakupu nepremičnin lahko sodeluje-
jo pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije.

Ob ponudbi mora vsak ponudnik vplača-
ti varščino v višini 10% izklicne cene na
žiro račun št. 52100-690-68130 pri Agenci-
ji RS za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje, Podružnica Novo mesto.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponud-
nik, ki bo ponudil višjo ceno, boljše plačil-
ne pogoje in jamstvo za plačilo kupnine. Pri
enakih ponudenih pogojih bo imel prednost
kupec, ki stroje že koristi na osnovi najem-
ne pogodbe.

Varščina bo uspešnemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, drugim ponudnikom, ki
ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh po
končanju zbiranja ponudb brez obresti.

Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS.

Najugodnejši ponudnik bo izbran v 8.
dneh po končanem zbiranju prijav. Uspešni
ponudnik oziroma kupec mora skleniti po-
godbo o nakupu v 8 dneh po prejemu obve-
stila o izbiri in v celoti plačati kupnino v
pogodbenem roku. Če izbrani ponudnik ne
bo sklenil pogodbe in plačal kupnine v do-
ločenem roku, se bo prodaja razveljavila,
varščina pa obdržala.

Prometni davek in vse morebitne druge
dajatve plača kupec.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri je napisano “Za javno
zbiranje ponudb” na naslov: Novoles Novi
ambient, Pohištvo in polizdelki, d.o.o., v
stečaju, Na žago 6, 8351 Straža, v roke ste-
čajnega upravitelja Štefana Poredoša.

Podrobnejše informacije glede izklicne
cene in načina prodaje je mogoče dobiti pri
stečajnemu upravitelju Štefanu Poredošu na
tel. 068/83-120, int. 293, ogled pa je možen
po predhodnem dogovoru s stečajnim upra-
viteljem.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 17. 6. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 32/96 S-210

To sodišče je s sklepom St 32/96 z dne
14. 6. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom BREST – IN, d.o.o., Cerknica,
Cesta 4. maja 18.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Aleš Rojs iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh

Evidenca statutov
sindikatov



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 34 – 29. VI. 1996 Stran 2443

izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 9. 1996 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14. 6.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 6. 1996

St 17/96 S-211

To sodišče je s sklepom St 17/96 dne
17. 6. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom KLI, Račun, d.o.o., Ljubljana,
Letališka 30 in ga tudi takoj zaključilo.

Odvetnik Brane Gorše se pooblasti, da
do izbrisa dolžnika opravi vsa dejanja, po-
trebna za zaključek stečajnega postopka.

Preostanek predujma in morebitno dru-
go premoženje se prenese na ustanovitelja
KTL Navita embalaža, d.o.o., Letališka 30,
Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 6. 1996

St 4/96 S-212

To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/96 z
dne 18. 6. 1996 začelo postopek prisilne po-
ravnave nad dolžnikom EME ENGINEER-
ING, storitveno, proizvodno, trgovsko
podjetje, d.o.o., Dolane 33/a.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu, z
obrazloženo vlogo, v dveh izvodih in prilo-
ženimi dokazi, v roku 30 dni po objavi okli-
ca v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terja-
tve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen dr. Drago Dubrovski, stan. C. na Ro-
glo 11/g, Zreče.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Jeklotehna, trgovsko in proizvodno
podjetje Maribor, d.d.,

– SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana,

– ŠTAJERTOURS, d.d., Ptuj,
– UBK Banka, d.d., Ljubljana,
– Darja Vilar, kot predstavnica sveta de-

lavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 18. 6. 1996.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 18. 6. 1996

St 211/93 S-213

To sodišče razpisuje 4. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi nad
dolžnikom Žaga Jelka, d.o.o., Rogozniška
33, Ptuj – v stečaju, dne 13. 9. 1996 ob
9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 19. 6. 1996

St 155/93 S-214

To sodišče v stečajnem postopku nad
Astra, d.o.o., Komenskega 11, Ljubljana
– v stečaju obvešča upnike, da bo tretji na-
rok za preizkus prijavljenih terjatev ter na-
rok za obravnavanje osnutka za glavno raz-
delitev dne 9. 6. 1996 ob 9. uri v konferenč-
ni dvorani tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 6. 1996

St 60/94 S-215

To sodišče je s sklepom St 60/94 dne
31. 5. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
IBA – Kemični izdelki, d.o.o., Ljubljana –
v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše na-
vedeni dolžnik iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 31. 5. 1996

St 19/95 S-216

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Primorje export, prosta in carinska
cona, p.o., bo drugi narok za preizkus terja-
tev dne 12. 7. 1996 ob 13. uri v sobi 310/III
naslovnega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 19. 6. 1996

St 197/93 S-217

To sodišče je s sklepom St 197/93 dne
18. 6. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tovarna grelnih naprav, p.o.,
Ljubljana – v stečaju.

Pravnomočni sklep o izključitvi stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register in s
tem dolžnik preneha.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 6. 1996

St 2/94 S-218

Oklic v stečajnem postopku nad dolžni-
kom GP GORICA, d.o.o., Šempeter v ste-
čaju bo narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev, v sredo 31. julija 1996 ob
11. uri v sobi št. 122/I tega sodišča.

Osnutek za glavno razdelitev lahko up-
niki vpogledajo v stečajni pisarni tega so-
dišča med uradnimi urami.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 24. 6. 1996

Preklic
Št. 31/96 La-410

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa lastninskega preobli-
kovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l.

RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in
68/94) ter v skladu z odločbo št. LP
001131/1996-MV z dne 24. 5. 1996, ki jo je
izdala Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavljamo

razveljavitev
programa lastninskega preoblikovanja

Gorenje Servis, d.o.o., ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 73/95 z dne 22. 12.
1995.

Popravek
La-412

V programu lastninskega preoblikova-
nja podjetja PKP Koprem, p.o., Nicina 12,
Prevalje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 33/96 z dne 21. VI. 1996, La-371, se
datum 2. 6. 1996 pravilno glasi: 2. 7. 1996.

PKP Koprem, p.o., Prevalje

Ob-2572

Na podlagi 26. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij iz programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, Štajerska pivovarna, d.d.,
Ljubljanska cesta 81, Maribor in Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, objavljata

javni razpis
z zbiranjem ponudb

za nakup 283.418 delnic družbe Štajer-
ska pivovarna, d.d., Maribor, Ljubljanska
cesta 81. Ponujene delnice predstavljajo
100% delež v osnovnem kapitalu družbe.

Glavna dejavnost podjetja je proizvod-
nja in polnjenje piva in drugih pijač.

Pogoji za sodelovanje v razpisu
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače

fizične in pravne osebe vendar imajo držav-
ljani Republike Slovenije pod enakimi po-
goji predkupno pravico. Ponudba se lahko
nanaša le na odkup celotnega ponujenega
paketa delnic.

2. Vsakemeu ponudniku bo omogočen
ogled podjetja, pogovor z vodstvom in do-
stop do potrebne dokumentacije za pripravo
ponudbe. Pisna pooblastila za obisk podjet-
ja bo potencialnim investitorjem posredo-
val Skald RS za razvoj.

3. Od zainteresiranih ponudnikov priča-
kujemo, da bodo v svojih ponudbah poleg
cene in plačilnih pogojev za odkupljeni pa-
ket delnic opredelili:

– poslovni načrt iz katerega bo razviden
program nadaljnjega razvoja družbe,

– opredelitev finančnih in tehnoloških
možnosti za realizacijo poslovnega načrta
družbe,

– prevzem zaposlenih delavcev,
– morebitno dosedanje poslovno sodelo-

vanje.
4. Ponudbe morajo prispeti na Sklad RS

za razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, najka-
sneje do 22. 7. 1996 do 12. ure, in sicer v
zaprti kuverti s pripisom “za razpis Štajer-
ska pivovarna”.

5. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija in izbrala najboljšega ponudnika.
Ponujena cena za odkupljene delnice bo po-
memben kriterij za oceno ponudb, vendar
bodo poleg cene upoštevani tudi drugi ele-

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
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menti ponudb, ki so našteti v točki 3. Po-
nudnik je dolžan skleniti ustrezno kupopro-
dajno pogodbo v roku 5 dni po prejemu
obvestila, da je bil izbran kot najboljši po-
nudnik.

6. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji delnic
družbe Štajerska pivovarna, d.d., Ljubljan-
ska 81, Maribor, z najboljšim ali katerim
drugim ponudnikom.

Za morebitne dodatne informacije v zve-
zi s to objavo se obrnite na Sklad RS za
razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, po tel.
061/13-10-363 ali telefaksu 061/132-62-46,
Elda Romac Šircelj.

Štajerska pivovarna d.d., Maribor
Sklad RS za razvoj d.d., Ljubljana

Št. 500/96 La-393

Tovarna sukancev in trakov TSP, Melj-
ska cesta 74, Maribor, podaljšuje rok za jav-
ni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdaj
zaposlenim in upokojencem) pri interni raz-
delitvi in notranjem odkupu delnic podjetja v
postopku lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljša do vključno 30. 6. 1996.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-

pisu Večer 6. 7. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 40-41/95 z dne 14. VII. 1995.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
062/223-431 ali osebno na sedežu podjetja.

TSP, p.o., Maribor

La-394

Delniška družba Adriacommerce Ko-
per, Pristaniška 8, objavlja, da podaljšuje
rok za sodelovanje pri interni razdelitvi in
notranjem odkupu delnic.

Javni poziv za predložitev certifikatov in
gotovinskih vplačil se podaljša za 30 dni po
objavi tega obvestila v Uradnem listu RS.

Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 24/96 z dne 10. V. 1996, v
časopisu Delo dne 26. 4. 1996 in isti dan
tudi na oglasni deski delniške družbe.

Vse informacije v zvezi s postopkom
lastninskega preoblikovanja družbe dobijo
upravičenci vse delovne dni na sedežu druž-
be med 8. in 15. uro in po tel. 066/37-398,
37-399 pri Viljemu Šale in Aljoši Škabar.

Adriacommerce, d.d., Koper

La-395

Exoterm Kranj, d.d., Struževo 66, Na-
klo, podaljšuje javni poziv upravičencem
(zaposlenim, bivšim zaposlenim in upoko-
jencem) k interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic. Javni poziv je bil prvič ob-
javljen v Delu 16. 5. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 27/96 z dne 24. V. 1996.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in vplačilo denarnih sredstev se
podaljša do vključno 2. avgusta 1996.

Dodatne informacije je mogoče dobiti v
dopoldanskem času po tel. 064/47-323 ter
osebno na sedežu družbe.

Exoterm, kemična tovarna, d.d., Kranj

Št. 58/96 La-396

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

Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil na poseben privati-
zacijski 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 upravičen-
ci na tel. 0602/83-073.

Merx Košenjak, p.o.

La-397

Gruda, export-import, mednarodno
podjetje za proizvodnjo, trgovino, zasto-
panje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 132, objavlja četrto podaljšanje roka
za sodelovanje pri interni razdelitvi delnic
in notranjem odkupu v postopku lastninske-
ga 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 nazi-
vom Gruda, d.o.o. – Privatizacija, za namen
zbiranja gotovinskih vplačil za delnice no-
tranjega odkupa.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 8. 12. 1995, na oglasni deski pod-
jetja dne 9. 12. 1995 ter v Uradnem listu
RS, št. 72/95 z dne 15. XII. 1995, prvo
podaljšanje v Uradnem listu RS, št. 1/96 z
dne 12. I. 1996, drugo podaljšanje v Urad-
nem listu RS, št. 11/96 z dne 23. II. 1996,
tretje podaljšanje pa v Uradnem listu RS, št.
26/96 z dne 17. V. 1996.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci pri Majdi Porovne, tel. 061/274-282.

Gruda Ljubljana, d.o.o.

La-400

IMP Črpalke, d.d., podaljšuje rok za
zamenjavo delnic iz interne razdelitve za
certifikate in rok za odkup delnic iz notra-
njega odkupa do vključno 4. 7. 1996.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa, naj zamenjajo oziroma
odkupijo delnice, je bil objavljen v časopisu
Delo dne 5. 5. 1996.

Upravičenci so zaposleni, bivši zaposle-
ni in upokojenci podjetja.

Odkup delnic iz interne razdelitve in no-
tranjega odkupa in zamenjava delnic z oz-
nako B s certifikati za interno razdelitev
bosta potekala še do vključno 5. 7. 1996, in
sicer vsak delovnik med 8. in 12. uro v bla-
gajni podjetja v pritličju poslovne stavbe v
Ljubljani, Jožeta Jame 12.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 14. ure na sedežu podjetja pri
Sreču Ciuhi, tel. 061/159-85-84.

IMP Črpalke,d.d.

La-401

IMP  Tovarna  instalacijske  opreme
Idrija, p.o., Vojkova 4, Idrija, podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, biv-
šim zaposlenim, upokojencem) k interni raz-
delitvi in notranjemu odkupu delnic. Javni
poziv je bil prvič objavljen v Delu 5. 1.

1996 in v Uradnem listu RS, št. 1/96 z dne
12. I. 1996.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov za vpis delnic interne razdelitve in
notranjega odkupa je podaljšan do vključno
22. 7. 1996.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja
pri Nastji Ferjančič ali po tel. 065/73-411.

IMP TIO Idrija

Št. 018/96 La-403

Firma ZOP Management Consulting,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, podaljšu-
je rok za predložitev in zamenjavo lastniških
certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in
upokojenih delavcev podjetja (poziv je bil
objavljen v časopisu Slovenec dne 25. 4.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 24/96 z dne
10. V. 1996). Sodelovanje pri interni razde-
litvi delnic in notranjem odkupu v postopku
lastninskega preoblikovanja podjetja, se po-
daljša za 30 dni po objavi v Uradnem listu
RS in v časopisu Slovenec.

Vse dodatne informacije dobite pri An-
dreji Bras, in sicer po tel. 061/168-11-69.

ZOP Management Consulting, d.o.o.

La-405

Podjetje Unitas, tovarna armatur, p.o.,
Ljubljana, Celovška 224, podaljšuje javni
poziv upravičencem do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic, ki je bil prvič
objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/96 z
dne 7. VI. 1996. Dne 31. 5. 1996 je bil javni
poziv objavljen tudi v dnevniku Delo in na
oglasnih deskah podjetja.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 31. 7. 1996. Dodatne informacije
je mogoče dobiti v dopoldanskem času po
tel. 573-523, ter osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Izidor Bajec.
Unitas, tovarna armatur, p.o., Ljubljana

La-406

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

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 9. 5. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 26/95 z dne 12. V. 1995, ponovno
podaljšanje roka pa v časopisu Dnevnik dne
23. 5. 1996 in v Uradnem listu RS, št.29/96
z dne 31. V. 1996.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.

La-407

Industrija in rudniki nekovin Kremen
Novo mesto, p.o., Rozmanova 9, Novo me-
sto, podaljšuje javni poziv upravičencem
do interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Dolenjski list in v Uradnem listu RS,
št. 20/96 z dne 12. IV. 1996.

Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis del-
nic interne razdelitve in notranjega odkupa
se podaljša do 30. 8. 1996.
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Vse dodatne informacije dobite na sede-
žu podjetja po tel. 068/322-315.

Industrija in rudniki nekovin
Kremen Novo mesto, p.o.

La-398

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, objavlja pod-
jetje naslednjo

dopolnitev
programa  lastninskega  preoblikovanja

podjetja Commerce, p.o.
Program lastninskega preoblikovanja

podjetja je odobrila agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 00751/1995-BR z dne 5. 10.
1995. Program je bil prvič objavljen v dnev-
niku Delo, dne 28. 10. 1995 in Uradnem
listu RS, št. 63/95 z dne 6. XI. 1995. Objava
je vsebovala tudi javni poziv upravičencem
do interne razdelitve in notranjega odkupa.

Navedeno odločbo je agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo nadomestila z
novo odločbo št. LP 00751-I/1996-BR z dne
12. 6. 1996, v kateri je upoštevalo novo ko-
rigirano ocenjeno vrednost družbenega ka-
pitala.

Vse ostale sestavine prvotnega progra-
ma lastninskega preoblikovanja, predvsem
pa izbrana kombinacija načinov lastninske-
ga preoblikovanja in predvidena lastniška
struktura, so ostale nespremenjene.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno

odločbo Agencije o odobritvi objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravne
koristi, ter se postopka pri Agenciji ni ude-
leževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odloč-
bo Agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Dodatne informacije je mogoče dobiti v
dopoldanskem času po tel. 061/1322-241
int. 425 ter osebno na sedežu podjetja. Kon-
taktna oseba je Darja Štembal.

Commerce, p.o., Ljubljana

La-399

Gradis gradbeno podjetje Celje, p.o., Ul.
XIV. divizije 10, Celje, objavlja program
lastninskega preoblikovanja, ki ga je agenc-
ija Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo odobrila z odločbo št.
LP 00789/1996 z dne 4. 6. 1996.

1. Firma: Gradis gradbeno podjetje Ce-
lje, p.o.

Skrajšana firma: Gradis, p.o.
Sedež: Celje, Ul. XIV. divizije 10.
Matična številka: 5074908.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Celju, št. reg. vl.
1-239-00.

2. Osnovna dejavnost je gradbena dejav-
nost – visoka gradnja.

3. Gradis gradbeno podjetje Celje, p.o.,
je podjetje v družbeni lastnini s 100% druž-
benim kapitalom.

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

– 10% delnic Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja,

– 10% delnic Slovenski odškodninski
sklad,

– 20% delnic Sklad za razvoj oziroma
po izvršeni prodaji investicijske družbe,

– 60% delnic fizične osebe – sodelujoči
v interni razdelitvi (20%) in notranjem od-
kupu (40%) delnic.

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

6. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
štirih načinov:

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

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v vrednosti 40%

družbenega kapitala.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi

je 11.042 SIT. V notranjem odkupu se pri
vplačilih z gotovino prodajna cena delnice
revalorizira z indeksom rasti drobnoprodaj-
nih cen od 1. 1. 1993 do dneva vplačila
delnic, upoštevajoč 50% popust.

7. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja ter zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojence druž-
be, v katerih ima podjetje navadne delnice
oziroma deleže, da v 30 dneh po objavi
poziva v dnevniku Delo in na oglasni deski
podjetja:

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

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

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

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notra-
njega odkupa neprenosljive izven progra-
ma, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih
upravičenci pridobijo v notranjem odkupu v
zameno za presežne lastniške certifikate in
potrdila, so enake delnicam interne razdeli-
tve in so neprenosljive dve leti, razen z de-
dovanjem, po tem pa so enake kot druge
delnice notranjega odkupa. V primeru pre-
sežka vplačil, se vplačani zneski znižajo z
uporabo kriterija povprečnega mesečnega
osebnega dohodka zadnjih treh mesecev.

8. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate ter vpišejo delnice na sedežu pod-
jetje v Celju, Ul. XIV. divizije 10, med 8. in
12. uro. Gotovinska vplačila izvršijo na pri-
vatizacijski podračun podjetja, št.
50700-698-86062.

30-dnevni rok za predložitev lastniških
certifikatov in potrdil, vpis in vplačilo del-
nic je prekluziven – upravičenec, ki zamudi
rok, ne more sodelovati pri interni razdeli-
tvi oziroma notranjem odkupu delnic pod-
jetja.

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

9. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v podjetju ali na tel. 063/428-480,
pri Alenki Rojnik. V podjetju bodo v času
vpisovanja zainteresiranim na vpogled zgo-
raj navedene listine.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno

odločbo Agencije o odobritvi objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri Agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odloč-
bo Agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Gradis gradbeno podjetje Celje, p.o.

La-402

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij objavlja No-
voles, lesna industrija, d.d., Straža, Na žago
6, program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01519/1996-BJ z dne 14. 6.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Novoles, lesna industrija, Stra-

ža, d.d.
Sedež:Straža, Na žago 6.
Matična številka 5038618.
Šifra dejavnosti po standardni klasifika-

ciji: 36.140.
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.
Podskupina dejavnosti: 012310
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja lesenega pohištva, žaganega lesa in po-
hištvenih elementov.

Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot delniška druž-

ba v družbeni lasti pri pristojnem sodišču v
Novem mestu pod reg. vl. št. 1-61/00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 5,34%,

– Slovenski odškodninski sklad – 5,34%,
– Sklad RS za razvoj (za PID) – 10,67%,
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– udeleženci interne razdelitve – 10,67%,
– udeleženci notranjega odkupa –

21,35%,
– Strateški partnerji (udeleženci dokapi-

talizacije) – 13,82%,
– Sklad RS za razvoj (denacionalizacij-

ski upravičenec) – 4,55%,
– soinvestitorji po 47/3 členu ZLPP –

skupaj – 28,26%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic,
– večanje lastniškega kapitala.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Novoles, d.d., Straža, poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja ter zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce v družbah s sede-
žem v Republiki Sloveniji, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo pred-
ložijo svoje lastniške certifikate in potrdila
za neizplačane plače v zameno za delnice
ter tako sodelujejo v interni razdelitvi del-
nic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate in potrdila v navedenem
roku vsak delovnik od 7. do 15. ure na sede-
žu. Rok je prekluziven.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la. V primeru, da bo ostal del delnic, name-
njenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-
jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Novoles, d.d., Straža, poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja ter zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce v družbah s sede-
žem v Republiki Sloveniji, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo vpla-
čajo delnice ter tako postanejo udeleženci
notranjega odkupa delnic podjetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski podračun št. 52100-698-8360
z navedbo “Plačilo kupnine za delnice no-
tranjega odkupa”. Rok za vplačila je pre-
kluziven.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. čle-
na uredbe o pripravi programa preoblikova-
nja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki.

5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega

programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri Agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odloč-
bo Agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

6. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja v dopoldan-
skem času po tel. 068/84-500 in
068/321-053 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Branka Faleskini.

Novoles, lesna industrija, d.d.

Št. 31/96 La-410

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93) in 16. členom uredbe o
pripravi programa lastninskega preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS,
št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
ter v skladu s programom lastninskega
preoblikovanja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo št. LP
00967/1996-MV z dne 24. 5. 1996 podjetje
Gorenje, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja.

I. Splošni podatki o podjetju
1. Firma: Gorenje, d.o.o.
2. Sedež: Velenje, Partizanska 12.
3. Matična številka podjetja: 5163676.
4. Dejavnost podjetja: 110620 (ekonom-

ske, organizacijske in tehnološke storitve).
V procesu lastninskega preoblikovanja

pa bo Gorenje izvedlo predhodno organiza-
cijsko prestrukturiranje kot sledi v nadalje-
vanju:

– družbe Gorenje Gospodinjski aparati,
d.o.o., Gorenje Procesna oprema, d.o.o., Go-
renje Finance, d.o.o. in Gorenje Gostinstvo
Paka, p.o., se pripojijo k družbi Gorenje,
d.o.o.,

– Gorenje Servis, d.o.o., neodplačno pre-
nese v korist Gorenja, d.o.o. celoten druž-
beni kapital,

– družba Gorenje Turizem, d.o.o. se pri-
poji k družbi Gorenje Gostinstvo. Lastnin-
sko pravico dosedanjih družbenikov na de-
ležih družbe Gorenje Turizem, ki jo imajo
fizične osebe, se neodplačno prenese v ko-
rist Gorenja, d.o.o.,

– družba Gorenje Maloprodaja, d.o.o. se
pripoji k družbi Gorenje Servis, d.o.o.,

– vrednost materialnih naložb, pridoblje-
nih s pripojitvijo Gostinstvo Paka, p.o. h
Gorenju, d.o.o., se vloži kot naložba v druž-
bo Gorenje Gostinstvo,

– vsi stroji in oprema, vključno s poslov-
nimi zgradbami in stavbnim zemljiščem, ki
so do pripojitve Gorenja Procesna oprema,
d.o.o. h Gorenju, d.o.o., bili v lasti prvega in
posesti Gorenje Orodjarna, d.o.o. oziroma
Gorenje Indop, d.o.o., se kot stvarni vložek
Gorenja, d.o.o., vložijo v Gorenje Orodjar-
na, d.o.o. oziroma Gorenje Indop, d.o.o., v

obsegu in pod pogoji, kot sta jih v zadnjem
poslovnem letu koristila omenjena subjek-
ta,

– udeležbe družb Gorenje Gostinstvo,
d.o.o., TCL in IPC, d.o.o., v družbi Linea,
d.o.o., se neodplačno prenesejo v korist
družbe Gorenje, d.o.o.

Tako bo dejavnost Gorenje, d.d.:
– proizvodnja električnih gospodinjskih

aparatov,
– proizvodnja orodij in opreme za indu-

strijsko procesno krmiljenje,
– proizvodnja komponent za gospodinj-

ske aparate,
– trgovina,
– servis in storitvene dejavnosti.
5. Oblika organiziranosti
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989 z

vzpostavitvijo navzkrižnih kapitalskih po-
vezav članic dosedanjega SOZD Gorenje.
Leta 1992 je podjetje navzkrižne kapitalske
povezave odpravilo, družbe Gorenje Gos-
podinjski aparati, Gorenje Procesna oprema
in TCL, laboratorij za preizkušanje in certi-
ficiranje pa so prenesle brezplačno ves svoj
družbeni kapital na Gorenje, d.o.o.

Družba je organizirana kot družba z ome-
jeno odgovornostjo s 100% družbenim ka-
pitalom.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve in notranjega odkupa – 45%,

– kupci na podlagi javne prodaje – 15%,
– Sklad RS za razvoj oziroma pooblašče-

ne investicijske družbe – 20%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Pokojninski sklad – 10%.
III. Način lastninskega preoblikovanja
Podjetje se bo lastninsko preoblikovalo

z uporabo naslednjih metod:
1. prenos navadnih delnic na sklade:
– 10% Pokojninski sklad,
– 10% Odškodninski sklad,
– 20% Sklad RS za razvoj,
2. interna razdelitev delnic – 20%,
3. notranji odkup delnic – do 25%,
4. javna prodaja delnic – 15%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-

nic interne razdelitve in notranjega odkupa
1. Interna razdelitev delnic
1.1. Gorenje, d.o.o., Velenje, Partizan-

ska 12, poziva upravičence zaposlene, nek-
danje zaposlene in upokojence vseh pove-
zanih družb v Gorenje, d.o.o., da lahko v
roku 30 dni po tej objavi, objavljeni v časo-
pisu Delo ter internem časopisu in na ogla-
snih deskah podjetij, zamenjajo lastniške
certifikate in potrdila po 25.a členu ZLPP
za navadne delnice z oznako B in interne
razdelitve. Z interno razdelitvijo delnic bo
podjetje razdelilo do 20% družbenega kapi-
tala oziroma 2.440,000.000 SIT oziroma
2,440.000 delnic po nominalni vrednosti
1.000 SIT za delnico. Prodajna cena delnice
znaša 1.082 SIT.

1.2. Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice z oznako B, ki:

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

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

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

izdaje, razen z dedovanjem,
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– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju in likvidaciji pravico

do poplačila sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju.

V primeru, da upravičenci ne bodo za-
menjali celotnega zneska za interno razdeli-
tev s certifikati in potrdili po 25.a členu
ZLPP, bo podjetje objavilo interni razpis za
družinske člane, da predložijo svoje last-
niške certifikate v zamenjavo za navadne
delnice z oznako B iz interne razdelitve.

2. Notranji odkup delnic
2.1. Gorenje poziva vse upravičence – za-

poslene, nekdaj zaposlene in upokojence vseh
povezanih družb v Gorenje, d.o.o., da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva v časopisu
Delo, vpišejo in vplačajo delnice notranjega
odkupa in tako postanejo udeleženci progra-
ma notranjega odkupa delnic. Za notranji od-
kup delnic je namenjeno do 25% družbenega
kapitala oziroma 3,050.000 delnic z oznako E
po nominalni vrednosti 1.000 SIT.

2.2. Delnice iz programa notranjega od-
kupa bodo upravičenci lahko vplačali:

– z gotovinskimi vplačili za delnice z
oznako C,

– z zamenjavo presežnih lastniških cer-
tifikatov in potrdil po 25.a členu ZLPP za
delnice z oznako D.

2.3. Pri nakupu delnic v okviru notranje-
ga odkupa bodo upravičenci koristili 50%
popust. Ob upoštevanju popusta je prodajna
cena delnice z oznako D 541 SIT. Cena se v
primeru vplačila z gotovino poveča z indek-
som drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do
dneva vplačila.

2.4. Delnice, pridobljene v okviru pro-
grama notranjega odkupa, se glede načina
vplačila delijo na:

a) plačane z gotovino so navadne delni-
ce z oznako C, ki imajo naslednje lastnosti:

– dajejo pravico do upravljanja v skladu
s pravili programa notranjega odkupa,

– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

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

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

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali
stečaju;

b) plačane z zamenjavo lastniških certi-
fikatov in potrdil po 25.a členu ZLPP so
navadne delnice z oznako D, ki imajo na-
slednje lastnosti:

– glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja s pravili

programa notranjega odkupa,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– po preteku dveh let od izdaje so ne-

prenosljive izven programa notranjega od-
kupa za čas trajanja programa notranjega
odkupa, razen z dedovanjem,

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

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela

preostalega premoženja po likvidaciji ali
stečaju.

3. Odkup, zamenjava certifikatov in po-
trdil ter gotovinska vplačila

3.1. Zamenjava certifikatov in potrdil po
25.a členu ZLPP za delnice z oznako B in z
oznako D bo potekala 30 dni od dneva obja-
ve tega poziva v časopisu Delo. Vpis bo za
certifikate možen vsak delovni dan od 8. do
14. ure na naslednjih mestih:

– sedež podjetja, Velenje, Partizanska 12
(poslovna stavba koncerna Gorenje),

– Gorenje Servis, d.o.o., Velenje, Parti-
zanska 12,

– Programatorji, d.o.o., Slovenska Bistri-
ca, Grajska 12,

– EMKOR, d.o.o., Rogatec, Rogatec 225,

– EKI, d.o.o., Črnomelj, Majer 27, Črno-
melj,

– BITERM, d.o.o., Bistrica ob Sotli.
3.2. Vplačilo delnic z oznako C za goto-

vino v okviru programa notranjega odkupa
bo potekalo 30 dni od dneva objave v časo-
pisu Delo. Vplačilo delnic z gotovino se
izvede na blagajni podjetja Gorenje, d.o.o.,
na privatizacijski podračun št.
52800-698-71159, ki je odprt pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje, podružnice Velenje.
Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine za
delnice iz notranjega odkupa.

4. Javni poziv za vpisovanje in vplače-
vanje delnic z oznako G iz javne prodaje

Izdajatelj delnic: Gorenje, d.o.o., Parti-
zanska 12, Velenje.

Vrsta delnice: navadne imenske delnice
oznake G z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje delnic vseh oznak: 12.200,000.000 SIT,
od tega v javni prodaji 1.830,000.000 SIT.

Nominalna vrednost delnic: nominalna
vrednost delnice znaša 1.000 SIT.

Prodajna cena delnic znaša 1.082 SIT.
Pri vplačilu z lastninskimi certifikati dr-

žavljanov znaša prodajna cena 1.082 SIT.

Pri vplačilu z lastninskimi certifikati de-
nacionalizacijskih upravičencev se prodaj-
na cena določi tako, da se izhodiščna cena
poveča za koeficient rasti drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva izdaje lastnin-
skega certifikata denacionalizacijskemu
upravičencu.

Pri plačilu v gotovini se prodajna cena
določi tako, da se izhodiščna cena poveča
za koeficient rasti drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva razpisa.

Cena v javni prodaji se korigira glede na
število vpisanih delnic do višine ±30%.

Posamezna fizična ali pravna oseba lah-
ko kupi delnice z oznako G največ do višine
50,000.000 SIT.

Namen izdaje delnic: delnice se izdaja v
postopku lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podje-
tij.

Podatki o dividendah: družba bo izpla-
čevala dividende v skladu s sklepom
skupščine. Delničarji so upravičeni do ude-
ležbe na dobičku od 1. 1. 1993.

Začetek in konec (datum) vpisovanja in
vplačevanja delnic

Delnice se bo vpisovalo in vplačevalo
30 dni od objave poziva v časopisu Delo.

Vpisna mesta za vplačila z lastniškimi
certifikati so:

– sedež izdajatelja (poslovna stavba Ser-
vis), Partizanska 12, Velenje, od 8. do 15.
ure, od ponedeljka do petka,

– Gorenje Servis, servisna enota, Dunaj-
ska 106, Ljubljana, od 8. do 15. ure, od
ponedeljka do petka,

– Gorenje Maloprodaja, RPC Maribor I,
Ljubljanska 9, Maribor, od 8. do 15. ure, od
ponedeljka do petka,

– Gorenje Trgovina, RPC Lendava,
Kranjčeva 10, Lendava, od 8. do 15. ure, od
ponedeljka do petka.

Vpisna mesta za lastniške certifikate in
gotovino pa so v naslednjih poslovnih eno-
tah Nove Ljubljanske banke, d.d.:

Vpisno mesto Poslovalnica Ulica, kraj Poslovni čas

NLB, d.d., Podr. Nova Gorica Tolminskih 8. do 11; 14. do 17. pon., tor.,
čet., pet.

Nova Gorica puntarjev 8, Nova 8. do 11., 15. do 18. sreda

Gorica

NLB, d.d., Podr. Škofja Loka Spodnji trg 1, 9. do 16. pon., tor.,
čet., pet.

Medvode Škofja Loka 9. do 12., 15. do 18. sreda

NLB, d.d., Kočevje Trg zbora 8. do 11., 14. do 17. pon., tor.,
čet., pet.

Podr. Kočevje odposlancev 66, 8. do 11., 15. do 18. sreda

Kočevje

NLB, d.d., Podr. Ljubljana Trg republike 2, 8. do 17. pon. do pet.

Ljubljana Center Center Ljubljana 9. do 12. sobota

NLB, d.d., Podr. Krško Trg Matije Gubca 7. do 18. pon. do pet.

Posavje-Krško 1, Krško 7. do 12. sobota

NLB, d.d., Podr. Celje Mariborska 1, 8. do 11., 14. do 17. pon., tor.,
čet., pet.

Celje Celje 8. do 11., 15. do 18. sreda

NLB, d.d., Podr. Ptuj Prešernova 6, Ptuj 8.30 do 12, 14.30 do 17. pon. do pet.

Ptuj 8. do 11. sobota
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Vpisovanje delnic poteka na vpisnih me-
stih izdajatelja vsak delovni dan od pone-
deljka do petka, od 9. do 15. ure in na vpi-
snih mestih Nove Ljubljanske banke, d.d.,
po naslednjem razporedu.

Gotovinska vplačila delnic se sprejmejo
na poseben privatizacijski podračun št.
52800-698-71159.

Organiziranje, priprava in izvajanje jav-
ne prodaje

Javno prodajo delnic organizira, priprav-
lja in izvaja Gorenje, d.o.o., Velenje, skupaj
z Novo Ljubljansko banko. Nobena pravna
oseba ne bo odkupila celotne emisije delnic
za nadaljnjo prodajo.

Prospekt bo v času vpisovanja vrednost-
nih papirjev morebitnim kupcem delnic na
razpolago na vseh vpisnih mestih.

VI. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije o sodelovanju pri lastninskem
preoblikovanju podjetja po telefonu, med 8.
in 12. uro, pri naslednjih osebah: Silva Glo-
bačnik, tel. 063/853-321, Borut Meh, tel.
063/856-291, Rudi Krebl, tel. 063/853-851.

Gorenje, d.o.o., Velenje

La-408

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Hoteli Piran, turizem in
storitve, d.o.o., ki ga je z odločbo št.
1456/1996-GV z dne 21. 5. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo ter skladno z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, objavlja Hoteli Pi-
ran, d.o.o., predpisano vsebino programa
lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Hoteli Piran, turi-
zem in storitve, d.o.o., s sedežem v Pira-
nu, Kidričevo nabrežje 4.

2. Matična številka podjetja: 5906139.
3. Osnovne dejavnosti podjetja: hotelske

in gostinske storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je organizirano kot družba z omejeno od-
govornostjo s 100% družbene lastnine.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la lastninsko preoblikovanega podjetja:

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

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

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

kupa – 40%.
6. Predvideni načini oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
a) prenos delnic na sklade – 40%,
b) interna razdelitev delnic – 20%,
c) notranji odkup delnic – 40%.
7. Javni poziv k vpisu oziroma vplačilu

delnic
7.1. Interna razdelitev delnic
Hoteli Piran, d.o.o., Piran, poziva vse

upravičence (zaposlene, nekdanje zaposle-
ne in upokojence), da v 30-dnevnem roku
po objavi tega oglasa v časopisu Primorske
novice, Delo in na oglasni deski podjetja,
predložijo lastninske certifikate in potrdila
za manj izplačane osebne dohodke v zame-
no za delnice. Delnice, pridobljene na osno-
vi lastniških certifikatov, so razen z dedo-
vanjem, neprenosljive dve leti po vpisu.

V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov in potrdil manjša od
20% družbenega kapitala, bo podjetje obja-
vilo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih. Preostanek delnic, ki ne bo raz-
deljen niti na ta način, bo podjetje preneslo
na Sklad RS za razvoj v skladu z zakonom.
Če bo vrednost lastniških certifikatov, zbra-
nih od ožjih družinskih članov tolikšna, da
bo skupaj s certifikati in potrdili upravičen-
cev iz prvega kroga razdelitve presegala
20% vrednosti družbenega kapitala, se bo
vrednost presežnih certifikatov vrnilo dru-
žinskim članom v sorazmerju z vrednostmi
certifikatov. V primeru, če bo vrednost pred-
loženih lastniških certifikatov in potrdil več-
ja od 20% družbenega kapitala, lahko upra-
vičenci, ki so sodelovali pri interni razdeli-
tvi, presežne lastniške certifikate uporabijo
za kupnino za delnice v programu notranje-
ga odkupa tako, da se presežek certifikatov
in potrdil uporabi proporcionalno za vsake-
ga udeleženca posebej.

7.2. Notranji odkup delnic podjetja
Hoteli Piran, d.o.o., poziva vse upravi-

čence (zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jeni delavci podjetja, ki bodo sodelovali tu-
di pri interni razdelitvi delnic), da sodeluje-
jo v notranjem odkupu delnic s 50% popu-
stom. Prodajna cena delnic notranjega
odkupa, vplačanih s certifikati ali potrdili
tako znaša 673 SIT za delnico, prodajna
cena teh delnic, vplačanih z gotovinskimi
vplačili pa se revalorizira z indeksom rasti
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do mese-
ca vplačila. Delnice so navadne, imenske in
dajejo pravico do upravljanja v skladu s
pravili notranjega odkupa, dajejo pravico
do dividende in do stečajne mase.

Upravičenci lahko vplačajo delnice z za-
menjavo presežnih lastniških certifikatov in
potrdil interne razdelitve ali z denarnimi
vplačili v roku 30 dni po pozivu v Primor-
skih novicah in na oglasni deski podjetja.

Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopajo k programu notranjega odkupa.
Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa. Delnice, ki jih upravičenci pri-
dobijo v programu notranjega odkupa v za-
meno za lastniške certifikate in potrdila, so
prvi dve leti enake delnicam interne razdeli-
tve, po preteku dveh let pa so enake kot
druge delnice programa notranjega odkupa.

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in progra-

ma notranjega odkupa lahko upravičenci
vpisujejo in vplačujejo v prostorih admini-
stracije na sedežu podjetja v Piranu, Kidri-
čevo nabrežje 4, vsak delovnih od 10.30 do
12.30, gotovinska vplačila pa lahko upravi-
čenci nakažejo na privatizacijski račun pod-
jetja št. 51410-698-6527 z navedbo: plačilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu do
30. dne po objavi v časopisu Primorske no-
vice.

Podjetje bo upravičencem interne razde-
litve ter udeležencem v programu notranje-
ga odkupa delnic najprej izdalo začasnice,
ki jih bo vodilo v dematerializirani obliki.
Po vpisu lastninskega preoblikovanja v sod-
ni register bodo začasnice zamenljive za del-
nice.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na raz-

polago na upravi podjetja pri Borisu Žuge-
lju, tel. 066/746-047.

Hoteli Piran, d.o.o.

La-409

Program lastninskega preoblikovanja
Obrtnega podjetja Kranj, p.o., Kranj, Mirka
Vadnova 1, je na podlagi 19. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij odobri-
la Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo z odločbo št. LP
01238/1996-BJA z dne 30. 5. 1996, ter ga
objavljamo v skladu s 16. členom uredbe o
pripravi programa lastninskega preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij.

1. Firma: Podjetje Usluga Kranj, p.o.
2. Sedež: Kranj, Gasilska c. 5.
3. Matična številka: 5067421.
4. Osnovna dejavnost: storitvena.
Šifra podskupine dejavnosti: 090202.
5. Pravna oblika organiziranosti: Podjet-

je Usluga Kranj, p.o., je 100% v družbeni
lastnini.

6. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja: podjetje se bo lastnin-
sko preoblikovalo in dosegalo predvideno
lastniško strukturo z naslednjo kombinacijo
načinov lastninskega preoblikovanja:

– 10% družbenega kapitala na Sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Odškod-
ninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj,

– interno razdelitev delnic v višini 20%,
– notranji odkup delnic v višini 40%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
a) Interna razdelitev
Podjetje Usluga Kranj poziva vse upra-

vičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce), da v roku 30 dni od objave
poziva v časopisu Dnevnik, zamenjajo svo-
je lastniške certifikate in potrdila o neizpla-
čanih plačah za začasnice, kasneje delnice.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku vpisnega roka ugotovila posebna ko-
misija, bo podjetje objavilo interni razpis za
vpis delnic s strani ožjih družinskih članov
zaposlenih.

Upravičenci lahko zamenjajo certifikate
za začasnice v računovodstvu podjetja Us-
luga, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Delnice razreda B so navadne, imenske
in neprenosljive dve leti, razen z dedova-
njem.

b) Notranji odkup
Podjetje Usluga Kranj, p.o., poziva vse

upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce), da sodelujejo v notra-
njem odkupu delnic in podajo o tem pisme-
no izjavo v roku 30 dni po objavi v časopisu
Dnevnik, v računovodstvu podjetja Usluga,
vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Upravičenci lahko kupijo delnice s 50%
popustom in možnostjo obročnega odplače-
vanja. Upravičenci bodo gotovinska vplači-
la za deleže notranjega odkupa lahko vpla-
čevali s certifikati na blagajni podjetja ali z
gotovino na poseben privatizacijski podra-
čun podjetja št. 51500-698-4099, z imenom
Podjetje Usluga, p.o., Kranj.
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Z notranjim odkupom delnic se lahko na
podlagi programa lastninskega preobliko-
vanja podjetja odkupi do 40% vrednosti
družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.

Delnice oziroma začasnice se bodo vpla-
čevale s presežnimi certifikati iz notranje
razdelitve, z gotovino in uporabo neizplača-
nega dela plač po kolektivni pogodbi.

Delnice iz naslova notranjega odkupa
imajo lastnosti iz 35. člena uredbe o pripra-
vi programa lastninskega preoblikovanja in
o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij.

Upravičenci dobijo dodatne informacije
v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem
preoblikovanju podjetja vsak delovnik od 8.
do 12. ure, pri Mihu Pogačniku, tel.
311-216.

Usluga, p.o., Kranj

Št. 8 La-411

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Zitus, servisne storitve,
p.o., Ljubljana, Rimska c. 11, ki ga je odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01310/1996-NGT in v skladu z zako-
nom o lastninskem preoblikovanju podjetij
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja.

1. Firma in sedež: Zitus, servisne stori-
tve, p.o., Ljubljana, Rimska c. 11.

2. Matična številka: 5072581000.
3. Registracija podjetja
Podjetje je vpisano pri Temeljnem so-

dišču v Ljubljani, enota Ljubljana, pod št.
reg. vložka 1237/00.

4. Osnovna dejavnost:
– popravilo in vzdrževanje industrijskih

in gospodinjskih električnih naprav in in-
stalacij,

– mizarske storitve,
– vzdrževanje objektov,
– trgovina na debelo in drobno z neživil-

skimi proizvodi.
5. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Zitus, servisne storitve, p.o., je

enovito družbeno podjetje v 100% družbeni
lasti.

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,

– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci interne razdelitve in no-

tranjega odkupa 60%.
7. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

nega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje

zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi tega poziva in poziva v ča-
sopisu Delo in na oglasni deski podjetja,
vpišejo delnice v zameno za lastninske cer-
tifikate (I. krog).

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-

litvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku vpisnega roka ugotovila posebna ko-
misija, bo z objavo internega razpisa, najka-
sneje v 10 dneh, začel teči nov 30 dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v podjetju (II. krog).

Če tudi v II. krogu ne bo vpisanih in
vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj. V II. krogu bo razpis končan
pred iztekom 30-dnevnega roka, če bodo
pred iztekom tega roka vpisane in vplačane
vse delnice iz interne razdelitve. Podjetje
bo udeležencem izdalo začasnice.

Če bo v I. krogu vpisanih in vplačanih
več kot 20% vseh delnic, bo presežek certi-
fikatov uporabljen za notranji odkup.

Delnice, ki bodo upravičencem razdelje-
ne v okviru interne razdelitve, bodo navad-
ne in se bodo glasile na ime, neprenosljive
dve leti, razen z dedovanjem.

8.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje

zaposlene in upokojence podjetja, da v is-
tem roku, to je v 30 dneh po objavi tega
oglasa v časopisu Delo in na oglasni deski
podjetja, vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino
ali z morebitnimi presežki lastninskih certi-
fikatov iz interne razdelitve.

Delnice notranjega odkupa so neprenos-
ljive zunaj programa notranjega odkupa za
čas trajanja programa, razen z dedovanjem,
prenosljive pa so v okviru programa notra-
njega odkupa med udeleženci programa.

Delnice notranjega odkupa, pridobljene
v zameno za lastninske certifikate, so enake
kot delnice interne razdelitve in so nepre-
nosljive dve leti, razen z dedovanjem, po
dveh letih pa so enake kot ostale delnice
programa notranjega odkupa.

8.3. Upravičenci bodo hkrati z vpisom
delnic podpisovali tudi pristop k pravilom
programa notranjega odkupa.

8.4. Delnice iz interne razdelitve in iz
programa notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali na sedežu podjetja
vsak delovni dan med 8. in 12. uro, v okviru
zgoraj določenih rokov.

8.5. Številka računa za gotovinska vpla-
čila je 50101-698-000-0026362 z navedbo
“plačilo kupnine za delnice v notranjem od-
kupu”.

8.6. Upravičenci lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju vsak delovnik v ča-
su med 8. in 12. uro, pri direktorju inž.
Andreju Sveticu, tel. 222-951 ali 224-122.

8.7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri Agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbe Agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Zitus, servisne storitve, p.o.

Št. 24/96 La-404

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in v skladu s 16. čle-
nom uredbe o pripravi programa lastninske-
ga preoblikovanja in izvedbi posameznih
načinov lastninskega preoblikovanja podje-
tij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 5/95) objavlja Podjetje ŽITO DPS
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
154, program lastninskega preoblikova-
nja Podjetja ŽITO DPS Ljubljana, d.o.o.
in njegovih hčerinskih družb

Programe lastninskega preoblikovanja
podjetja in njegovih hčerinskih družb je odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbami:

– Podjetje ŽITO DPS Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 154 – št. LP
01172/1996-SD z dne 11. 6. 1996.

– ŽITO Mlini, d.o.o. Ljubljana, Šmartin-
ska 154 – št. LP 01196/1996-SD z dne 11. 6.
1996,

– ŽITO Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154 – št. LP
01173/1996-SD z dne 11. 6. 1996,

– ŽITO Šumi, d.o.o. Ljubljana, Šmartin-
ska 154 – št. LP 01195/1996-SD z dne 11. 6.
1996,

– ŽITO Imperial Krško, d.o.o., Krško,
Cesta 4. julija 86 – št. LP 01194/1996-SD z
dne 11. 6. 1996,

– ŽITO Maloprodaja, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 14 – št. LP 01186/1996-SD z dne
11. 6. 1996,

– ŽITO Pekarna Krško, d.o.o., Krško,
Cesta 4. julija 86 – št. LP 01193/1996-SD z
dne 11. 6. 1996.

I. Splošni podatki o podjetju in hčerin-
skih družbah

1.1.
Firma: Podjetje ŽITO DPS Ljubljana,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154.
Matična številka: 5391814.
Šifra podskupine dejavnosti: 74.140.
Osnovna dejavnost podjetja je strateško

vodenje in upravljanje poslovnega sistema
ŽITO, razvoj sistema, opravljanje servisnih
storitev za družbe v okviru poslovnega si-
stema ŽITO.

1.2.
Firma: ŽITO Mlini, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154.
Matična številka: 5081661.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.610.
Osnovna dejavnost podjetja je oprav-

ljanje mlinarske dejavnosti, ki zajema skla-
diščenje, mletje in luščenje vseh vrst žita-
ric;  poleg  tega  pa  tudi  finaliziranje
polproizvodov  v  proizvode  za  končno
porabo.

1.3.
Firma: ŽITO Pekarstvo in testeninars-

tvo, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154.
Matična številka: 5241936.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.811.
Osnovna dejavnost podjetja je izdelava

vseh vrst kruha in pekarskega peciva, poleg
tega pa še zmrznjene hrane, testenin in traj-
nih pekarskih proizvodov.

1.4.
Firma: ŽITO Šumi, d.o.o., Ljubljana.
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Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154.
Matična številka: 5132371.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.84.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja bombonov, ki jih lahko v grobem razde-
limo v dve osnovni skupini: kanditni pro-
gram in desertni program.

1.5.
Firma: ŽITO Imperial Krško, d.o.o.
Sedež: Krško, Cesta 4. julija 86.
Matična številka: 5132339.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.84.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja žvečilnega gumija, bonbonov in slaščic.
1. 6.
Firma: ŽITO Maloprodaja, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Slovenska 14.
Matična številka: 5132444.
Šifra podskupine dejavnosti: 52.110.
Osnovna dejavnost podjetja je malopro-

daja in gostinstvo.
1.7.
Firma: ŽITO Pekarna Krško, d.o.o.
Sedež: Krško, Cesta 4. julija 86.
Matična številka: 5081491.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.811.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja kruha, peciva in slaščic.
1. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje ŽITO DPS Ljubljana, d.o.o. je

bilo registrirano dne, 1. 7. 1990 pri Temelj-
nem sodišču v Ljubljani, Enota Ljubljana
pod registrskim vložkom št. 1/7694/00 kot
družba z omejeno odgovornostjo.

Hčerinske družbe so bile registrirane pri
Temeljnem sodišču v Ljubljani, dne 1. 7.
1990 in sicer: ŽITO Mlini, d.o.o. pod reg.
vložkom 1/7701/00, ŽITO Pekarstvo in te-
steninarstvo, d.o.o. pod reg. vložkom
1/7699/00, ŽITO Šumi, d.o.o. pod reg.
vložkom 1/7703/00, ŽITO Imperial Krško,
d.o.o. pod reg. vložkom 1/7697/00, ŽITO
Maloprodaja, d.o.o. pod reg. vložkom
1/7696/00, ŽITO Pekarna Krško, d.o.o. pod
reg. vložkom 1/7698/00. Vse družbe so bi-
le registrirane kot družbe z omejeno odgo-
vornostjo.

S programom lastninskega preoblikova-
nja so navedene hčerinske družbe celotni
družbeni kapital prenesle na krovno podjet-
je, to je Podjetje ŽITO DPS Ljubljana, d.o.o.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanih podjetij

Podjetje ŽITO DPS Ljubljana, d.o.o.
– 9,888% Slovenski odškodninski sklad,
– 9,888% Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja,
– 19,777% Sklad Republike Slovenije za

razvoj,
– 19,777% upravičenci iz naslova inter-

ne razdelitve,
– 22,744% upravičenci iz naslova notra-

njega odkupa,
– 16,810% upravičenci iz naslova javne

prodaje,
– 1,116% denacionalizacijski upravičen-

ci.
ŽITO Mlini, d.o.o.
– 93,3% delež Podjetja ŽITO DPS Ljub-

ljana, d.o.o.,
– 6,7% delež denacionalizacijskih upra-

vičencev.
ŽITO Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o.
– 94,2% delež Podjetja ŽITO DPS Ljub-

ljana, d.o.o.,

– 5,8% delež denacionalizacijskih upra-
vičencev.

ŽITO Šumi, d.o.o.
– 100% delež Podjetja ŽITO DPS Ljub-

ljana, d.o.o.
ŽITO Imperial Krško, d.o.o.
– 100% delež Podjetja ŽITO DPS Ljub-

ljana, d.o.o.
ŽITO Maloprodaja, d.o.o.
– 100% delež ŽITO Pekarstvo in testeni-

narstvo, d.o.o.
ŽITO Pekarna Krško, d.o.o.
– 100% delež Podjetja ŽITO DPS Ljub-

ljana, d.o.o.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja Podjetja ŽITO DPS Ljublja-
na, d.o.o.

– prenos navadnih delnic na sklade –40%
družbenega kapitala

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala

– notranji odkup delnic – 23% družbe-
nega kapitala

– javna prodaja delnic – 17% družbene-
ga kapitala

4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence do in-

terne razdelitve (zaposleni, bivši zaposleni
in upokojeni delavci podjetja in podjetij s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v nje-
govi lasti), da v roku 30 dni od objave tega
poziva v dnevniku Delo predložijo lastniške
certifikate in potrdila za neizplačani del ne-
to osebnih dohodkov, znižanih do ravni, ki
jo v skladu s 33. členom splošne kolektivne
pogodbe za gospodarstvo določa kolektivna
pogodba dejavnosti.

Podjetje nameni za interno razdelitev
20% družbenega kapitala iz otvoritvene bi-
lance v nominirani vrednosti 642,000.000
SIT oziroma 64.200 delnic podjetja z ozna-
ko B z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.
Prodajna cena ene delnice je 13.026 SIT.

Delnice z oznako B so navadne delnice,
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Da-
jejo pravico do upravljanja, dividende in ob
stečaju ali likvidaciji pravico do poplačila
sorazmernega dela iz stečajne oziroma lik-
vidacijske mase.

V primeru, da bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov in potrdil manjša od
20% družbenega kapitala, bo podjetje obja-
vilo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih. Preostanek delnic, ki ne bo raz-
deljen niti na ta način, bo podjetje kot delni-
ce z oznako A preneslo na Sklad RS za
razvoj v skladu z zakonom.

Za ožje družinske člane štejejo zakonec
zaposlenega ali oseba, s katero upravičenec
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupno-
sti, njegovi otroci oziroma posvojenci, star-
ši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zako-
nu dolžan preživljati.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja, v roku 15 dni od objave internega
razpisa. V primeru, da bo z lastniškimi cer-
tifikati iz internega razpisa preseženo števi-
lo delnic internega razpisa za družinske čla-
ne, se število delnic proporcionalno zniža
za vse družinske člane, ki sodelujejo v in-
ternem razpisu.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil upravičen-

cev večja od 20% družbenega kapitala, lah-
ko upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, presežne lastniške certifikate in
potrdila uporabijo za kupnino za delnice v
programu notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov in potrdil uporabi propor-
cionalno za vsakega udeleženca posebej.

4.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence do no-

tranjega odkupa (zaposleni, bivši zaposleni
in upokojeni delavci podjetja in podjetij s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v nje-
govi lasti), da lahko sodelujejo pri notra-
njem odkupu delnic podjetja. Upravičenci s
pisno izjavo odločijo, da pristopijo k pro-
gramu notranjega odkupa. Ko upravičenci
vplačajo kupnino, postanejo udeleženci no-
tranjega odkupa.

Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjim odkupom najprej preneslo na
Sklad RS za razvoj celotno vrednost druž-
benega kapitala, namenjenga za notranji od-
kup v nominirani vrednosti 738,300.000 SIT
oziroma 73.830 delnic podjetja.

Podjetje bo takoj odkupilo vse preneše-
ne delnice, to je 73.830 delnic, s 50% popu-
stom. Prvi paket bodo upravičenci vplačali:

– s presežnimi certifikati in potrdili,
– z denarnimi vplačili.
Upravičenci vplačujejo delnice na sede-

žih vseh podjetij v sistemu. Denarna vplači-
la delnic bodo izvršena na privatizacijski
račun. Plačilo mora biti izvršeno do vključ-
no 30. dne po objavi v dnevniku Delo.

Delnice notranjega odkupa so razdeljene
na:

– delnice z oznako D, ki bodo zamenja-
ne za lastniške certifikate in potrdila,

– delnice z oznako C, ki bodo odkuplje-
ne z drugimi viri.

Delnice z oznako D so enake delnicam
interne razdelitve in so neprenosljive dve
leti, razen z dedovanjem. Po preteku dveh
let pridobijo lastnosti delnic z oznako C.
Delnice se izdajajo v nominalni vrednosti
10.000 SIT. Njihova prodajna cena je 13.026
SIT oziroma s 50% popustom 6.513 SIT.

Delnice z oznako C so navadne in imen-
ske, dajejo pravico do upravljanja v skladu
s pravili programa notranjega odkupa, daje-
jo pravico do dividende, so neprenosljive
izven programa notranjega odkupa, razen z
dedovanjem, in prenosljive v okviru pro-
grama med udeleženci programa notranjega
odkupa z omejitvijo, da ostaja vsaj ena tret-
jina zaposlenih med udeleženci programa.
Izdane so v nominalni vrednosti 10.000 SIT.
Prodajna cena ene delnice znaša 13,026 SIT
oziroma s 50% popustom 6.513 SIT.

Cena delnic z oznako C se revalorizira
od 1. 1. 1993 do dneva vplačila delnic Skla-
du z indeksom rasti drobnoprodajnih cen.
Vplačilo v podjetje za nakup delnic pred
preoblikovanjem se od dneva vplačila do
dneva nakupa revalorizira s stopnjo rasti
cen na drobno ter obrestuje po 8% letni
obrestni meri.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa,
ki bodo sprejeta po odobritvi programa.

Kolikor udeleženci programa notranjega
odkupa ne bodo odkupili vseh delnic, bo
podjetje neodkupljene delnice preneslo v
javno prodajo kot navadne imenske delnice
z značilnostmi delnic z oznako G.
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5. Vpis in vplačilo delnic
Delnice iz interne razdelitve in notranje-

ga odkupa bodo upravičenci lahko vpisova-
li in vplačevali v 30 dneh po objavi tega
razpisa, vsak delovni dan od 8. do 14. ure na
sedežih vseh podjetij v sistemu. Denarna
vplačila delnic bodo izvršena na poseben
privatizacijski račun številka:
50103-698-26336.

6. Javna prodaja
Javna prodaja delnic z oznako G bo po

zaključeni interni razdelitvi in notranjem od-
kupu ter po odobritvi Agencije za trg vred-
nostnih papirjev. Javni poziv za vpisovanje
in vplačevanje delnic iz javne prodaje bo
objavljen naknadno v dnevniku Delo.

7. Informacije
Udeleženci in zainteresirani lahko dobi-

jo dodatne informacije na sedežu podjetja
telefon št. 061-080-1995.

8. Pravni pouk
Zoper odločbo Agencije Republike Slo-

venije za prestrukturiranje in privatizacijo
je v roku 15 dni od dneva njene vročitve
dovoljena pritožba na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba se vloži ali
poda ustno na zapisnik pri organu, ki je
izdal to odločbo.

Podjetje ŽITO DPS Ljubljana, d.o.o.

Razpisi delovnih mest

Št. 716-01/89-2/66 Ob-2571

Komisija Državnega zbora Republike Slo-
venije za volitve, imenovanja in administra-
tivne zadeve na podlagi prvega odstavka 6.
člena zakona o začasni ureditvi organizacije
in pristojnosti občinskih sodnikov za pre-
krške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur.
l. RS, št. 82/94) v zvezi z 267. členom zako-
na o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in
66/93) razpisuje delovno mesto

sodnika za prekrške s sedežem v Celju

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

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

Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve

Št. 130-6/96 Ob-2532

Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, razpi-

sna komisija za imenovanje pomočnikov ge-
neralnega direktorja in direktorjev podruž-
nic, razpisuje delovno mesto

pomočnika generalnega direktorja za
področje razvoja informacijskega sistema.

Pogoji: VII. stopnja strokovne izobrazbe
ustrezne smeri in 5 let delovnih izkušenj.

Mandat za opravljanje razpisanega de-
lovnega mesta traja štiri leta.

Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi,
življenjepisom in opisom dosedanjih delov-
nih izkušenj sprejema razpisna komisija za
imenovanje pomočnikov generalnega direk-
torja in direktorjev podružnic agencije Re-
publike Slovenije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje, Ljubljana, Tržaška c.
16, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 15 dneh po opravljenem
razpisnem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje
Centrala Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev

Preklic

Št. 006-15-78/96 Ob-2592

Na podlagi 29. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/96), Župan
Občine Semič objavlja

razveljavitev
javnega razpisa za izbiro izvajalcev za

gradnjo ceste Jugorje–Osojnik na odseku od
km 2.420 do km 2.880, objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 8/96, z dne 12. II. 1996,
Ob-238 in

javnega razpisa za izbiro izvajalca za
gradnjo ceste Štrekljevec - Omota, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 8/96, z dne
12. II. 1996, Ob-237.

Občina Semič
Župan

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca

adaptacije objekta Ampelografski vrt Bio-
tehniške fakultete, v Novi Gorici, in sicer
ureditve mikrovinifikacijske kleti za izvaja-
nje programa Selekcijsko trsničarskega sre-
dišča v Vipavi, Poslovnega združenja pre-
hrane, Slovenije – GIZ, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 33/96 z dne 21. VI. 1996,
Ob-2429, Št. 24/96 se

– preambula pravilno glasi:
Poslovno združenje prehrane Slovenije

– GIZ, Ljubljana, Slovenska 54, objavlja na
podlagi pooblastila Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljublja-
na, Parmova 33 in na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja...;

– 1. točka pravilno glasi:

1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Parmova 33.

– tretji odstavek 7. točke pravilno glasi:
Odpiranje ponudb bo 5. 7. 1996, ob 10.

uri v prostorih Poslovnega združenja pre-
hrane Slovenije, Ljubljana, Slovenska 54.

Uredništvo

Popravek
Št. 16-123/96 Ob-2616

V javnem razpisu za nakup vozil, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 31/96 z dne
14. VI. 1996, Ob-2227 se popravi in dopol-
ni VIII. točka:

Javno odpiranje ponudb bo na Šmar-
tinski 106 v sejni dvorani podjetja Repro
v prvem nadstropju.

V javnem razpisu za nakup videotehni-
ke, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
33/96 z dne 21. VI. 1996, Ob-2381, se po-
pravi in dopolni VIII. točka:

Javno odpiranje ponudb bo na Šmar-
tinski 106 v sejni dvorani podjetja Repro
v prvem nadstropju.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb – Logistika

Popravek
Ob-2617

V javnem razpisu P02-96 za dobavo pro-
gramske opreme za pedagoške namene za
šolstvo v Republiki Sloveniji, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 31/96 z dne 14. VI.
1996, Ob-2201 se spremeni 1. alinea 4. od-
stavka III. točke in se glasi:

Ponudba, urejena po posameznih točkah
povpraševanja, mora 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) vsebovati postavke
v naslednjem vrstnem redu:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Popravek
Ob-2607

V javnem razpisu za izvajanje gradbe-
nih, obrtniških in instalacijskih del ter zuna-
nje ureditve za obnovo objekta Kasarna na
Stari Savi na Jesenicah, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 33/96 z dne 21. VI. 1996,
Ob-2440 se 6. točka spremeni tako, da se
pravilno glasi:

Za pravočasno poslane ponudbe se šteje-
jo ponudbe, katere pridejo na naslov pod 5.
točko tega razpisa 30. dan od objave v Urad-
nem listu RS, do 12. ure.

V primeru, da je 30. dan objave sobota,
nedelja ali praznik, se šteje naslednji delov-
ni dan do 12. ure.

Občina Jesenice

Popravek
Ob-2618

V javnem razpisu za gradnjo vodovoda
Začret–Slance, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 29/96 z dne 31. 5. 1996, Ob-1857,
Št. 141/96, se spremenijo naslednje točke:
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9. točka, ki se glasi: instalacijski mate-
rial po spodnjem spisku je na razpolago pri
Javnem podjetju Komunala Celje.

– LITOŽELEZNA CEV ŽI – ∅ 250 –
M 1535,

– E kom – ∅ 250 – KOM 4,
– F kom – ∅ 250–600 – KOM 3,
– FF kom – ∅ 250–900 – KOM 3,
– Q kom – ∅ 250-30-45° – KOM 3,
– K kom – ∅ 250-11° – KOM 2,
– K kom – ∅ 250-15° – KOM 1,
– K kom – ∅ 250-22° – KOM 1,
– K kom – ∅ 250-30° – KOM 4,
– K kom – ∅ 250-45° – KOM 2.
Za nabavo predmetnega materiala upo-

rabijo ponudniki enotno kalkulativno nabav-
no ceno, ki jo dobijo v JP Komunala Celje.

Izbrani izvajalec del odkupi zgoraj na-
vedeni material pri JP Komunala Celje. Os-
tali instalacijski material nabavi izbrani iz-
vajalec del na trgu.

10. točka se glasi: rok za oddajo kom-
pletne ponudbe je 10. 7. 1996 do 12. ure na
naslov Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, Celje.

11. točka se glasi: odpiranje ponudb bo v
petek 12. 7. 1996 ob 9.30 na istem naslovu,
kot oddaja ponudb.

Mestna občina Celje

Popravek
Ob-2620A

V javnem razpisu za izgradnjo vodovo-
da Sv. Tomaž–Rakovci in vodovoda Sv. To-
maž–Savci, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 33/96 z dne 21. VI. 1996, Ob-2328
se 10. točka pravilno glasi:

Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za iz-
vedbo vodovoda Sv. Tomaž–Rakovci in Sv.
Tomaž–Savci” je potrebno dostaviti v zape-
čateni kuverti v roku 30 dni od objave tega
razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, Ormož.

Popravek
Ob-2620B

V javnem razpisu za izgradnjo telovad-
nice pri OŠ Ivanjkovci, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 33/96 z dne 21. VI. 1996,
Ob-2330 se 10. točka pravilno glasi:

Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izgrad-
njo telovadnice pri OŠ Ivanjkovci” je potreb-
no dostaviti v zapečateni kuverti v roku 30
dni od objave tega razpisa na naslov: Občina
Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

Občina Ormož

Ob-2485

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
dobavo opreme laboratorija v Središču

za osemenjevanje konj na Brdu
1. Predmet razpisa je nabava opreme – v

kompletu ali po kosih za laboratorij Sre-
dišča:

a) umetna vagina Colorado-komplet,
b) umetna vagina Missouri-komplet,
c) umetne vagine Hannover-komplet,
č) laboratorijski nikroskop,
d) fotometer,
e) avtomatska pipeta 2×:
– 1× regulacija od 20– 100µl,
– 1× dispezeta od 2–10 ml z natančnost-

jo regulacije 0.01 ml,
f) prenosni mikroskop,
g) centrifuga (4×100 ml/1000 g),
h) mešalec Vibramix,
i) mešalec Rolomix,
j) natančna tehtnica,
k) sterilizator – inkubator (100 l),
l) vodna kopel,
m) epruvete za seme (30 mll – 1000

kom),
n) 3 hladilne posode s priključkom 12

VOL, regulacija temperature 4–5°C,
o) polavtomatski polnilec slamic – 0.5 in

0.25 ml francoski tip,
p) hladilno zamrzovalna omara.
2. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana tako, da je

razvidna:
– vrednost,
– pogoji nabave,
– rok dobave.
3. Ponudbe morajo biti sestavljene v

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

4. Merila za izbiro dobavitelja so:
– reference,
– ustreznost tehničnim zahtevam,
– dobavni rok,
– garancija,
– možnost servisiranja in dopolnjevanja

opreme,
– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Vse informacije dobijo ponudniki po

tel. 1259-086 pri mag. Janku Mrkunu.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumen-

tacijo in oznako “Ne odpirati – ponudba za
javni razpis – osemenjevalno središče” mo-
rajo biti poslane na naslov Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, p.p. 3425 ali oseb-
no  v  vložišču  fakultete  na  istem  na-
slovu.

7. Rok za sprejem ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

8. Odpiranje ponudb bo 5. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v prostorih Veterinarske fakultete, Ger-
bičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti prisotni predstavniki pisna pooblastila za
zastopanje.

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

Ob-2486

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme

1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme: visokohitrostna hlaje-
nja samostojna centrigufa:

– hitrost 50.000 g z 15 ml centrigufirka-
mi,

– regulacija temperature: od –10° do
+40°C,

– maksimalna kapaciteta vrtenja: vsaj
2000 ml,

– programiranje različnih režimov vrte-
nja,

– -kotni in “swing out” rotorji za 500,
100, 50, 15 in 7 ml centrifugirke.

2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, Ljubljana.

3. Ponudba mora vsebovati znesek in
plačilne pogoje, predvideni rok dobave, po-
datke o garanciji in servisu opreme, dokazi-
lo o registraciji in obrazce BON.

4. Rok za sprejem ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov: Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, p.p. 3425 ali osebno v vložišču
fakultete na istem naslovu.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako: “Ne odpirati – ponud-
ba za javni razpis – centrifuga”.

6. Odpiranje ponudb bo 8. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v prostorih Veterinarske fakultete, Ger-
bičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti prisotni predstavniki pisna pooblastila za
zastopanje.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kvali-
teta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, ser-
vis, poslovne reference.

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

9. Vse dodatna pojasnila dobite po tel.
1258-292, Igor Gruntar.

Veterinarska fakulteta
Univerza v Ljubljani

Št. 123/96 Ob-2487

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Krajevna skupnost Piše-
ce objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

modernizacijo krajevne ceste Ravne–Sv.
Jedert–Omerzelov križ v Krajevni

skupnosti Pišece
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Krajevna skupnost Pišece,

Pišece št. 13.
2. Predmet razpisa: modernizacija kra-

jevne ceste Ravne–Sv. Jedert–Omerzelov
križ v KS Pišece.

3. Lokacija: kraj KS Pišece.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 32,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je 1. 8. 1996.
B) Razpisni pogoji
Ponudniki morajo v svoji ponudbi pred-

ložiti naslednjo dokumentacijo po vrstnem
redu in označeno, kot je navedeno:

1. Kratek povzetek ponudbe z:
– ponudbeno ceno,
– opcijo ponudbe,
– rokov izvajanja del,
– plačilni pogoji,
– delež kooperantov pri izvajanju del.
2. Original s strani investitorja potrjen

popis in predračun.
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3. Predlog pogodbe z obvezno varianto
fiksnih cen.

4. Akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10%, ki ga investitor vnovči, če iz-
brani izvajalec ne prične z deli v dogovorje-
nem roku.

5. Izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rali stroške deponij in gradbišča, vključno s
potrebnimi zaporami ceste.

6. Izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
proti tretji osebi.

7. Registracija za dejavnost v katero spa-
dajo razpisna dela vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti.

8. Reference za tovrstna dela.
9. Podatki o kadrih.
10. Ostale priloge izvajalca del.
C) Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– izpolnitev razpisanih pogojev točke B

tega razpisa,
– ugodnejša cena, plačilni pogoji,
– reference izvajalca del,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji
1. Ponudbeno dokumentacijo original

popisi del, situacijami in prerezi, lahko zain-
teresirani prevzamejo na sedežu Krajevne
skupnosti Pišece vsak dan od 8. do 12. ure,
proti vplačilu stroškov za pripravo doku-
mentacije v višini 5.000 SIT na blagajni ali
na žiro račun št. 51620-645-50384.

2. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite na sedežu Krajevne skupnosti Piše-
ce, Pišece št. 13 pri tajnici Zdenki Djukič.

3. Ponudbe posredovati v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj, Ponudba za
modernizacijo krajevne ceste Ravne–Sv. Je-
dert–Omerzelov križ” na naslov investitorja
v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa
v Uradnem listu RS.

4. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po preteku roka za oddajo ponudb v prosto-
rih Krajevne skupnosti Pišece, in sicer ob 9.
uri.

5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do posredovana pisna obvestila, najkasneje
v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Pišece

Ob-2488

Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, na
podlagi odredbe (in njene spremembe) o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za nabavo avtomatiziranega sistema za
hemokulture in zaščitne mikrobiološke

komore, brez omejitev
1. Predmet razpisa:
a) avtomatizirani sistem za hemokulture

za približno 100 testnih vzorcev,
b) zaščitna mikrobiološka komora, brez

podstavka (II. razred),
c) prenosni vzorčevalnik za kontinuira-

no vzorčenje odpadnih vod.
2. Ponudbe morajo biti urejene po na-

slednjem vrstnem redu:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 90 dni,

– bonitetni obrazci, ki ne smejo biti sta-
rejši od 30 dni,

– dokazilo, da ima ponudnik status us-
posobljenega dobavitelja opreme v zdravst-
vu,

– predračun za razpisano opremo, s fik-
snimi cenami, z navedbo dobavnega roka in
ponujenega načina plačila,

– izjave, da je ponujena oprema nova in
najboljše kvalitete v skladu z evropskimi
strokovnimi standardi, o garanciji, o servi-
siranju (kraj servisiranja, odzivni čas po jav-
ljanju napak), o referencah, o zagotovljenih
navodilih in ravnanje z opremo v sloven-
skem jeziku, o finančnihin drugih ugodno-
stih ter o opcijskem roku, ki ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
zavrže ponudbo, ki ne bo urejena v našte-
tem vrstnem redu.

3. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika ob zagotovljeni visoki tehnični kva-
liteti opreme so:

– cena opreme,
– način plačila (prednost ima zagotov-

ljen nakup na leasing),
– kraj in odzivni čas servisiranja,
– druge posebne ugodnosti.
4. Za pravočasno in pravilno opremljene

ponudbe bodo veljale tiste, ki bodo prispele
najkasneje v roku 20 dni od datuma objave
v Uradnem listu RS, na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota, 9000
Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, do 14. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni
pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis za mikrobiologijo”. Na ovojni-
ci naj bo točen naslov ponudnika.

5. Javno odpiranje ponudb bo na tretji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb ob 12. uri v tajništvu naročnika. Na
javnem odpiranju ponudb lahko ponudnike
zastopajo samo osebe, ki bodo imele s sabo
pisno pooblastilo.

6. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje v 30
dneh od datuma odpiranja ponudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da za-
radi morebitnega pomanjkanja sredstev ne
izbere nobenega ponudnika.

ZZV Murska Sobota

Št. 178/96 Ob-2489

Mestna občina Celje, Trg Celjski knezov
9, Celje, na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za opravljanje svetovalnega inženiringa
izgradnje nove 9-letne OŠ na Ljubečni

1. Predmet natečaja je: izvajanje sveto-
valnega inženiringa izgradnje nove 9-letne
osnovne šole na Ljubečni.

2. Orientacijska vrednost celotne inve-
sticije je 399,7 mio SIT.

3. Predviden rok pričetka del je septem-
ber 1996. Predviden rok dokončanja del je
september 1997.

4. Oddaja ponudbe: ponudbo z oznako
“Ponudba za OŠ Ljubečna – Ne odpiraj”
dostaviti Oddelku za družbene dejavnosti,
Prešernova 27, Mestna občina Celje – v taj-
ništvo III. nadstropje.

Rok za oddajo ponudbe je 8. 7. 1996 do
12. ure.

5. Odpiranje ponudb je 10. 7. 1996 ob
10. uri v sejni sobi Oddelka za družbene
dejavnosti, Prešernova 27.

6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje

dejavnosti),
– reference za objekte katerih vrednost

znaša več kot 100 mio SIT,
– podatki o kadrih (poimenski seznam

kadrov, ki bodo delali na izvajanju inženi-
ringa),

– ponudbena cena oziroma procent,
– opcija ponudbe,
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON

3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni),
– ostale ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– kadri,
– ponujena cena.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

udeleženci obveščeni pismeno v 8 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

8. Informacije v zvezi z javnim razpi-
som dobite na RC Inženiringi, d.o.o., Celje,
Ul. XIV. divizije 14, Celje, Šoster Oskar,
tel. 063/441-144.

Mestna občina Celje

Št. 11878 Ob-2497

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Uprava RS za jedrsko varnost

javni razpis
za izbiro dobavitelja merilne opreme za
sevanje “Prenosni scintilacijski merilnik

sevanja gama EBERLINE”
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije

za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava prenosnega

scintilacijskega merilnika sevanja gama
EBERLINE.

3. Podrobnejši opis in obseg del je razvi-
den iz razpisne dokumentacije, ki jo zainte-
resirani lahko dvignejo od dneva objave raz-
pisa 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 razpisane me-
rilne opreme vključno s carino in vsemi da-
jatvami znaša 1,100.000 SIT.

5. Rok dobave: do 31. 10. 1996.
6. Ponudba mora biti pripravljena smi-

selno z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponud-

ba ni nujno tudi najugodnejša),
– rok dobave,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– reference pri uvozu merilne opreme na

področju jedrske merilne tehnike,
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– dolžina garancijskega roka,
– način servisiranja opreme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15. dan od

objave v Uradnem listu RS, do 12. ure, v
sobi 257 Uprave RS za jedrsko varnost, Voj-
kova 59, Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo šestnajste-
ga dne od objave v Uradnem listu RS ob 12.
uri, v prostorih Uprave RS za jedrsko var-
nost, Vojkova 59, Ljubljana.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po zaključenem roku za
oddajo ponudb.

11. Naročnik bo z najugodnejšim ponud-
nikom sklenil pogodbo v roku 10 dni po
obvestilu o izidu razpisa.

Uprava RS za jedrsko varnost

Št. 462-52/96 Ob-2498

Občina Duplek, Občina Pesnica, Občina
Rače-Fram, Občina Starše in Občina Kun-
gota objavljajo

javni razpis
Predmet razpisa: nastavitev in vodenje

digitalne baze podatkov v prostoru občine v
geografsko informacijskem sistemu (GIS).

Vsebina razpisa
Izdobava GIS programske opreme in na-

stavitev digitalne baze podatkov iz skano-
gramov in geokodiranih opisnih podatkov
za namen vodenja, upravljanja in evidenti-
ranja dogajanj v prostoru občine s priorite-
to:

– nastavitev GIS evidence nadomestil za
uporabo stavbnih zemljišč v skladu z občin-
skim odlokom upoštevanje pri izdelavi evi-
dence:

– obvezno implementacijo že izdela-
nih skanogramov GIS GURS zapisanih na
CD ROM (od 1:50.000 do 1:5000) ter izde-
lavo novih skanogramov iz ZKN 1:2880 za
območje celotne občine z vnosom linka s
parcelno številko ter interaktivno povezavo
z datotekami GURS-INKAT VK1-VK9,

– obvezno implementacijo podatkov
iz datotek SURS (stanovanja, občani), dato-
tek RUJP (obračunana nadomestila za stavb-
na zemljišča, davek od prodaje nepremič-
nin, davek od premoženja),

– izdelava exportne datoteke zaradi
možnosti predaje podatkov SURS-u (POPIS
2001),

– točkovanje stavbnih zemljišč glede
na odlok z ovrednotenjem in obračunom ter
izpisom odločb zavezancem,

– predaja evidence v obliki elaborata
po naseljih, vseh oziroma ulicah (grafičen
izris in izpis opisanih podatkov za posa-
meznega zavezanca) z izračunom obraču-
nanega nadomestila za stavbna zemljišča,

– izdelava in izdobava GIS programske
aplikacije Agrokarta za nastavitev in vode-
nje digitalne baze podatkov s področja kme-
tijstva, izdelane po metodologiji Agrokarte
in interaktivno povezano z opisnimi podatki
(VK1-VK9) iz zemljiškega katastra ter evi-
denco nadomestil za uporabo stavbnih zem-
ljišč,

– izdelava in izdobava GIS programske
aplikacije “Geokodirana baza statističnih
podatkov” z geokodiranimi podatki ROS,
ERO iz leta 1996 in gospodinjstva ter po-
datki o prebivalstvu iz Popisa 91, ki je do-
stopna preko aplikacije Evidenca nadome-

stil in Agrokarta.
Baze podatkov morajo biti nastavljene

tako, da zagotavljajo kompatibilnost (grafi-
ka in opisni podatki) z državnimi standardi
na teh področjih.

Ponudbeni predračun mora biti izdelan
alternativno, in sicer:

1. varianta: odkup programske opreme
in plačilo servisa za nastavitev baze podat-
kov.

2. varianta: ovrednotenje del preko me-
sečnega servisa, ki zajema poleg nastavi-
tvenih del na opremi dobavitelja tudi tekoče
ažuriranje vseh podatkov ter polletno obra-
čunavanje nadomestil za stavbna zemljišča
in izdelave različnih statističnih poročil iz
nastavljene digitalne baze podatkov (obra-
čuni, izrisi, izpisi) – po posebnem naročilu.

Pri 2. varianti naj bo navedena tudi cena
odkupa programske opreme in prenosa di-
gitalne baze podatkov na računalniško opre-
mo uporabnika v primeru, da se princip so-
delovanja po 2. varianti prekine.

Rok za dokončanje del: december 1996.
Posebni pogoji: ponudbo je potrebno se-

staviti za vsako občino posebej. Z izbranim
ponudnikom bodo sklenjene pogodbe za
vsako občino posebej. Ponudniki naj svoje
ponudbe pošljejo v zaprti kuverti na naslov:
Občina Duplek, C. 4. julija 106, 2241 Sp.
Duplek, s pripisom “Ne odpiraj – javni raz-
pis” v 15 dneh po objavi razpisa.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po izbiri.

Ponudniki lahko dvignejo na sedežu Ob-
čine Duplek odlok o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča in podatke o občini.
Dodatne informacije lahko ponudniki dobi-
jo na tel. 062/681-410, pri Železnik Milanu.

Občina Duplek

Ob-2554

Občina Cerknica na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in skladno z zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za pričetek izgradnje

Osnovne šole, vrtca in telovadnice v
Grahovem pri Cerknici

(1. faza)
1. Naročnik: Občina Cerknica, Cesta 4.

maja 53, Cerknica.
2. Obseg razpisanih del:
– zemeljska dela (šola, vrtec),
– izvedba temeljev in kanalizacije.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dobijo na Občini Cerknica, Cesta 4.
maja 53 v Cerknici, ob predložitvi dokazila
o plačanih stroških v višini 6.000 SIT na
žiro račun, št. 50160-630-810321 pri SKB
Cerknica, s pripisom za stroške razpisne do-
kumentacije (šola Grahovo).

Kontaktna oseba je Zvonka Ješelnik, tel.
(061) 793-313.

4. Vrednost razpisanih del: 9,800.000
SIT.

5. Rok za pričetek del je 10. 7. 1996, rok
za dokončanje razpisanih del je 10. 8. 1996.

6. Merila za izbiro ponudnika:
a) predstavitev podjetja:
– registracija,

– reference;
b) ponudbena cena po sklopih:
– zemeljska dela,
– temelji in kanalizacija;
c) terminski plan (zagotavljanje roka iz-

vedbe);
d) plačilni pogoji – garancija za resnost

ponudbe;
e) kontrola izvedbe (ime odgovorne ose-

be s strani izvajalca);
f) dodatne ugodnosti.
7. Ponudba mora biti izdelana na način,

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

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

Pisne ponudbe na podlagi dokumentaci-
je je potrebno oddati v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – ponudba na razpis za
pričetek gradnje OŠ v Grahovem”.

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

10. Ponudniki bodo o izidu izbire obveš-
čeni najkasneje v osmih dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Cerknica

Št. 321-7/95 Ob-2555

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Stanovanjski sklad Občine Logatec, kot in-
vestitor

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

stanovanj v Rovtah
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniš-

ka in instalacijska dela točno po projektno
tehnični dokumentaciji za izgradnjo dveh
stanovanj v pritličju (prostori starega vrtca)
poslovno-stanovanjskega bloka v Rovtah.

2. Orientacijska vrednost del znaša
3,800.000 SIT.

3. Predviden začetek del je konec julija
1996. Rok izvedbe 60 dni.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno osmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
8. in 10. uro na Občini Logatec, Tržaška 15,
Logatec pri Marjetki Treven, dipl. inž. gr.
(tel. 741-270).

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 2.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih nakaže ponudnik na žiro račun Občine
Logatec 50170-630- 810342.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
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6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “Stanovanja
Rovte”) na naslov Stanovanjski sklad obči-
ne Logatec v 10 dneh po objavi tega razpi-
sa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9.30 v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo predložiti poobla-
stilo za zastopanje.

8. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogo-
vorjeno fazo del glede na finančno sposob-
nost.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejše-
ga ponudnika v petnajstih dneh po odpira-
nju.

Stanovanjski sklad občine Logatec

Št. 361-2/96 Ob-2556

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Logatec, kot investitor

javni razpis
za ureditev starega jedra v naselju

Hotedršica (II. faza)
1. Predmet razpisa so gradbena in insta-

lacijska dela po projektno tehnični doku-
mentaciji za ureditev dela starega jedra v
naselju Hotedršica.

2. Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

3. Predvideni začetek del je v avgustu
1996. Rok izvedbe: 90 dni

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dne-
va razpisa dalje do vključno osmega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na Občini Logatec, Tr-
žaška 15, Logatec pri Marjetki Treven, (tel.
741-270).

Ponudniki se morajo ob dvigu razpisne
dokumentacije izkazati z dokazilom o vpla-
čilu 3.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro
račun Občine Logatec 50170-630-810342.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

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

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

ugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis Hotedršica”) na
naslov Občina Logatec, Občinski urad, Tr-
žaška 15, Logatec v 10 dneh po objavi tega
razpisa.

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

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

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

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

Občina Logatec

Št. 006-15-78/96 Ob-2592

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo ceste

Jugorje-Osojnik na odseku od km 2.420
do km 2.880

1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
14, Semič.

2. Predmet javnega razpisa je gradnja ce-
ste Jugorje - Osojnik na odseku od km 2.420
do km 2.880, skladno s projektno dokumen-
tacijo.

3. Dokumentacija za razpis del je na raz-
polago na Občini Semič pri Jožetu Butala,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Dvig
razpisne dokumentacije je proti plačilu
3.000 SIT, na ŽR 52100-630-40318 Občina
Semič (plačilo materialnih stroškov za javni
razpis).

4. Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je najkasneje
do 1. septembra 1996, dokončanje del do
31. oktobra 1996.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Semič, Semič 14, do
vključno 20. dan po tej objavi, do 11.45
oddaja ponudb v tajništvu pri Križan. Po-
nudbe morajo biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj - Ponudba za gradnjo
ceste Jugorje-Osojnik”.

7. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz raz-
pisnega gradiva, in sicer

I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebi-
na).

II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– kopija registracije podjetja,
– odločbo Upravne enote po 4. členu za-

kona o gospodarskih družbah,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1

in 2, oziroma 3), ki ne sme biti starejše kot
30 dni.

III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (45 dni),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih po-

nudnika),
– vzorec pogodbe,
– način obračuna,
– delež stroškov podizvajalcev,
– dinamika plačil,
– način določevanja in obračunavanja

razlik v ceni,

– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in

življenskih pogojev.
IV. Navedba referenc podjetja za podob-

na dela, kot so razpisana.
8. Javno odpiranje ponudb bo 20. dan po

objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri. Pri-
sotni predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje pri
odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnješega po-
nudnika:

– cena za razpisana dela in plačilni po-
goji,

– reference ponudnika in usposobljenost
za razpisana dela,

– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
10. Posebni pogoji
Izvajalec mora predložiti garancijo ban-

ke v višini 10% ponudbe kot garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku.

Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
oziroma na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del sklene ustrezna
pogodba. Izvedba razpisanih del se lahko
spremeni glede na razpoložljiva finančna
sredstva investitorja in na podlagi pisnega
dogovora med izvajalcem in investitorjem.

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

12. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 20. dneh po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
obvestila o izboru skleniti pogodbo o izva-
janju del.

Občina Semič

Št. 110-1/96 Ob-2569

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Hajdinja - Ormož;

Obvoznica Ormož
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od dne 5. 7. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Vladimir
Breščak, dipl. inž.  (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 7. 1996 do 9. ure v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Hajdi-
nja - Ormož; Obvoznica Ormož”.

Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1996
ob 9.30 v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

DARS, d.d
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Št. 403-151/91 Ob-2581

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90),
pravilnika o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Obči-
na Krško objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških

in instalacijskih del na dokončanju
Doma počitka Krško

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško, Cesta krških

žrtev 14, Krško.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

dokončanje del na objektu Dom počitka Kr-
ško.

3. Orientacijska cena: 300,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: začetek del 1. 9. 1996 in

dokončanje do konca leta 1996.
5. Merila za izbor:
– ponujena cena, način plačila in fiksnost

cene, možnost kreditiranja,
– kompleksnost ponudbe in reference na

podobnih objektih,
– garancija za opravljena dela,
– rok izvedbe, realnost ponudbe, druge

ugodnosti,
– opcija ponudbe,
– prevzem terjatev do dosedanjih izva-

jalcev oziroma podizvajalcev.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– potrdilo o registraciji, ne starejše od

30 dni,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vo-

dili gradnjo, z navedbo izobrazbe in drugih
podatkov,

– poimenski spisek izvajalcev in podi-
zvajalcev z navedbo njihovega procenta
udeležbe pri gradnji (s potrdili o registraci-
ji), ter njihove reference; investitor si pri
tem pridržuje pravico, da za določena dela
sam izbere izvajalce - kooperante,

– seznam referenc na podobnih objektih,
– operativni terminski plan izvajanja del,
– garancijo za gradbenokonstrukcijski

del: rok,
– navedbo oblike garancije za izvedbo

ponujenega posla (rok, kvaliteta),
– načrt organizacije gradbišča,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2 ozi-

roma BON 3, ne starejše kot 30 dni,
– bianco menico v višini 10% ponudbe-

ne cene kot garancijo za resnost ponudbe,
– operativni terminski planogram izvedbe.
Izjave:
– da so cene fiksne za čas izvedbe,
– da je ponudnik pripravljen izvesti po-

nudbena dela po sistemu funkcionalni ključ
v roke,

– da je ponudnik seznanjen s terenskimi,
geološkimi razmerami in obsegom del, ter
da jih je sposoben izvesti v navedenih ter-
minih,

– da je ponudnik seznanjen s tehnično
dokumentacijo in da z njo soglaša,

– da ponudnik prevzema operativno
koordinacijo izvajanja del na objektu tudi z
izvajalci- kooperanti, ki jih izbere investitor
neposredno,

– da je ponudnik pripravljen posel izve-
sti po potrjenem terminskem planu s plači-
lom najkasneje do konca leta 1996,

– izjavo, da je eventualna dodatno naro-
čena dela do 20% pogodbenega zneska, pri-
pravljen kreditirati minimalno na rok 6 let z
obrestno mero do 9% letno,

– da je v okviru ponudbene cene pri-
pravljen kot plačilo prevzeti terjatve do se-
danjih izvajalcev (seznam izvajalcev je se-
stavni del razpisne dokumentacije).

Cena po strukturi del iz popisov.
Rekapitulacijo cen za vsako vrsto del

ločeno po vrstah del.
Cenik za nepredvidena ali dodatna dela,

ki niso zajeta v popisu.
Cenik režijskih del.
Kalkulacijske osnove oziroma elemente

cene.
Cena v primeru izvedbe na ključ.
Baza cen: 1. september.
Opcija ponudbe: 15. september.
2. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj! Po-

nudba za dokončanje Doma počitka Krško”,
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
najkasneje do 29. 7. 1996, do 10. ure na
Občino Krško - oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo
isti dan v sejni sobi E ob 10.30.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, na Občini Krško, CKŽ 14, na od-
delku za gospodarsko infrastrukturo, pri Pir-
cu ali Kalanu, kjer lahko dobite tudi vse
dodatne informacije. Ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu pristojbine v višini 20.000 SIT na
žiro račun št. 51600-630-13042.

Ogled projektov in objekta je možen pri
Pircu ali Kalanu, na podlagi predhodne na-
jave.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, ter pridržuje pravico
možnosti pogajanja s ponudniki v postopku
priprave analize ponudb s ciljem racional-
nejšega gospodarjenja s proračunskimi sred-
stvi, ali odstopiti od oddaje del po tem raz-
pisu ne glede na razloge.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-2583

Občina Krško na podlagi 20. člena za-
kona o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za izdelavo študije ureditve mirujočega
prometa v starem mestnem jedru Krško

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izdelava študije ure-

ditve mirujočega prometa v starem mest-
nem jedru Krško.

3. Orientacijska cena: 2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: september–november

1996.

5. Merila za izbor: ponujena cena in
ugodni plačilni pogoji z možnostjo zamika
plačil, kompenzacija, fiksnost cen, rok iz-
vedbe, strokovna usposobljenost izvajalca
in reference s področja takih in podobnih
del, realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu,

morajo v razpisnem roku predložiti pisno
ponudbo na osnovi razpisne dokumenta-
cije.

2. Ponudbo z oznako “Izdelava študije
ureditve mirujočega prometa v starem mest-
nem jedru Krško - Ne odpiraj” je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje 30.
dan po objavi v Uradnem listu RS, do 10.
ure na Občino Krško - oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje po-
nudb bo isti dan v sejni sobi E ob 12. uri.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v štirinajstih dneh po objavi v Urad-
nem listu RS , od 7. do 9. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042 (poravnava materialnih
stroškov).

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na raspoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje pravico mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb s ciljem racionalnej-
šega gospodarjenja s proračunskimi sred-
stvi, ter pridržuje pravico, da z nobenim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Št. 20/96 Ob-2490

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Krajevna skupnost Sveti Tomaž

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo mrliške

vežice do III. faze pri Sv. Tomažu
1. Naročnik: KS Sveti Tomaž.
2. Predmet razpisa: izgradnja mrliške ve-

žice.
3. Orientacijska vrednost del znaša

7,000.000 SIT.
4. Predviden rok za pričetek del je takoj

po razpisu pogodbe.
5. Naročnik si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisanega
glede na razpoložljiva sredstva ali odstopiti
od pogodbe, ne glede na razloge. V nobe-
nem primeru ponudnik nima pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– cena po posameznih fazah,
– rok izvedbe,
– način obračunavanja del,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
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7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– rok dokončanja del,
– cene po fazah,
– eventualni popust,
– plačilni pogoji,
– fizično sodelovanje krajanov.
8. Razpisno dokumentacijo lahko poob-

laščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo
na KS Sv. Tomaž od 7. do 13. ure.

9. Ponudbo z vso dokumentacijo z ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis”, je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti v roku 20 dni
od objave tega razpisa na naslov KS Sv.
Tomaž, Sv. Tomaž št. 20, 2258 Sv. Tomaž.

10. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po končanem razpisu na sedežu KS Sv.
Tomaž ob 9. uri.

11. Ponudniki bodo o izidih razpisa ob-
veščeni v roku desetih dni od odpiranja po-
nudb.

12. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na KS Sv. Tomaž na
tel. 062/715-101.

Krajevna skupnost Sveti Tomaž

Št. 403/01-120/96 Ob-2491

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev za vzdrževalna dela

na vzgojnoizobraževalnih objektih
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Ulica

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

na objektih osnovnih šol in otroškega vrtca.
2.1 OŠ Ajdovščina: zamenjava oken v

stavbi 3 (nadaljevalna dela).
Orientacijska vrednost – 5,500.000 SIT.
2.2 OŠ Dobravlje, Podružnična šola Čr-

niče: zamenjava oken na severni in seve-
rovzhodni fasadi ter obnova fasade.

Orientacijska vrednost – 2,200.000 SIT.
2.3 OŠ Col: popravilo strehe in za-

menjava končne strešne kritine v pločevi-
nasto.

Orientacijska vrednost – 2,000.000 SIT.
2.4 Glasbena šola Ajdovščina: popravilo

dela strehe.
Orientacijska vrednost 800.000 SIT.
2.5 Otroški vrtec Ajdovščina: popravilo

strehe in zamenjava salonitne strešne kriti-
ne s pločevinasto.

Orientacijska vrednost – 3,000.000 SIT.
3. Dela se bodo izvajala v juliju in avgu-

stu.
4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki na sedežu Občina Ajdovščina proti
plačilu 10.000 SIT na ŽR 52010-630-7043
v sedmih dneh od 8. do 12. ure.

5. Merila za izbiro ponudnika so: cena s
plačilnimi pogoji in fiksnost cene, referen-
ce, garancijski roki in druge ugodnosti.

6. Ponudbe, izdelane v skladu z odredbo
pošljejo ponudniki v zapečatenih ovojnicah
s pripisom “Javni razpis – vzdrževalna dela
na šolah” v roku 10 dni od dneva objave na
naslov občine.

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

7. Naročnik si pridržuje pravico skleniti
pogodbo za manjši obseg del z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva.

8. Izbiro ponudnika bo naročnik opravil
za vsak objekt posebej. Pogodbo o izvedbi
del bo izbrani ponudnik sklenil s posamez-
no šolo oziroma vrtcem.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Ajdovščina

Št. 79/96 Ob-2492

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih

učencev v Občini Radenci
1. Naročnik: Občina Radenci, Radgon-

ska cesta 9, Radenci.
2. Predmet razpisa: izvajanje prevozov

osnovnošolskih učencev na naslednjih rela-
cijah:

a) Turjanci–Hrastje Mota–Murski vrh–
Murščak–Hrašenski vrh–Stanetinci–Rožič-
ki vrh–šola Kapela,

b) Okoslavci–Okoslavski vrh–Kapelski
vrh–šola Kapela,

c) Očeslavci–Melanjski vrh–Janžev vrh–
Kobilščak–Radenski vrh–šola Kapela.

3. Z izbranim ponudnikom bo naročnik
sklenil pogodbo za opravljanje prevozov za
šolsko leto 1996/97. Informacije o številu
vozačev in urniku dovozov in odvozov lah-
ko ponudniki dobijo na Upravi Osnovne šo-
le Kapela.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena za razpisane prevoze,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudniki morajo oddati ponudbe v

zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za šolske prevoze” najpozneje v 14
dneh po objavi na naslov: Občina Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.

6. Datum odpiranja ponudb je naslednji
prvi delovni dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 12. uri v pisarni župana.

7. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 14 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Radenci

Št. 314 Ob-2493

Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, objavlja
skladno z odredbo o objavljanju javnih raz-
pisov za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za generalno obnovo klavirja Steinway

1. Predmet javnega razpisa je generalna
obnova dveh klavirjev Steinway.

2. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji dejavnosti,
– dokazila o boniteti in solventnosti,
– ponudbeno ceno s specifikacijo mate-

riala in potrebnih del.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponujena cena,

– plačilni pogoji,
– reference.
4. Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da od-

da dela v skladu s svojim finančnim in ter-
minskim planom realizacije del.

6. Ponudbe pošljite na naslov: Cankar-
jev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana, v
zapečateni kuverti s pripisom: “Ne odpiraj
– ponudba za obnovo klavirja Steinway” do
8. 7. 1996.

7. Ponudnikom so na voljo informacije
vsak dan od 3. 6. do 7. 6. 1996 med 9. in 14.
uro, oziroma na tel. 212-584.

Cankarjev dom

Št. 65/96 Ob-2494

Občina Mengeš objavlja na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in v skladu z odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter na osnovi dne 10. 4. 1996
sprejetega proračuna Občine Mengeš

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

preureditve čistilne naprave Mengeš
A) Splošni pogoji razpisa:
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa: izvedba preureditve

čistilne naprave Mengeš v zadrževalnem ba-
zenu deževnih vod s prečrpavanjem.

3. Okvirna vrednost: skupna vrednost
predvidenih del je 4,800.000 SIT za kar so
sredstva predvidena v občinskem proraču-
nu.

4. Rok izvedbe del: pričetek izvajanja
del je v avgustu 1996 in končanje z tehnič-
nim pregledom septembra 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– ponudbena cena,
– reference na področju tovrstnih izvaja-

njih del, predvsem v Občini Mengeš,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– plačilni pogoji in FEC brez avansa,
– garancijska doba,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-

ugodnejša.
6. Ponudnik mora biti registriran za to-

vrstno dejavnost del za katera se priglasuje
in kot dokazilo dostaviti ustrezno registra-
cijo organizacije.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji in popisi del lahko dvignete na na-
slovu: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30/I,
1234 Mengeš, vsak dan od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 6.000 SIT, ki jo plačate v gotovini ali
z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810251 proračun Občine Men-
geš “razpis preureditev ČN Mengeš”.

8. Oddaja ponudb
Kompletno opremljene pisne ponudbe je

potrebno oddati ali poslati na isti naslov z
dospetjem najkasneje do 18. 7. 1996 do 12.
ure. Ponudba mora biti v zaprti in zapečate-
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ni ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj
– ponudba preureditev ČN Mengeš”. V eni
kuverti mora biti sprejemna dokumentacija,
v drugi pa tekst ponudbe. Ponudbe je treba
dostaviti skupno s sprejemno dokumentaci-
jo v eni skupni kuverti.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji dan v
sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta
30/I, 1234 Mengeš, s strani občinske komi-
sije za vodenje razpisov.

O rezultatih bodo o izboru izvajalca ob-
veščeni v 30 dneh od oddaje ponudb.

10. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na tel. 061/737-081 pri Ogrinc v zve-
zi s tehničnim delom pa na tel. 061/713-689
Ciperle.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne. Prav tako bodo
smatrane kot neveljavne ponudbe, ki ne bo-
do upoštevale razpisnega teksta.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali zmanjša
obseg predvidenega popisa del.

Št. 65/96 Ob-2495

Občina Mengeš objavlja na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in v skladu z odredbo o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) ter na osnovi dne 10.
4. 1996 sprejetega proračuna Občine Men-
geš

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo idejnega
projekta javne razsvetljave na območju

Občine Mengeš – ponovitev razpisa
A) Splošni pogoji razpisa:
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa: izdelava idejne za-

snove projekta javne razsvetljave na območ-
ju Občine Mengeš.

2.1 Posnetek stanja po ulicah v Mengšu,
Loki in naseljih Dobeno in Topole.

2.2 Predlog območij posameznih priži-
gališč z JR.

2.3 Kategorizacija ulic in naselij.
2.4 Faznost izgradnje nove JR.
2.5 Faznost izvedbe rekonstrukcij stare

JR, predvsem kjer je vezana na električno
omrežje.

2.6 Ovrednotenje posameznih ulic in faz
del JR.

3. Okvirna vrednost: skupna vrednost
predvidene idejne zasnove javne razsvetlja-
ve je 800.000 SIT za kar so sredstva predvi-
dena v občinskem proračunu.

4. Rok izvedbe del: pričetek izvajanja
del je v juliju 1996 in končanje ter oddaja
idejne projekta konec oktobra 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– reference na področju tovrstnih izvaja-
njih del, predvsem v Občini Mengeš,

– ponudbena cena,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– plačilni pogoji in FEC brez avansa,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika.

Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-
ugodnejša.

6. Ponudnik mora biti registriran za to-
vrstno dejavnost del za katera se priglasuje
in kot dokazilo dostaviti ustrezno registra-
cijo organizacije.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji in popisi del lahko dvignete na na-
slovu: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30/I,
1234 Mengeš, vsak dan od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 3.000 SIT, ki jo plačate v gotovini ali
z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810251 proračun Občine Men-
geš “razpis idejni projekt JR Občine Men-
geš”.

8. Oddaja ponudb
Kompletno opremljene pisne ponudbe je

potrebno oddati ali poslati na isti naslov z
dospetjem najkasneje do 11. 7. 1996 do 12.
ure. Ponudba mora biti v zaprti in zapečate-
ni ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj
– ponudba Idejni projekt JR Občine Men-
geš”.

V eni kuverti mora biti sprejemna doku-
mentacija, v drugi pa tekst ponudbe. Ponud-
be je treba dostaviti skupno s sprejemno
dokumentacijo v eni skupni kuverti.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji dan v
sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta
30/I, 1234 Mengeš, s strani občinske komi-
sije za vodenje razpisov.

O rezultatih bodo o izboru izvajalca ob-
veščeni v 30 dneh od oddaje ponudb.

10. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na tel. 061/737-081 pri Ogrinc, v
zvezi s tehničnim delom pa na tel.
061/713-689 Ciperle.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne. Prav tako bodo
smatrane kot neveljavne ponudbe, ki ne bo-
do upoštevale razpisnega teksta.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali zmanjša
obseg predvidenega popisa del.

Št. 65/96 Ob-2496

Občina Mengeš objavlja na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in v skladu z odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter na osnovi dne 10. 4. 1996
sprejetega proračuna Občine Mengeš

javni razpis
za izbiro izvajalca za

investicijsko-vzdrževalna dela v VVE v
Občini Mengeš za leto 1996

A) Splošni pogoji razpisa:
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa: investicijsko-vzdrže-

valna dela VVE v Občini Mengeš na na-
slednjih objektih:

2.1 VVE Sonček
– sanacija podov in instalacij kuhinje;

orientacijska vrednost je 1,400.000 SIT in
rok 30 dni,

– zamenjava podov dela igralnic in stop-
nišča; orientacijska vrednost je 600.000 SIT
in rok 15 dni,

2.2 VVE Gobica
– zamenjava dela pločevin na strehi;

orientacijska vrednost je 500.000 SIT in rok
10 dni.

3. Okvirna vrednost: skupna vrednost
predvidenih del je 2,500.000 SIT za kar so
sredstva predvidena v občinskem proraču-
nu.

4. Rok izvedbe del: pričetek izvajanja
del je v prvi polovici julija 1996 in konča-
nje glede na posamezna dela v skladu z
rokom iz 2. člena tega razpisa v 30, 15
oziroma 10 dneh.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– ponudbena cena,
– reference na področju tovrstnih izvaja-

njih del, predvsem v Občini Mengeš,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji in FEC brez avansa,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-

ugodnejša.
6. Ponudnik mora biti registriran za to-

vrstno dejavnost del za katera se priglasuje
in kot dokazilo dostaviti ustrezno registra-
cijo organizacije.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji in popisi del lahko dvignete na na-
slovu: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30/I,
1234 Mengeš, vsak dan od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 3.000 SIT, ki jo plačate v gotovini ali
z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810251 proračun Občine Men-
geš “razpis investicijsko-vzdrževalnih del
VVE 1996”.

8. Oddaja ponudb
Kompletno opremljene pisne ponudbe je

potrebno oddati ali poslati na isti naslov z
dospetjem najkasneje do 11. 7. 1996 do
12. ure.

 Ponudba mora biti v zaprti in zapečate-
ni ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj
– ponudba investicijsko-vzdrževalna dela na
VVE za leto 1996”.

Ponudniki lahko oddajo tudi samo posa-
mezne sklope del, vendar morajo biti le-ti
kompletni, ker se bodo dela oddajala v celo-
ti enemu izvajalcu del.

V eni kuverti mora biti sprejemna doku-
mentacija, v drugi pa tekst ponudbe. Ponud-
be je treba dostaviti skupno s sprejemno
dokumentacijo v eni skupni kuverti.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji dan v
sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta
30/I, 1234 Mengeš, s strani občinske komi-
sije za vodenje razpisov.

O rezultatih bodo o izboru izvajalca ob-
veščeni v 30 dneh od oddaje ponudb.

10. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na tel. 061/737-081 pri Poljšak, v
zvezi s tehničnim delom pa na tel.
061/715-569 Ciperle.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.
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Prav tako bodo smatrane kot neveljavne
ponudbe, ki ne bodo upoštevale razpisnega
teksta.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali zmanjša
obseg predvidenega popisa del.

Občina Mengeš

Št. 494/96 Ob-2499

Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-
sta 1, v skladu z določili odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo del rekonstrukcije kotlovnice na
objektu Gasilsko reševalni center v

Novem mestu
1. Predmet razpisa: izvedba strojnoinšta-

lacijskih del – rekonstrukcije kotlovnice z
zamenjavo kotla za kurjenje na trda goriva,
s kurjenjem na zemeljski plin; dopolnitev
elektroinstalacijskih del in vsporednih grad-
benih del na objektu.

2. Orientacijska vrednost posameznih
vrst del po oceni znaša:

a) strojna dela – 5,700.000 SIT,
b) elektro dela – 640.000 SIT,
c) gradbeno-obrtniška dela – 1,650.000

SIT.
Ponudbo je potrebno izdelati za vsa raz-

pisana dela ali pa samo za posamezno vrsto
del v skladu z usposobljenostjo in registra-
cijo predmeta poslovanja ponudnika.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo za celoten obseg del za po-
samezna dela vsak delovni dan med 8. in
12. uro v roku 7 dni po objavi v tajništvu
župana. Vse informacije o razpisanih delih
pa dobijo v službi za investicije Mestne
občine Novo mesto, tel. 068/317-259, od-
govorna oseba Mirko Strmšek, dipl. inž.
gradb.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe z najugodnejšim ponudni-
kom. Pogodbe z najugodnejšimi ponudniki
bodo sklenjene v 8 dneh od poteka roka za
oddajo ponudb.

5. Ponudbe je potrebno oddati do vključ-
no 10. dne od objave, javno odpiranje po-
nudb pa bo tretji delovni dan po preteku roka
za oddajo ponudb v sejni sobi Mestne občine
Novo mesto, Seidlova ul. 1 ob 12. uri. Po-
nudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” z nazivom
vrste del, ki so ponujena ter z oznako “Re-
konstrukcija kotlovnice GRC”.

6. Ponudbe morajo vsebovati vsa razpi-
sana dela ali posamezne vrste del, poleg
tega pa morajo vsebovati še priloge, ki so
sestavni del 12. člena odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

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

tiranje, odlog plačila,
f) garancijski rok za izvedena dela.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 5 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Mestna občina Novo mesto

Št. 402-11/96-2 Ob-2500

Republika Slovenija, upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, Ptuj, objavlja na podla-
gi 91. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Ptuj,

Slomškova ulica 10, Ptuj.
2. Predmet razpisa: dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Ptuj za drugo pollet-
je leta 1996.

3. Rok dobave: postopno do konca leta
1996.

4. Orientacija vrednost dobavljenega ma-
teriala za drugo polletje leta 1996 znaša ca.
7,200.000 SIT.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

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

c) dosedanje reference ponudnika,
d) s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziro-
ma podjetnik posameznik potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani uprave za
javne prihodke,

e) jamstvo za kvaliteto ponujenega ma-
teriala,

f) dobavne roke za naročen material,
g) izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo lahko

v času razpisa prevzamejo pri Ivanu Božič-
ku, Slomškova ulica 10, soba št. 20,

h) izpolnjeno prilogo k pogodbi, z nave-
deno specifikacijo materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, količinske in dru-
ge popuste, vse preračunano na plačilo 30
dni po dobavi,

i) datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
Izbrani bodo tisti dobavitelji, ki bodo

dali najugodnejše ponudbe za posamezne
vrste računalniškega in pisarniškega potroš-
nega materiala.

7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpi-
raj” – Ponudba za dobavo potrošnega raču-
nalniškega in pisarniškega materiala.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
ne enote Ptuj v 10 dneh po objavi v Urad-

nem listu RS. Šteje se, da je ponudba pris-
pela v roku, če je prispela na naslov naroč-
nika v roku, določenem v prejšnjem stavku.

8. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri na-
slednjega dne po poteku roka iz 7. točke, na
sedežu naročnika, Slomškova ulica 10, soba
št. 20. Če bo dan po poteku roka iz 7. točke
dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-
ljene z zahtevami razpisa.

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

11. Dodatne informacije lahko dobijo
zainteresirani v času razpisa pri Slavku Rož-
marinu, tel. 062/771-131 int. 244 med 8. in
9. uro.

Upravna enota Ptuj

Ob-2501

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
prostovoljno gasilsko društvo Bukovci, Bu-
kovci 103c

javni razpis
za nabavo orodnega avtomobila

1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Bukovci.

2. Predmet razpisa: orodni avtomobil od
1800 ccm do 2500 ccm z naslednjo dodatno
opremo:

– UKV instalacije,
– signalne naprave – sirene in utripajoče

modre luči,
– vlečna kljuka,
– avto radio.
3. Orientacijska vrednost je 4,000.000

SIT.
4. Ponudbe morajo vsebovati naslednje

elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s predračunom,
– datum do katerega velja ponudba,
– garancijske roke in seznam servisov.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– ponudbena vrednost,
– rok dobave,
– plačilni pogoji.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do

12. 7. 1996 do 20. ure na naslov Prostovolj-
no gasilsko društvo Bukovci, Bukovci 103c
ali pri tajniku društva Hameršak Marjanu,
Bukovci 17, Markovci, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj ponudba”.

7. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 7.
1996 ob 20. uri v Gasilskem domu Bukovci
103c. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb morajo imeti
pooblastila.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Prostovoljno gasilsko
društvo Bukovci

Št. 92/2 Ob-2502

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
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čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zdravstve-
ni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24,
objavlja ponovni

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila, brez

omejitev
1. Predmet razpisa: reševalno kombi vo-

zilo 2.000–2.500 ccm, z bencinskim ali tur-
bo diesel motorjem, za potrebe reševalne
službe z vso standardno serijsko opremo in
naslednjo specialno opremo: dvojno ležišče,
od tega eno zložljivo, vakuumska blazina,
klima naprava, reanimacijski kovček.

2. Orientacijska vrednost vozila:
7,000.000 SIT.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– kvaliteta vozila in vgrajena oprema,
– fiksnost cen fco Zdravstveni dom Mur-

ska Sobota, v SIT z vključenim 5% promet-
nim davkom,

– način plačila (brez avansov), z mož-
nostjo nakupa na kredit,

– garancijski rok,
– možnost zamenjave staro za novo,
– servisiranje in zagotovitev rezervnih

delov,
– reference,
– druge ugodnosti (popusti, dodatna

oprema, ipd.).
4. Pisne ponudbe ponudniki oddajo v za-

prti kuverti z oznako “Javni razpis za naba-
vo reševalnega vozila – Ne odpiraj”, najka-
sneje v 8 dneh od dneva objave v Uradnem
listu RS na naslov: Zdravstveni dom Mur-
ska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska
Sobota. Če se kakšen ponudnik odloči za
več variant, mora biti vsaka v svoji kuverti.

V ponudbi mora biti predračun, kreditni
pogoji, dobavni rok, prospekti s tehničnimi
karakteristikami vozil, izpisek iz sodnega
registra in vzorec pogodbe.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb, v prostorih Zdravstvenega doma Mur-
ska Sobota ob 12. uri. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pisna pooblastila
za zastopanje.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v 15 dneh po odpi-
ranju ponudb.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega dobavitelja po tem razpisu.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 04-3452/96 Ob-2503

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo, Koper, Ukmarjev trg 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja za tiskanje

obrazcev
I. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.

II. Predmet razpisa: izbira dobavitelja za
tiskanje obrazcev za izključno uporabo
Uprave RS za pomorstvo.

III. Orientacijska vrednost razpisa je
1,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be količin blaga glede na dejanske spre-
membe potreb med letom.

IV. Lokacija dostave: Ukmarjev trg 2,
Koper in izpostave v Izoli in Piranu.

V. Rok dobave: sukcesivno do konca le-
ta 1996.

VI. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan med 8. in
12. uro na sedežu Uprave Republike Slove-
nije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper,
pri Lorni Prelaz.

VII. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika z na-

vedbo pooblaščene osebe,
2. dokazilo o registraciji, ki ni starejše

od 3 mesecev,
3. BON 1, 2, oziroma 3, za obrtnike pa

obrtno dovoljenje,
4. reference,
5. cene za blago po specifikaciji morajo

biti:
– določene v SIT,
– oblikovane fco kupec,
– s posebej prikazanim prometnim dav-

kom,
– oblikovane na dan 1. 7. 1996 in fiksne

za nadaljnjih šest mesecev;
6. dobavne roke,
7. popuste in druge ugodnosti,
8. jamstvo za kvalitetno izvedbo posla in

kvaliteto materiala,
9. predlog pogodbe,
10. ponudba naj upošteva rok plačila 30

dni po dobavi.
Dokumentacija ponudbe mora biti ureje-

na v zgoraj navedenem vrstnem redu.
VIII. Merila za izbor ponudnikov so na-

slednja:
1. cena,
2. kvaliteta materiala,
3. brezplačna dostava na različne loka-

cije,
4. celovitost ponudbe,
5. dobavni roki in plačilni pogoji,
6. jamstva,
7. popusti in druge ugodnosti,
8. reference ponudnika.
IX. Postopek razpisa:
1. Ponudbe so lahko poslane priporoče-

no po pošti ali vročene osebno v tajništvo
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo,
Ukmarjev trg 2, Koper. Ne glede na vrsto
prinosa morajo prispeti do dne 10. 7. 1996
do 14. ure.

2. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naziva in na-
slova ponudnika in oznako: “Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro dobaviteljev za tiska-
nje obrazcev”.

3. Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1996
ob 12. uri v prostorih Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2,
Koper.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje po-
nudnika.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki.

Prepoznih in nepravilno opremljenih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in bodo
ponudniku vrnjene neodprte. Prav tako bo-
do izločene vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi izbire dobavitelja ugotovilo,
da je ponudnik navedel neresnične podatke.

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

5. Vse informacije in pojasnila v zvezi z
razpisom dobite pri Lorni Prelaz (tel.
066/271-216).

Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo

Ob-2504

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih

in restavratorskih del na p.c. Sv.
Bolfenka na Jelovicah

1. Naročnik: Občina Majšperk, Majšperk
32a.

2. Predmet razpisa je:
– gradbena sanacija zvonika, ladje, fasa-

de in mežnarije,
– restavratorska dela.
3. Lokacija objekta: Jelovice.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Opis in vrsta del sta navedena v razpisni

dokumentaciji.
Orientacijska vrednost del je 4,000.000

SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je možen

takoj po izbiri izvajalca. Rok dokončanja je
predvidoma 30. oktober 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: reference pri sorodnih delih,
ponudena cena, rok in druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

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

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 28. 6. 1996
naprej, med 8. in 12. uro, na občinskem
uradu Majšperk, Majšperk 32a. Informacije
po tel. 062/794-495.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za cerkev Bolfenk” je potrebno do-
staviti v zapečateni ovojnici do 12. 7. 1996
do 11. ure na naslov Občina Majšperk, Majš-
perk 32a.

Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
za dela v celoti ali po posameznih delih.

10. Odpiranje ponudb bo 12. 7. 1996 ob
12. uri v prostorih Občine Majšperk.

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

Ob-2505

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih

in restavratorskih del na ž.c. Marije
zaščitnice na Ptujski Gori
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1. Naročnik: Občina Majšperk, Majšperk
32a.

2. Predmet razpisa je:
– gradbena dela na zvoniku in fasadi,
– restavratorska dela.
3. Lokacija objekta: Ptujska Gora.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno.
Opis in vrsta del sta navedena v razpisni

dokumentaciji.
Orientacijska vrednost del je 6,000.000

SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je možen

takoj po izbiri izvajalca. Rok dokončanja je
predvidoma 30. oktober 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: reference pri sorodnih delih,
ponudena cena, rok in druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

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

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 28. 6. 1996
naprej, med 8. in 12. uro, na občinskem
uradu Majšperk, Majšperk 32a. Informacije
po tel. 062/794-495.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za cerkev Ptujska Gora” je potrebno
dostaviti v zapečateni ovojnici do 12. 7.
1996 do 11. ure na naslov Občina Majšperk,
Majšperk 32a.

Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
za dela v celoti ali po posameznih delih.

10. Odpiranje ponudb bo 12. 7. 1996 ob
12. uri v prostorih Občine Majšperk.

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

Občina Majšperk

Št. 1340/96 Ob-2506

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe in IV. poglavju statuta Ob-
čine Hrpelje-Kozina in odloku o organiza-
ciji in delovnem področju občinske uprave
objavljam

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dela s
področja informacijske tehnologije
1. Uporabnik: Strokovne službe občine.
2. Naročnik: Občina Hrpelje-Kozina.
3. Predmet razpisa so naslednje naloge:
I. Izvedba projektov računalniških obde-

lav:
a) analiza poenotenja šifrantov,
b) evidenca registrov,
c) računalniška podpora upravnih po-

stopkov in pisarniškega poslovanja,
d) računalniška podpora s področja na-

domestila za uporabo stavbnih zemljišč,
e) računalniška podpora s področja ko-

munalnih taks,
f) programska oprema za pregledovanje

podatkov zemljiškega katastra,
g) avtomatiziranje prenosa podatkov.
II. Nastavitev podatkovnih baz, ki mora-

jo biti usklajene z uradnimi šifranti in regi-
stri.

III. Interna standardizacija projektiranja
računalniških obdelav:

a) izdelava internega standarda računal-
niških obdelav,

b) izdelava internega standarda razvoja
programske opreme v okolju odjemalec
strežnik,

c) izdelava internega standarda obvlado-
vanja stanja programske opreme,

d) izdelava internega standarda za
spremljanje, evidentiranje in analiziranje iz-
padov ter njihovih odprav,

e) postopki šolanja.
IV. Instalacija sistemske in aplikativne

programske opreme:
a) vzpostavljanje uporabniških okolij po

predpisanih standardih,
b) vzdrževanje sistemske in aplikativne

programske opreme,
c) nadzor in projektiranje lokalne mreže.
V. Vzpostavitev informacijskega sistema

geoinformacijske infrastrukture v skladu z
obstoječimi standardi GIC Slovenije v po-
vezavi z aplikacijami in atributno bazo po-
datkov.

4. Dodatne informacije o razpisu in raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dobijo vsak delovni dan od 9. do
12. ure na tel. 066/82-001, Kavre Vera.

5. Elementi ponudbe morajo biti urejeni
po naslednjih točkah:

  1. izpolnjen obrazec predstavitev po-
nudnika,

  2. dokazilo o registraciji,
  3. bonitetno poročilo ponudnika (BON

1, BON 2),
  4. izpolnjen obrazec Prijava na naloge

razpisa,
  5. izpolnjen obrazec cene storitev,
  6. izpolnjen obrazec Metode dela,
  7. izpolnjen obrazec Sistem zagotavlja-

nja kakovosti,
  8. specifikacija ponudbe v skladu s

predmetom in pogoji razpisa,
  9. dopolnitve predloga pogodbe,
  10. druge ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik,
  11. čas veljavnosti ponudbe.
6. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-

nosti dobaviteljev:
  1. skladnost ponudbe z zahtevami raz-

pisa,
  2. bonitete in prednostne reference po-

nudnika,
  3. izkušnje ponudnika,
  4. pogoji plačila in komercialni pogoji,
  5. kalkulativne osnove za določanje ce-

ne,
  6. ponudnikov sistem kakovosti.
7. Za pravočasno in pravilno vložene po-

nudbe bodo veljale tiste, ki bodo prispele
najkasneje do 8. 7. 1996. Vse ponudbe mo-
rajo biti oddane v zapečateni pisemski ovoj-
nici z oznako “Javni razpis za izbiro IT –
Ne odpiraj” in navedbo ponudnika. Če je
ponudba oddana v več ovojnicah, morajo
biti le-te ustrezno oštevilčene.

8. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1996
v prostorih občine ob 9. uri. Na javnem
odpiranju lahko ponudnike zastopajo samo
osebe, ki imajo pooblastilo.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od zaključka zbiranja ponudb.

Občina Hrpelje-Kozina

Št. 1370 Ob-2507

Socialno-varstveni zavod Dutovlje na
podlagi zakona o financiranju javne porabe
(Ur. l. RS, št. 80/94) in odredbe o postopku

javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del sanacije tlakov v

pritličju Zavoda in dvorišču v
Socialno-varstvenem zavodu Dutovlje

I. Pooblaščeni naročnik: Social-
no-varstveni zavod Dutovlje, Dutovlje 128,
Dutovlje.

II. Predmet in pogoji razpisa: sanacije tla-
kov v pritličju Zavoda in dvorišču, in sicer:

1. Sanacija dvorišča v izmeri 58 m2:
– odstranitev kulir plošč komplet s pod-

lago in odvod na 1 km,
– priprava tamponske podlage s planira-

njem in utrjevanjem z dobavo tampona ca.
0,10 m3/m2,

– naprava AB podloge debelina 12 cm z
MB 15,

– dobava in polaganje neglaziranega gra-
nitogresa v cementno podlago.

2. Sanacijska dela v sobah pritličja:
– obnova obstoječih lesenih omar z de-

montažo ter ponovno montažo, vključno z
zamenjavo okovja, izdelavo novega podlož-
nega cokla višine 12 cm prirejenega za mon-
tažo PVC talne obloge, brušenje ter leženje
in lakiranje vrat omar, izdelava novih za-
ključnih letev med steno in omaro.

Omare 3,5 × 3,4 m kos 10 in
1,6 × 3,4 m kos 8,
– odstranitev PVC talone obloge kom-

plet s PVC kotnim zaključkom in odvoz na
1 km. Čiščenje in brušenje estriha, v izmeri
265 m2,

– odstranitev talnih keramičnih ploščic s
podlogo v WC-jih in odvoz na 1 km, v iz-
meri 18 m2,

– odstranitev obstoječih lesenih oken in
sten ter odvoz na 1 km, v izmeri 86 m2,

– demontaža radiatorjev in ponovno
montaža istih, in sicer 4 kosi,

– popravilo poškodovanega cementnega
estriha v sobah komplet vsa potrebna dela,
v izmeri 14 m2,

– izravnava tal, izdelava hidroizolacije
1× izotekt V4 ter naprava novega armirane-
ga estriha 4 cm v prostorih do 5 m2 – WC-ji,
v izmeri 17 m2,

– dobava in vzidava talnih sifonov, in
sicer 6 kosov,

– vrtanje lukenj ter montaža sider za no-
ve parapetne betonske zidove, in sicer 20
kosov,

– izdelava hidroizolacije pod parapetnim
zidom, 1× izotekt V4, v izmeri 5 m2,

– izdelava novih betonskih parapetnih zi-
dov vse komplet dvostranski opaž, enostran-
sko za vidni beton, armatura in betoniranje
MB 20 preseka do 0,12 m3/m2/m, višina pa-
rapeta 0,7 m, v izmeri 8 m,

– obloga parapeta na zunanji strani z NF
fasadno opeko deb. 12 cm ter poglobljeno
fugiranje, v izmeri 6 m2,

– brušenje in kitanje betonskega parape-
ta na notranji strani ter slikanje 2× jupol, v
izmeri 6 m2,

– dobava in vzidava kamnitih okenskih
polic Lipica, širine 15 cm, deb. 3 cm:

a) notranje police, 21 m,
b) zunanje police, 21 m,
– dobava in polaganje nedrsečega varje-

nega tlaka, komplet z zaokrožnico, v izmeri
283 m2,
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– dobava in vzidava fasadne stene, bar-
van aluminij termopan zasteklitev dim.
3,5/3,44 m (po shemi), in sicer 4 kosi,

– dobava in vzidava alu barvanega okna
01 dim. 3,5 × 3,3 m termopan zasteklitev
(po shemi), in sicer 2 kosa,

– dobava in vzidava alu barvanega okna
02 dim. 1,40/1140 kombinirano odpiranje,
termopan steklo (po shemi), in sicer 3 kosi,

– dobava in zazidava fasadne stene S2
barvan  aluminij  –  termopan  zasteklitev
1,4 × 3,44 m, in sicer 1 kos,

– dobava in vzidava al okna 03 barva
aluminij – termopan steklo kombinirano od-
piranje dim. 1,4/0,9 m, in sicer 1 kos.

3. Orientacijska vrednost del je
10,000.000 SIT.

4. Ponudnikom bo dana možnost ogleda
sanacijskih del 10 dni pred iztekom razpi-
snega roka.

Kontaktna oseba s strani naročnika je
vodja tehnične službe Milan Žerjal.

5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93), sicer se ponudba ne bo
mogla upoštevati.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– rok izvedbe del.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z

vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov Socialno-varstveni zavod Du-
tovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba”.

8. Rok za oddajo ponudb je 10. 7. 1996
do 12. ure istega dne, ko bo javno odpiranje
ponudb v prostorih Socialno-varstvenega
zavoda Dutovlje.

9. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene po-
nudnikom neodprte.

12. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 14 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Socialno-varstveni zavod
Dutovlje

Ob-2508

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Ptuj

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

odvodnjavanja meteornih voda Rabelčja
vas–zahod

A. Splošni pogoji:
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,

Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Projekta

inženiring Ptuj, Ptuj, Trstenjakova ulica 2.

3. Predmet razpisa: izvedba odvodnjava-
nja meteornih voda Rabelčja vas–zahod,
dolžina 840 m od tega 698 m kanalizirano
∅ 80–100 in 142 m jarka.

4. Lokacija: Ptuj, stanovanjska soseska
Rabelčja vas–zahod.

5. Predvidena vrednost: ca. 35,000.000
SIT.

6. Rok: predviden pričetek del je 15. 7.
1996, dokončanje pa v dveh mesecih.

B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 60-dnevno opcijo priložiti
naslednje dokumente:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe z fiksnimi cenami in

izvedbo “na ključ”,
– izjavo, da so proučili terenske prilike

na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rani stroški za ureditev deponij in grad-
bišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.

C. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B. tega razpisa,

– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpovedi 637. člena ZOR,

– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo odvodnja-
vanja meteornih voda Rabelčja vas–zahod”
je potrebno dostaviti v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in gos-
podarsko infrasrukturo, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, do 12. ure.

Kolikor se izteče 15. dan na dela prosti
dan (sobota, nedelja, praznik) se ponudbe
oddajo naslednji delovni dan do 12. ure.

Popis del s situacijami, prerezi in detajli
in vse ostale informacije v zvezi z razpisom
dobite na oddelku tel. 062/772-861 (Purg
Tone).

Odpiranje ponudb bo 15. dan po objavi
razpisa ob 12. uri na Oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo Mest-
ne občine Ptuj.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ptuj

Ob-2509

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev

kotlovnice v Osnovni šoli Vuzenica
1. Investitor: Občina Vuzenica.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbeno

obrtniških in instalacijskih del pri preuredi-
tvi kotlovnice za zamenjavo ogrevalnega si-
stema v Osnovni šoli Vuzenica.

3. Dokumentacije: razpisno dokumenta-
cijo – predizmere in popis del, lahko prev-
zamete na Občini Vuzenica v roku 5 dni po
objavi razpisa. Ogled objekta je možen. Do-
datne informacije dobite pri Helbl Angelci,
tel. 0602/64-110.

4. Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del je 30. 8. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-

mer najnižja cena ni merilo za izbor,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik – kredit.
7. Ponudbe na javni razpis pošljite ali

predložite v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj ponudba za izvajanje” v 15 dneh
od objave v Uradnem listu RS, do 12. ure
istega dne na naslov Občina Vuzenica, Mla-
dinska 1, Vuzenica.

8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
14. uri v prostorih Občine Vuzenica.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Vuzenica

Št. 136 Ob-2510

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

javni razpis
za izdelavo ponudbe za popravilo strehe

in žlebov na objektih pokrajinskega
muzeja Mariobr

1. Naročnik: Pokrajinski muzej Maribor,
Grajska ul. 2.

2. Predmet razpisa: investicijsko
vzdrževalna dela – popravilo strehe in žle-
bov.

3. Orientacijska vrednost: 8,900.000 SIT.
4. Rok izdelave in montaže: 60 dni po

oddaji del.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena vrednost,
– rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. do 9.
ure v prostorih Staninvesta, Maribor, Graj-
ska ul. 7, soba 211/II, pri Marjanu Lakoše-
tu, gr. inž.

Stroški kopiranja in kompletiranja razpi-
sne dokumentacije bremenijo ponudnika in
znašajo 1‰ od okvirne vrednosti razpisanih
del pod 4. točko tega razpisa in se nakažejo
na št. žiro računa 51800-601-11903.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– Ponudba za investicijsko vzdrževalna de-
la – popravilo strehe in žlebov”.
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8. Ponudbe ponudnikov morajo vsebova-
ti vse zahtevane razpisne pogoje, ki so po-
drobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-
je v 20 koledarskih dneh od objave v Urad-
nem listu RS do 14. ure na naslov: Stanin-
vest Maribor, Grajska ul. 7, Maribor.

10. Odpiranje ponudb bo javno tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Pokrajinskega
muzeja, Grajska ul. 2, ob 9. uri.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Pokrajinski muzej Maribor

Ob-2511

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, nasled-
nji

ponovni javni razpis
za izdelavo prostorske dokumentacije

1. Investitor: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska c. 2, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa:
a) izdelava zazidalnega načrta za obrtno

podjetniško cono Trata v ureditvenem ob-
močju P1/2 EGP, Gorenjska predilnica.

3. Obseg in vsebina naloge:
Naloga mora vsebovati vse elemente in

sestavine kot jih predpisuje zakon o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.
l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter navodi-
lo o vsebini posebnih strokovnih podlag in
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur. l.
RS, št. 14/85).

4. Orientacijska vrednost del: 2,200.000
SIT.

5. Rok za izvedbo: 3 mesece od podpisa
pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– rok za izvedbo del,
– način obračunavanja del,
– navedbo pooblaščene osebe.
8. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Škofja Lo-
ka, Mestni trg 15, Oddelek za okolje in pro-
stor, v sobi št. 20/III.

9. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za prostorsko dokumentacijo” je po-
trebno dostaviti do dne 15. 7. 1996 do 12.
ure. Ponudbe je treba poslati v zaprti kuver-
ti, priporočeno po pošti ali oddati osebno v
pisarni št. 5 – Vložišče, Občina Škofja Lo-
ka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.

10. Odpiranje ponudb se bo vršilo dne
17. 7. 1996 ob 9. uri v prostorih Občine
Škofja Loka, Mestni trg 15, v sejni sobi št.
31/V.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

12. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Škofja
Loka, pri Marjeti Mohorič-Peternelj, tel.
064/624-190.

Občina Škofja Loka

Ob-2512

Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične

dokumentacije – projektov PGD in PZI
za ureditev križišča Ceste na Makovec,

Tomšičeve ulice in ceste Istrskega
odreda v Olmu

1. Naročnik: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva 10, Koper.

2. Predmet razpisa: Idejna rešitev uredi-
tve križišča cest Ceste na Makovec, Tomši-
čeve ulice in ceste Istrskega odreda v Olmu,
izdelava projektov za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja (PGD) in projektov za izved-
bo (PZI), v skladu z veljavnimi predpisi s
področja graditve objektov.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Urada za gospodarske
javne službe in promet Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 10, soba 214, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, 8 dni od dneva objave.

Vsa morebitna pojasnila k razpisni do-
kumentaciji se dobijo na istem naslovu ali
po telefonu 066/446-244 pri Klinar Rafu.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora poleg elementov določe-

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

– idejno rešitev ureditve križišča (lahko
več idejnih rešitev – z ustreznimi ponud-
bami),

– ponudbo za izdelavo projektne doku-
mentacije PGD, PZI na osnovi predlagane
idejne rešitve,

– pečat in podpis odgovorne osebe,
– ponudbeni predračun za izvajanje kom-

pletnega inženiringa v SIT.
5. Rok zaključka del je 75 dni od podpi-

sa pogodbe.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so zlasti:
– vsebina in kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika in morebitnih

podizvajalcev,
– kadrovska, organizacijska in tehnična

usposobljenost,
– ponudbena cena za izdelavo projektov

PGD, PZI,
– plačilni pogoji.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z

vso potrebno, ustrezno dokumentacijo v za-
pečateni ovojnici, z napisom “Ne odpiraj –
Javni razpis za izbiro izdelovalca idejnega
projekta in tehnične dokumentacije – za ure-
ditev križišča Ceste na Makovec, Tomšiče-
ve ulice in ceste Istrskega odreda v Olmu”,
na naslov: Mestna občina Koper, Urad za
gospodarske javne službe in promet, Verdi-
jeva 10, 6000 Koper.

Rok za vložitev ponudb je 15. dan od
objave razpisa, do 12. ure.

8. Odpiranje ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-

lovni dan po oddaji ponudb ob 12. uri, v
prostorih Mestne občine Koper.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo odda-
ne do predpisanega roka osebno ali po poš-
ti. V tem primeru velja datum poštnega žiga
za datum oddaje.

9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisna pooblastila za zastopanje
pri odpiranju ponudb.

10. Ponudnik mora v ponudbi navesti,
da se z razpisnimi pogoji strinja v celoti ter
na podlagi le-teh daje svojo ponudbo in so-
glasje, da bodo ti pogoji v celoti sestavni
del pogodbe.

11. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami. Idejne rešitve, ki na razpisu
ne bodo izbrane, se ne odkupijo.

12. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene pravočasno prispele
na naslov naročnika.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Koper

Ob-2513

Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice
objavlja

javni razpis
izbire izvajalca za obnovo ceste

Dobruša–Lipica
A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija ceste.
3. Razpisna dokumentacija: popis del kot

podlogo za sestavo ponudbe dobite na upra-
vi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1 (Alek-
sandra Velkovrh) tel. 823-665. Na istem na-
slovu dobite na vpogled projektno doku-
mentacijo.

4. Predmet razpisa so zemeljska in asfal-
terska dela.

5. Orientacijska vrednost naročila je ca.
4,4 mio SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
7. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbo, ki mora vsebovati ponudbeni

dopis, ponudbeni predračun in dokazilo o
pravilni sposobnosti (4. čl. zakona o gospo-
darskih družbah), predložite do vključno
srede 17. 7. 1996 do 12. ure na občinsko
upravo Občine Vodice.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za rekonstruk-
cijo ceste” in naslovom ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo isti dan 17. 7.
1996 ob 12.15 v sejni sobi Občine Vodice.

B. Detajlna navodila razpisa:
a) ponudbena  cena  mora  biti  formira-

na s ponudbenim predračunom na popisu
razpisne dokumentacije s fiksnimi cenami
za enoto,
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b) s ponudbo definirajte plačilne pogoje,
ki jih bomo ovrednotili v oceni ugodnosti
ponudbe,

c) v ponudbi navedite vaš rok izvedbe,
d) garancijski rok za kvaliteto del je naj-

manj 3 leta,
e) opcija ponudbe je 17. avgust 1996,
f) ponudniki bodo obveščeni o izidu v

15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Vodice

Št. 77/96 Ob-2514

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo
podstrešja na Zgornji Velki (za

pridobitev dveh stanovanjskih enot)
1. Investitor: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj.
2. Predmet razpisa: adaptacija podstreš-

ja na občinski zgradbi na Zg. Velki 40 za
pridobitev dveh stanovanjskih enot (grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela).

3. Lokacija objekta je v naselju Zgornja
Velka, Občina Šentilj.

4. Predvideni rok pričetka del je 20. 8.
1996.

5. Investitor si pridrži pravico oddati del-
ni obseg del od razpisanega, ponudnik nima
pravice do uveljavitve odškodnine iz tega
naslova.

6. Dokumentacija: popise del dobijo po-
nudniki vsak delovni dan od 7. do 15. ure na
sedežu Občine Šentilj. Za dvig dokumenta-
cije je potrebno vplačati nepovratnih sred-
stev v višini 4.000 SIT na žiro račun Občine
Šentilj, št. 51800-630-25573.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika (točen

naslov),
– dokazilo o registraciji,
– garancijski rok,
– navedbo pooblaščene osebe,
– navedbo imena podizvajalcev in izja-

vo, da jamči za kakovost del podizvajalcev,
izjavo, da je seznanjen z obsegom del,

– izjavo, da je usposobljen izvesti dela
po tem razpisu.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– rok izvedbe, terminski plan,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-

cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
adaptacijo podstrešja na Zg. Velki” je po-
trebno dostaviti v zaprtih kuvertah na na-
slov Občine Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj.

Kuverte morajo tako opremljene dospeti
na sedež občine (ne glede na način prenosa)
do 19. julija 1996 do 10. ure.

Kuverta I mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– garancijski rok,

– navedbo pooblaščene osebe,
– navedbo imena podizvajalcev z izjavo,

da jamči za kakovost del podizvajalcev,
– izjavo, da je seznanjen z obsegom del,
– izjavo, da je usposobljen izvesti dela

po tem razpisu.
Kuverta II mora vsebovati:
– ponudba.
10. Nepopolne ponudbe in neprevilno

opremljene kuverte ne bodo upoštevane.
11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,

v petek 19. julija 1996 ob 12. uri v prostorih
Občine Šentilj, sejna soba.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

13. Vse morebitne informacije lahko po-
nudniki dobijo na Občini Šentilj na tel.
651-133 (Jože Štromajer).

Občina Šentilj

Št. 112/96 Ob-2515

Javni razpis
za nakup telefonske centrale

1. Naročnik: SIQ, Slovenski institut za
kakovost in meroslovje, Tržaška c. 2,
Ljubljana

2. Predmet razpisa: dobava, projektira-
nje, montaža in zagon naročniške ISDN te-
lefonske centrale.

2.1 Splošne zahteve:
Tip centale: ISDN.
Povezava z javnim omrežjem: primarni

dostop (30 B+D).
Telefoni: možnost priključitve digitalnih

in analognih telefonov različnih proizva-
jalcev.

Nekatere funkcije:
– DID/DOD,
– programabilni krožni pozivi,
– konferenca,
– preusmeritev klica, prevezovanje,
– možnost priključitve sistema za tarifi-

ranje,
– glasba na čakanju,
– možnost vključitve avtomatskega od-

zivnika,
– možnost vključitve modema.
Atesti: vsa oprema mora biti ustrezno

atestirana za uporabo v Republiki Sloveniji
in za priključitev na javno telekomunikacij-
sko omrežje.

2.2 Varianta 1
Število internih priključkov: ca. 50 z

možnostjo ražširitve do ca. 80.
Komfortni digitalni telefonski aparati: 10

kosov.
Standardni digitalni telefonski aparati:

10 kosov.
Projekt: priprava projektne naloge za po-

stavitev centrale.
Montaža in vključitev: vključno s pro-

gramiranjem, priključitvijo delovnih postaj,
priključitev na javno omrežje.

Šolanje: operaterjev in uporabnikov.
(opcija) Tarifiranje: možnost vključitve

sistema za tarifiranje na osnovi impulzov iz
javne centrale.

(opcija) Posredovalno mesto: možnost
vključitve enega posredovalnega mesta.

(opcija) Govorna pošta: možnost vklju-
čitve enokanalne/večkanalne govorne pošte.

2.3 Varianta 2
Število internih priključkov: ca. 50 z

možnostjo razširitve do ca. 220.

Komfortni digitalni telefonski aparati: 10
kosov.

Standardni digitalni telefonski aparati:
10 kosov.

Projekt: priprava projektne naloge za po-
stavitev centrale.

Montaža in vključitev: vključno s pro-
gramiranjem, priključitvijo delovnih postaj,
priključitev na javno omrežje.

Šolanje: operaterjev in uporabnikov.
Tarifiranje: sistem za tarifiranje na os-

novi impulzov iz javne centrale.
Posredovalna mesta: dve neodvisni po-

sredovalni mesti.
(opcija) Govorna pošta: možnost vklju-

čitve enokanalne/večkanalne govorne pošte.
Ponudbe se lahko dajejo tudi samo za

eno varianto.
3. Orientacijske vrednosti naročila po

točkah iz prejšnega odstavka:
– točka 2.2: orientacijska vrednost: –

2,000.000 SIT
– točka 2.3: orientacijska vrednost: –

3,500.000 SIT
4. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe pošljite na naslov: SIQ. Tržaška

c. 2, 1000 Ljubljana, v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure z oznako “Tele-
fonska centrala - javni razpis - ne odpiraj”.

5. Ponudba mora vsebovati: predstavi-
tev in boniteto ponudnika, oznako modela
centrale, konfiguracijo, opis sistema, refe-
rence, ceno po komponentah, dobavni rok,
plačilne pogoje, garancijske pogoje, foto-
kopije vseh potrebnih atestov, podatke o
zagotavljanju servisa.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– posedovanje ustreznih atestov,
– reference,
– fleksibilnost,
– garancijski pogoji,
– plačilni pogoji,
– cena,
– dobavni rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi dobavitelj.
SIQ si pridržuje pravico, da ne izbere

nobene ponudbe.
7. Odpiranje ponudb
Ponudbe se bodo odpirale na SIQ 15. ju-

lija 1996 ob 15. uri v sobi 316 poslovne
stavbe na Tržaški 2 v Ljubljani.

8. Rok za dobavo opreme bo dogovorjen
pogodbeno, predvidoma september 1996.

9. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa je 30 dni po odpira-
nju ponudb.

Slovenski institut za kakovost
in meroslovje

Št. 109/68 Ob-2516

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Moravske Topli-
ce objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del ceste

L 5670 Lončarovci–Ivanjševci, ceste
L 5606 Bukovnica-Motvarjevci,

krajevne ceste v Moravskih Toplicah
in igrišča v Fokovcih
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1. Investitor: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3,  Moravske Toplice.

2. Predmet razpisa:
a) obnovitvena dela na cesti L 5670 Lon-

čarovci–Ivanjševci v dolžini 1,9 km,
b) obnovitvena dela na cesti L 5606 Bu-

kovnica–Motvarjevci v dolžini 2,7 km,
c) preplastitev igrišča v Fokovcih,
d) asfaltiranje oziroma preplastitev ce-

ste v Moravskih Toplicah.
3. Orientacijska vrednost vseh razpisa-

nih del je 80,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe je julij–oktober 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na sedežu občine – pri Šadlu,
kjer je tudi na vpogled projektna dokumen-
tacija.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ločeno
za vsako temo posebej.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena za razpisana dela,
– ugodni plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– fiksnost cene,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del,
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
8. Ponudbo morajo ponudniki sestaviti

v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za  izvajanje  javnega  razpisa.  K  ponudbi
je  potrebno  priložiti  tudi  BON 1  in
BON 2.

9. Investitor si pridržuje pravico izbrati
za vsako temo drugega izvajalca.

10. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Zapečateno ponudbo z oznako “Ponud-
ba - Ne odpiraj!” je treba dostaviti na na-
slov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice v dveh ločenih
kuvertah.

11. Javno odpiranje ponudb bo v 35 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

12. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Moravske Toplice

Št. 159/96 Ob-2517

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Odranci, Panonska ulica 33, Odranci, Čren-
šovci, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacije in čistilne naprave v naselju
Odranci IV. faza (meteorne vode)
Investitor: Občina Odranci.
Predmet razpisa: izgradnja kanalizacije

in čistilne naprave v naselju Odranci IV.
faza (meteorne vode).

Orientacijska vrednost del znaša ca.
15,000.000 SIT.

Predviden začetek del v mesecu septem-
bru, dokončanje decembra 1996.

Ponudniki lahko dvignejo dokumentaci-
jo razpisanih del proti plačilu materialnih

stroškov v vrednosti 5.000 SIT vsak delovni
dan med 7. in 15. uro na občinski upravi
Občine Odranci, Panonska 33, pri tajniku
Kikel Matiji (tel. 70-190).

V ponudbi mora izvajalec del upoštevati
delo 5 delavcev občine iz programa javnih
del.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– tehnična usposobljenost in strokovnost

z  referencami,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Investitor si pridržuje pravico spremeni-

ti obseg del oziroma izvedbo vseh del, ki so
razpisana, glede na pridobitev sredstev Mi-
nistrstva za okolje in prostor. Izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodninske-
ga zahtevka.

Pisne ponudbe dostavite v 10 dneh po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, do
14. ure, na naslov: Občina Odranci, Panon-
ska 33, Odranci, 9232 Črenšovci. Ponudba
mora biti narejena v skladu z razpisno do-
kumentacijo in predpisanim postopkom.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako ponudnika, z navedbo pred-
meta razpisa “Ne odpiraj – ponudba!”

Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po oddaji ponudb ob 14. uri v prostorih
Občine Odranci, Panonska 33, v sejni sobi.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 3 dneh
po odpiranju ponudb.

Občina Odranci

Ob-2521

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Obči-
na Grosuplje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del in

javne razsvetljave na Šuligojevi cesti v
naselju Šmarje-Sap v Občini Grosuplje

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan
Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu Občine Grosuplje, pri Mariji
Likovič, tel. 761-211 vsak delovnik med 7.
in 15. uro, proti plačilu 5.000 SIT na žiro
račun Občine Grosuplje št.
50130-630-810272, sklic na št. 1111.

3. Predmet javnega razpisa: Izvedba
gradbenih in instalacijskih del na cestišču,
pločniku, kanalizaciji in javni razsvetljavi.

4. Okvirna vrednost razpisanih del znaša
3,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremeniti razpisani obseg del glede na
razpoložljiva sredstva. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok izvedbe del: dela se bodo izvajala
v času od 15. 7. 1996 do 31. 8. 1996. Izvaja-
jo se po popisu del, ki je v razpisni doku-
mentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,

– način plačila in fiksnost cen,
– reference,
– popolnost ponudbe,
– garancija na izvedena dela.
7. Ponudbe predložite osebno do 5. 7.

1996 do 8.30 na Občino Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuverti
zalepljeni s selotejpom, preko katerega je
žig ponudnika. Sprednja stran kuverte mora
biti opremljena z naslednjim naslovom in
oznako: Občina Grosuplje, Urad za komu-
nalno infrastrukturo, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, “Ponudba – Šuligojeva cesta – ne
odpiraj.”

8. Javno odpiranje ponudb bo 5. 7. 1996
ob 9. uri v sejni sobi (II. nadstropje) Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ob-2522

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), Uredbe o pristojnosti za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94 in 28/93), odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Občina Gro-
suplje v sodelovanju z Zavodom za gozdo-
ve Slovenije, OE Ljubljana, KE Škofljica,
objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah v zasebnih gozdovih
Občine Grosuplje za leto 1996

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan
Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Razpisna dokumentacija razpisanih
del in pojasnila so ponudnikom na vpogled
oziroma na voljo na Občini Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje, vsak delovni dan od
8. do 10. ure pri Mariji Likovič, tel. 761-211.

3. Predmet javnega razpisa: tekoča in pe-
riodična vzdrževalna dela: strojno in ročno
vzdrževanje vozišča; čiščenje propustov,
dražnikov in brežin: nabava, nakladanje in
prevoz posipnega materiala in profiliranje
vozišča.

4. Vrednost razpisanih del znaša
2,237.500 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremeniti razpisani obseg del, glede na
razpoložljiva sredstva. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru vendar v času od 31. 8.
1996 do 31. 12. 1996 in v skladu z razpo-
ložljivimi sredstvi. Zaključek del je konec
leta 1996. Dela se izvajajo po programu del,
ki je na razpolago v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference,
– popolnost ponudbe,
– doba  trajanja  garancije  na  izvedena

dela,
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– ugodnosti, ki jih nudi izvajalec naroč-
niku,

– opcija ponudbe.
7. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe predložite osebno do 4. 7. 1996

do 8.30 na Občino Grosuplje, Kolodvorska
2, Grosuplje, v zapečateni kuverti zaleplje-
ni s selotejpom, preko katerega je žig po-
nudnika. Sprednja stran kuverte mora biti
opremljena z naslednjim naslovom in ozna-
ko: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, “Ponudba – gozdne ceste – ne odpi-
raj.”

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7.

1996 ob 9. uri v sejni sobi (II. nadstropje)
Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosup-
lje. Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju, morajo
predložiti pismeno pooblastilo ob pričetku
javnega odpiranja.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-2523

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Ul.
sv. Barbare 4-5, Idrija objavlja

javni razpis
za gradbeno obrtniška dela adaptacije
prostorov Mestne knjižnice in čitalnice

Idrija
1. Naročnik: Mestna knjižnica in čitalni-

ca Idrija.
2. Predmet razpisa je izvedba adaptacije

prostorov Mestne knjižnice v I. etaži objek-
ta “Magazin” v Idriji.

3. Razpisna dokumentacija s podatki in
razlago se dobi v Mestni knjižnici in čitalni-
ci (tel. 71-050) pri Anici Božič od objave v
Uradnem listu RS.

4. Osnovni podatki za objekt
Objekt stoji v Ul. sv. Barbare 4-5. Pro-

stori, ki se jih obdeluje so pretežni del knjiž-
nice v velikosti 314 m2 in novopridobljeni
prostori v velikosti 130 m2.

5. Lokacija objekta je v Idriji parc. št.
1443 k.o. Idrija-mesto.

6. Orientacijska vrednost del znaša ca.
5,000.000 SIT.

7. Rok za izvedbo projektov začne teči
po podpisu pogodbe, končanje prevzetih del
pa v 60 delovnih dneh.

8. Prednost pri izboru bodo imele celo-
vite ponudbe.

Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost del,
– rok izvedbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji.
9. Dokumentacija, ki jo morajo ponud-

niki predložiti:
– podatki iz 12. člena odredbe o postop-

ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil,

– podatki o kadrih in strokovni usposob-
ljenosti, kapacitetah in zasedenosti,

– podatke o podizvajalcih in obsegu jav-
nega naročila, ki bi ga izpolnili podizvajalci,

– ovrednoteno delo v tolarskih zneskih s
prometnim davkom,

– podatki o boniteti poslovanja,
– datum veljavnosti ponudbe,
– predlog pogodbe s predvideno bančno

garancijo v višini pogodbene vrednosti.

10. Rok in način oddaje ponudb: na na-
slov Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Ul.
sv. Barbare 4-5, Idrija, v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis – Mestna knjižnica in
čitalnica Idrija – ponudba, ne odpiraj” do
15. julija 1996 po pošti.

11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: 18. julija 1996 ob 8. uri v Mestni
knjižnici in čitalnici Idrija.

12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

Mestna knjižnica in čitalnica
Idrija

Št. 74/96 Ob-2535

Krajevna skupnost Benedikt na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa sveta Kra-
jevne skupnosti Benedikt objavlja

javni razpis
za oddajo naslednjih del:
a) likvidacija dveh vrtin Be l, globina

150,50 m in BS-2, globine 788 m,
b) izdelava ter aktiviranje dveh novih

vrtin globine 30 in 100 m,
c) hidrogeološki nadzor izvedbe del.
1. Predmet razpisa je likvidacija dveh vr-

tin mineralne vode, BE-l, globine 150,50 m
in BS-2, globine 788 m, izdelava in aktivi-
ranje dveh novih vrtin globine 30 in 100 m
ter hidrogeološki nadzor izvedbe del na lo-
kaciji slatine v Benediktu.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,500.000 SIT.

3. Predviden rok pričetka del je 15. 9.
1996.

4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena (ločena za postavko

A, postavko B in postavko C) po sistemu
ključ v roke,

– opcija ponudbe,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgo-

voren za izvedbo del.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– garancija za izvedbo v predpisanem ro-

ku,
– reference,
– cena,
– garancija za kvaliteto izvedbe del,
– eventualne druge ugodnosti ponudni-

ka.
6. Oddaja ponudb
Rok za dostavo ponudbe je 30 dni po

objavi tega razpisa na naslov Krajevna skup-
nost Benedikt, Benedikt 5, 2234 Benedikt, s
pripisom “Ponudba za sanacijo slatine v Be-
nediktu”.

Ponudniki lahko vse dodatne informaci-
je in razpisno dokumentacijo dvignejo pri
Krajevni skupnosti Benedikt s plačilom
15.000 SIT, in sicer od 1. 7. 1996 do 5. 7.
1996 od 8. do 9. ure v pisarni Krajevne
skupnosti Benedikt.

7. Odpiranje pismenih ponudb se bo
opravilo pred komisijo, pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni ponudniki, ki bodo o
času odpiranja obveščeni.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence razpisa komisija obvestila v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Benedikt

Ob-2536

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev investicijsko

vzdrževalnih del na objektih družbenih
dejavnosti

1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalcev za

investicijsko vzdrževalna dela na objektih
osnovnih šol, vrtcev in Pokrajinskega mu-
zeja

Orientacijska vrednost del:
  1. OŠ Dušana Bordona
  – odprava zamakanja – 1,400.000 SIT;
  2. OŠ Antona Ukmarja
  – zamenjava iglanih oblog – 1,000.000

SIT,
  – sanacija kanalizacije – 1,500.000 SIT;
  3. OŠ Šmarje
  – odprava zamakanja strehe – 500.000

SIT,
  – sanacija centralnega ogrevanja –

1,600.000 SIT;
  4. OŠ Gračišče
  – postavitev ograje ob igrišču –

3,150.000 SIT,
  – zamenjava iglanih oblog – 600.000

SIT,
– ureditev sanitarij vrtca – 200.000 SIT;

  5. Vrtec Koper
  – obnova ravnih streh – 3,400.000 SIT,
  – ureditev prezračevanja na oknih –

1,000.000 SIT;
  6. Vrtec Semedela
  – zamakanje ravne strehe – 1,000.000

SIT,
  – toplotna izolacija stropov – 5,700.000

SIT,
  – zamenjava iglanih oblog – 1,400.000

SIT;
  7. OŠ Hrvatini
  – sanacija kletnih prostorov – 1,100.000

SIT,
  – zamenjava iglanih oblog – 200,000

SIT;
  8. OŠ Dekani
  – preureditev galerije v garderobe –

1,700.000 SIT,
– sanacija tlakov – 700.000 SIT,

  – ventilacija garderobe – 100.000 SIT,
  – zamenjava oken – 1,200.000 SIT,
  – ventilacija sanitarij – 300.000 SIT,
  – obnova zunanje ograje – 600.000 SIT,
  – obnova fasade – 500.000 SIT,
  – sanacija sanitarij – 200.000 SIT;
  9. OŠ Prade
  – ureditev učilnice na podstrešju –

3,200.000 SIT,
  – sanacija zunanjih tlakov – 300.000

SIT,
  – popravila streh, fasade, tlakov, oken

in vrat – 1,000.000 SIT;
  10. OŠ P. Tomažiča
  – sanacija prostorov ob telovadnici –

500.000 SIT,
  – sanacija sanitarij – 2,300.000 SIT,
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  – popravilo centralnega ogrevanja –
700.000 SIT;

  11. OŠ P. P. Vergerio Il Vecchio
  – obnova kanalizacije – 700.000 SIT,
  – obnova dela fasade in ravne strehe –

600.000 SIT,
  – zamenjava parketa – 200.000 SIT,
  – izdelava nadstreška nad vrati –

100.000 SIT;
  12. OŠ Škofije
  – prekritje strehe – 2,200.000 SIT,
  – sanacija tlakov – 2,800.000 SIT,
  – menjava vratnih kril – 100.000 SIT,
  – ureditev kabineta – 200.000 SIT,
  – ureditev pomožnih prostorov kuhinje

– 200.000 SIT,
  – sanacija sanitarij – 800.000 SIT,
  – popravilo centralnega ogrevanja –

200.000 SIT;
  13. OŠ Janka Premrla Vojka
  – izdelava in vgradnja omare ter mizar-

ska popravila oken in vrat – 150.000 SIT,
  – sanacija kuhinjskega odtoka –

300.000 SIT,
  – menjava tlakov in lepljenje protidr-

snih trakov na stopnicah – 400.000 SIT,
  – preureditev učilnice – 350.000 SIT;
  14. OŠ Marezige
  – preureditev drvarnice v učilnico –

800.000 SIT,
  – zaščita prostora za sprejem hrane –

100.000 SIT,
  – popravilo strehe – 100.000 SIT;
  15. Pokrajinski muzej
  – sanacija kritine in montaža zaščitne

ograje – 900.000 SIT.
3. Rok izvedbe: julij–avgust 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– strokovnost,
– reference.
Prednost bodo imeli izvajalci, ki bodo

ponudili sklenitev pogodbe po sistemu
“ključ v roke”.

5. Ponudnik lahko odda ponudbo tudi za
posamezno razpisno postavko pri posamez-
nem zavodu.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 5. julija 1996 med 8. in 12.
uro na Uradu za družbene dejavnosti Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, soba 203. Podpi-
sani razpisni pogoji so sestavni del ponudbe.

7. Pisne ponudbe predložite v zaprti ku-
verti do vključno 9. julija 1996 do 10. ure
na naslov: Mestna občina Koper, Urad za
družbene dejavnosti, Verdijeva 10, z ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba za investicijsko
vzdrževanje”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 9. julija
1996 ob 10. uri v sejni sobi Mestne občine
Koper.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje do 16. julija 1996.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti

Št. 36/96 Ob-2537

Okrožno sodišče v Mariboru, Maribor,
Sodna ulica 14, 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 dobavitelja pisarniškega,

potrošnega in računalniškega materiala
ter čistil in toaletno-sanitarnega

materiala
1. Predmet razpisa: dobava pisarniške-

ga, potrošnega in računalniškega materiala
ter čistil in toaletno-sanitarnega materiala
za potrebe Okrožnega sodišča v Mariboru
ter okrajnih sodišč v Mariboru, Lenartu in
Slovenski Bistrici.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 28 mio SIT letno.

3. Rok dobave: sukcesivne dobave do
konca leta 1996 z možnostjo podaljšanja v
leto 1997.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo ponud-
niki v vložišču Okrožnega sodišča v Maribo-
ru, Maribor, Sodna ul. 14. Vse dodatne infor-
macije posreduje Zora Lavič tel. 062/225-441
med 9. in 11. uro vsak delovni dan.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Cene za material po specifikaciji
morajo biti določene v SIT, fco kupec, s
posebej navedenim zneskom prometnega
davka. Ponudba mora vsebovati: overjeno
dokazilo o registraciji, ne starejše od treh
mesecev, dobavne roke, popuste in druge
ugodnosti, veljavnost ponudbe, jamstvo za
kvaliteto ponujenega materiala, rok plačila
najmanj 30 dni po dobavi.

Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršnoko-
li predplačilo ali krajše plačilne roke, se pri
izbiri ne bodo upoštevale.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo za posamezno vrsto materiala z
različnimi ponudniki, ki bodo za določen
material najugodnejši.

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

8. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so: celovitost ponudbe, kvaliteta ma-
teriala, fiksnost cen, količinski popusti, stal-
ne količinske zaloge asortimana z možnost-
jo hitre dobave ob nujenm naročilu, brez-
plačna dostava, popusti in druge ugodnosti
ponudnika.

9. Ponudba mora prispeti do vključno 19.
7. 1996 do 12. ure na naslov: Okrožno so-
dišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica 14,
Komisija za vodenje postopka javnega raz-
pisa za izbor dobavitelja pisarniškega, po-
trošnega in računalniškega materiala ter či-
stil in toaletno-sanitarnega materiala.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z navedbo razpisa “izbor dobavitelja
pisarniškega materiala, čistil” in z opozori-
lom “Ne odpiraj – javni razpis”. Na kuverti
mora biti točen naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 22. 7. 1996 ob 10. uri na sedežu
naročnika Maribor, Sodna ul. 14 v sejni so-
bi št. 253/II.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo o zastopanju.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrožno sodišče v Mariboru

Ob-2538

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja šolskega avtobusa

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

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

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

Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo po predlo-
žitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na žiro račun št.
50130-630-810272. Rok za dvig razpisne
dokumentacije je najpozneje do 5. 7. 1996
do 10. ure.

4. Rok za dobavo: avgust 1996.
5. Orientacijska vrednost del je

13,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: cena, način plačila in fiksnost cen,
reference, popolnost ponudbe, rok dobave,
garancijski rok, druge ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti zalepljeni s selo-
tejpom preko katerega je žig ponudnika, na
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti Občine Grosuplje najkasneje do 8. 7.
1996 do 8. ure.

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

8. Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1996
ob 10. uri v sejni sobi Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstropje).
Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli so-
delovati na javnem odpiranju ponudb mora-
jo predložiti pismeno pooblastilo ob pričet-
ku javnega odpiranja ponudb.

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

Ob-2539

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

javni razpis
za izbiro izvajalca del pri ureditvi

smučarske skakalnice Čušperk
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1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa: zemeljska dela pri
ureditvi skakalnice in polaganje zemeljskih
vodov za oskrbo skakalnice.

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

Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo po predlo-
žitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na žiro račun št.
50130-630-810272. Rok za dvig razpisne
dokumentacije je najpozneje do 5. 7. 1996
do 10. ure.

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

5. Orientacijska vrednost del je
1,500.000 SIT.

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

7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti zalepljeni s selo-
tejpom preko katerega je žig ponudnika, na
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti Občine Grosuplje najkasneje do 8. 7.
1996 do 8. ure.

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

8. Javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1996
ob 11. uri v sejni sobi Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstropje).
Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli so-
delovati na javnem odpiranju ponudb mora-
jo predložiti pismeno pooblastilo ob pričet-
ku javnega odpiranja ponudb.

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

Občina Grosuplje

Št. 52/96 Ob-2540

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

stanovanj v športnem objektu v Kobilju
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

gradnjo stanovanj v obstoječem objektu v
Kobilju.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je 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 do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva

razpisa dalje, do vključno petega 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 5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51900-601-51516.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri ZEU – Družba za načrtova-
nje 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
9,900.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
16. 7. 1996 do 12. ure, na naslov ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, Stane-
ta Rozmana 5, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za stanovanja v Kobilju
– Ne odpiraj”.

7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZEU –
načrtovanje, inženiring, Murska Sobota, Sta-
neta Rozmana 5, dne 16. 7. 1996 ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Občina Kobilje

Št. 2238/96 Ob-2541

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

konservatorskih del na kompleksu
Samostan Studenice – objekt cerkve
A. Splošni pogoji:
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

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

torska dela.
3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku

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

4. Vsebina javnega razpisa: Samostan
Studenice – cerkev, tesarska, krovska in kle-
parska dela.

5. Rok pričetka in dokončanja del: po
dogovoru.

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

7. Vrednost del ca. 4,000.000 SIT.
8. Rok za oddajo ponudb: 15. dan, šteto

vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 10. ure.

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

B. Razpisni pogoji:
1. Ponudba mora vsebovati vse elemente

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

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

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

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

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor

Št. 21/96 Ob-2543

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) Mestna občina Ptuj ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za preplastitev

lokalnih in krajevnih cest na območju
Mestne občine Ptuj

Razpisno dokumentacijo dobite na Od-
delku za okolje, prostor in gospodarsko in-
frastrukturo soba št. 54 vsak dan, strokovne
informacije pa vam posreduje Pavlica Mi-
lan (tel 062/772-731, 772-739) vsak dan od
8. do 10. ure.

Orientacijska vrednost del:
A. Lokalne ceste 47,000.000 SIT,
B. Krajevne ceste 24,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok

izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

Ponudbo za javni razpis dostavite v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
vključno do 12. ure v sobo št. 54/III Mestne
občine Ptuj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj! Ponudba za preplastitev
lokalnih in krajevnih cest v Mestni občini
Ptuj”.

Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri v prostorih Mestne občine Ptuj (sej-
na soba).

Ponudbeniki bodo obveščeni o izidu v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Št. 21/96 Ob-2544

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Mestna občina Ptuj

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo javne
razsvetljave v Dražencih in Ulici A.

Hlupiča v Ptuju
A. Splošni pogoji:
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,

Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Elektro

Maribor, IMI d.o.o. Dravograd.
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3. Predmet razpisa: izvedba javne raz-
svetljave v Dražencih v dolžini 1900 m in
Ulici A. Hlupiča v dolžini 330 m.

4. Lokacija: Draženci, Ptuj.
5. Predvidena vrednost: ca. 6,700.000 SIT.
6. Rok: predviden pričetek del je julij

1996, dokončanje pa v 30 delovnih dneh.
B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 75-dnevno opcijo predložiti
naslednje dokumente:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del, kapacitete kadrov, strokov-
na usposobljenost in zasedenost le teh,

– dokazila o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe s fiksnimi cenami in

izvedbo po sistemu “funkcionalni ključ v
roke”,

– izjavo, da so proučili projekt ter teren-
ske prilike na kraju gradnje in da so v ceno
vkalkulirani stroški za ureditev deponij in
gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena,

– dokazila o zagotovljeni dobavi potreb-
nega materiala,

– akceptni nalog v vrednosti 10% po-
nudbe, ki ga investitor vnovči, kolikor iz-
brani ponudnik v roku 15 dni po obvestilu o
izboru ne sklene pogodbe za izvedbo del.

C. Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B. tega razpisa,

– cena, ponujena fiksna cena do konca
gradnje po metodi “ključ v roke” in odpo-
vedjo po 637. čl. ZOR,

– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo javne raz-
svetljave v Dražencih in Ulici A. Hlupiča v
Ptuju” je potrebno dostaviti v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Mest-
na občina Ptuj, Oddelek za okolje, prostor
in gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, do 12. ure.

Kolikor se izteče 15. dan na dela prosti
dan (sobota, nedelja, praznik) se ponudbe
oddajo naslednji delovni dan do 12. ure.

Potrebno dokumentacijo in vse ostale in-
formacije v zvezi z razpisom dobite na od-
delku tel. 062/772-861 (Herbert Glavič).

Odpiranje ponudb bo 16. dan po objavi
razpisa ob 12. uri na Oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo Mest-
ne občine Ptuj.

Javnega odpiranja se lahko udeležijo po-
nudniki le ob predložitvi pismenega poob-
lastila.

Investitor si pridržuje pravico da ni ob-
vezen sprejeti najnižje ponudbe, ampak zanj
najprimernejšo.

O izbiri najprimernejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Ob-2545

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Ptuj

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo mostu za

pešce preko reke Drave v Ptuju
A. Splošni pogoji:
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,

Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Ponting

d.o.o., Maribor.
3. Predmet razpisa: izvedba mostu za

pešce čez reko Dravo v Ptuju s priključko-
ma na most skupne dolžine okrog 170 m.

4. Lokacija:, Ptuj.
5. Predvidena vrednost: ca. 100,000.000

SIT.
6. Rok: predviden pričetek del je avgust

1996, dokončanje pa v šestih mesecih.
B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 75-dnevno opcijo predložiti
naslednje dokumente:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del, kapacitete kadrov, strokov-
na usposobljenost in zasedenost le teh,

– dokazila o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe s fiksnimi cenami in

izvedbo po sistemu “funkcionalni ključ v
roke”,

– izjavo, da so proučili projekt ter teren-
ske prilike na kraju gradnje in da so v ceno
vkalkulirani stroški za ureditev deponij in
gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena,

– dokazila o zagotovljeni dobavi potreb-
nega materiala,

– akceptni nalog v vrednosti 10% po-
nudbe, ki ga investitor vnovči, kolikor iz-
brani ponudnik v roku 15 dni po obvestilu o
izboru ne sklene pogodbe za izvedbo del.

C. Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B. tega razpisa,

– cena, ponujena fiksna cena do konca
gradnje po metodi “ključ v roke” in odpo-
vedjo po 637. čl. ZOR,

– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo mostu za
pešce preko reke Drave v Ptuju” je potrebno

dostaviti v 30 dneh po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Mestna občina Ptuj, Od-
delek za okolje, prostor in gospodarsko in-
frastrukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, do 12.
ure.

Kolikor se izteče 30. dan na dela prosti
dan (sobota, nedelja, praznik) se ponudbe
oddajo naslednji delovni dan do 12. ure.

Potrebno dokumentacijo in vse ostale in-
formacije v zvezi z razpisom dobite na od-
delku tel. 062/772-861 (Herbert Glavič).

Odpiranje ponudb bo 31. dan po objavi
razpisa ob 12. uri na Oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo Mest-
ne občine Ptuj.

Javnega odpiranja se lahko udeležijo po-
nudniki le ob predložitvi pismenega poob-
lastila.

Investitor si pridržuje pravico da ni ob-
vezen sprejeti najnižje ponudbe, ampak zanj
najprimernejšo.

O izbiri najprimernejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ptuj

Št. 012-1/96 Ob-2546

V skladu z odredbo o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavljamo

javni razpis
o izbiri izvajalca za sanacijo
vodovodnega zajetja Kostel

1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-
ska c. 26, Kočevje.

2. Predmet razpisa: razpis zajema sana-
cijo vodovodnega zajetja Kostel.

3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo, potrebno za izdelavo ponud-
be, dvignete na Občini Kočevje pri Marku
Lovku, Ljubljanska c. 26, v Kočevju, do
dneva oddaje ponudb v času med 8. in 10.
uro prosti plačilu 3.000 SIT.

4. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša: 4,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del: najkasneje
1. 8. 1996.

Dokončanje del: do 15. 9. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena za razpisana dela in plačilni po-

goji,
– rok izvedbe,
– reference in usposobljenost za izved-

bo.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente določene v 12. členu
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).

8. Rok oddaje ponudb: pisne prijave z
vso dokumentacijo, ki je zahtevana dostavi-
te v zaprti ovojnici z oznako “Sanacija vo-
dovodnega zajetja Kostel” z imenom in na-
slovom prijavitelja in pripisom “Ne odpiraj
– javni razpis” na naslov Občina Kočevje,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti – ne glede na vrsto prenosa – 11.
dan po objavi v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje ponudb bo javno, v sejni
sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, 12. dan po objavi v Uradnem listu
RS, ob 11. uri.
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10. Obvestilo o izbiri izvajalca: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 012-1/96 Ob-2547

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja-
mo

javni razpis
o izbiri izvajalca za izgradnjo odseka

vodovoda Primoži–Mlaka
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa: razpis zajema izgrad-

njo odseka vodovoda Primoži–Mlaka.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-

kumentacijo potrebno za izdelavo ponudbe
dvignete na Občini Kočevje pri Marku Lov-
ku, Ljubljanska c. 26, v Kočevju, do dneva
oddaje ponudb v času med 8. in 10. uro
proti plačilu 3.000 SIT.

4. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša: 4,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del: najkasneje
1. 8. 1996.

Dokončanje del: do 15. 9. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena za razpisana dela in plačilni po-

goji,
– rok izvedbe,
– reference in usposobljenost za izved-

bo.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente določene v 12. členu
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).

8. Rok oddaje ponudb: pisne prijave z
vso dokumentacijo, ki je zahtevana, dosta-
vite v zaprti ovojnici z oznako “Izgradnja
odseka vodovoda Primoži–Mlaka” z ime-
nom in naslovom prijavitelja in pripisom
“Ne odpiraj – javni razpis” na naslov Obči-
na Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočev-
je.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti – ne glede na vrsto prenosa – 11.
dan po objavi v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje ponudb bo javno, v sejni
sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, 12. dan po objavi v Uradnem listu
RS, ob 11. uri.

10. Obvestilo o izbiri izvajalca: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Kočevje

Št. 11-3-5/96 Ob-2568

Narodna in univerzitetna knjižnica v
Ljubljani objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

ponovni javni razpis
za nakup mikrofilmskih čitalnikov
1. Naročnik: Narodna in univerzitetna

knjižnica v Ljubljani, p.o., Turjaška 1, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je nakup naslednje
opreme: 4 kom mikrofilmskih čitalnikov za
branje 35 mm mikrofilmskih zvitkov s ka-

rakteristikami, določenimi v razpisni doku-
mentaciji.

Orientacijska vrednost opreme je
2,000.000 SIT.

3. Veljavne ponudbe morajo biti sestav-
ljene v skladu s citirano odredbo in razpisno
dokumentacijo in morajo vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika;
– veljavna dokazila o registraciji ponud-

nika;
– dokumentacijo o boniteti (BON-1) in o

solventnosti (BON-2) ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 60 dni, šteto od dneva odda-
je ponudbe naročniku;

– specifikacijo ponujene opreme s cena-
mi oziroma ponudbeni predračun;

– plačilne pogoje;
– podatke o dobavnem roku;
– podatke o garancijskem roku in servi-

su;
– reference ponudnika (ni obvezno);
– morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi naročniku (ni obvezno).
4. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od

30 dni, šteto od dneva odpiranja ponudb.
5. Cena mora biti fiksna, FCO sedež na-

ročnika in določena v SIT.
Prometni davek za opremo v višini 5%

mora biti prikazan posebej.
6. Plačilni pogoji: rok plačila vsaj 8 dni

po dobavi. Avans ali kakršenkoli drug in-
štrument za zavarovanje plačila ne pride v
poštev.

7. Rok dobave: najkasneje 60 dni od
sklenitve pogodbe.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– kvaliteta opreme,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijska doba,
– zagotovitev rezervnih delov in servisa,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
9. Rok za oddajo ponudb je do vključno

8. 7. 1996.
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo

je potrebno oddati neposredno naročniku ali
poslati priporočeno po pošti. V primeru od-
daje po pošti priporočeno, se bo za čas vro-
čitve naročniku štel čas oddaje na pošto,
razviden iz poštnega žiga.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
navedbo: “Javni razpis za nakup mikrofilm-
skih čitalnikov - ne odpiraj!”

Nepopolnih in nepravočasnih ponudb ne
bomo upoštevali.

10. Razpisno dokumentacijo in informa-
cije v zvezi z razpisom dobite v času roka
za oddajo ponudb vsak delavnik od 10. do
12. ure v Narodni in univerzitetni knjižnici
v Ljubljani, Turjaška 1 (Jelka Gazvoda, tel.
1250-131, int. 127).

11. Javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
1996 ob 11. uri v Narodni in univerzitetni
knjižnici v Ljubljani, Turjaška 1, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani

Št. 8/96 Ob-2580

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju 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 Šoštanj v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Nazarje objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Šoštanj v letu 1996

1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago v tajništvu Zavoda za gozdove
Slovenije - Območna enota Nazarje, Savinj-
ska c. 4, Nazarje in na sedežu Občine Šo-
štanj. Materialne stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 6.000 SIT ponudniki vplačajo
na žiro račun Zavoda za gozdove Slovenije
št. 50106-603-54908.

3. Predmet razpisa so redna vzdrževalna
dela na gozdnih cestah, profiliranje vozišča,
čiščenje in izkop odvodnih jarkov, gramo-
ziranje, valjanje, nabava drežnikov, izdela-
va lesene kašte, izgradnje prepustov, čišče-
nje brežin, čiščenje prepustov, zamenjava
mostnic, izkopi z bagrom in postavitev pro-
metne signalizacije.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
- 3,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del kot je razpisan, glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
ne, sredstva lokalnih skupnosti,...). Izvaja-
lec v tem primeru ni upravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

5. Ponudbe morajo vsebovati
Firmo oziroma ime ponudnika, dokazilo

o registraciji, zahtevane reference, cenik
razpisanih del po enotah mere, skupno vred-
nost razpisanih del, seznam lastne mehani-
zacije, datum do katerega velja ponudba,
ostale ugodnosti in osnutek pogodbe (dolo-
čila pogodbe, rok plačila, način spremembe
cen, poimensko navedbo podizvajalcev, rok
izvedbe del, zagotovilo o upoštevanju de-
lovnih in življenskih pogojev kot jih dolo-
čajo veljavne kolektivne pogodbe ter na-
vedbo pooblaščene osebe ponudnika). Po-
nudba naj bo sestavljena po vrstnem redu
zgoraj naštetih postavk.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference, cene razpisanih del po eno-

tah mere, skupno vrednost razpisanih del,
ustreznost delovnih sredstev s katerimi raz-
polaga, rok plačila in fiksnost cen in poseb-
ne ugodnosti ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

10. dne po objavi (dan izdaje Uradnega lista
RS se ne šteje) do 12. ure v sprejemno pi-
sarno Občine Šoštanj v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj - javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
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stah Občine Šoštanj”. Odpiranje ponudb bo
isti dan ob 13. uri na sedežu Občine Šo-
štanj.

8. Rok za objavo izbora izvajalca
O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-

ni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Šoštanj

Zavod za gozdove Slovenije - OE
Nazarje

Št. 3/96 Ob-2575

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Žalec ponovno objavlja

javni razpis
za nakup vozila

1. Predmet razpisa: nabava vozila WV K
kombibusa 1,9 DIESEL, medosna razdalja
3.32, ki ustreza potrebam prevoza šoloob-
veznih otrok na terenu (sedeži: 8+1).

2. Orientacijska vrednost vozila znaša
2,800.000 SIT.

3. Rok dobave in montaže: do 31. julija
1996.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena v SIT skupaj s prometnim dav-
kom,

– plačilni pogoji in fiksnost cene,
– rok dobave, garancija in servis,
– oprema, ki povečuje varnost in je

vključena v osnovni ceni,
– druge ugodnosti ponudnika (npr. po-

pusti, brezplačni tehnični pregled in drugo).
5. Pojasnila in podatke za izdelavo po-

nudbe se dobijo pri Slavku Ambrušu, Zavod
za izvajanje spremljevalnih dejavnosti, Ža-
lec, tel. 063/715-690 ali 711-257.

6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup šolskega vo-
zila” do vključno 10. julija 1996 do 10. ure
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za gospo-
darske in negospodarske dejavnosti, Ul. Sa-
vinjske čete 5, Žalec.

7. Javno odpiranje ponudb bo 10. julija
1996 ob 11. uri, v sejni dvorani Občine
Žalec.

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

Občina Žalec

Št. 122-00-1/96-1850-60 Ob-2577

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa:
A) Projektna dokumentacija
Projektna dokumentacija za izgradnjo

sekundarne kanalizacije, hišnih priključkov
in ureditvi cest po izgradnji kanalizacije na
Studencih v dolžini 4.300 m, v izvedbi
PGD, PZI kanalizacije, PZI ceste. Ponudba

naj  zajema  pridobitev  LD  z  dovolje-
njem.

Projektna dokumentacija za izgradnjo
vodovodnega sistema v dolžini 2.200 m, s
petkratnim prečrpavanjem in glavnim re-
zervoarjem. Dokumentacija zajema območ-
je KS Kamnica, Urban, Šober, Medič, Kam-
niška graba, s priključitvijo 402 gospodinj-
stev. Ponudba naj zajema pridobitev LD z
dovoljenjem in projekt PGD, PZI (z vsemi
pripadajočimi podprojekti).

Pričetek del je takoj po podpisu pogod-
be. Rok za izdelavo je tri mesece.

Podatki pod A) iz tega razpisa so na
razpolago na Komunalni direkciji Maribor,
Slovenska 40, soba 106 (Juratic).

B) Izgradnja kanalizacije
1. Izgradnja kanalizacije Studenci:
a) Šarhova ulica, od Heroja Šercerja do

Zorkove, v dolžini 450 m, ∅ 40, 50, 60,
b) Pohorska ulica, od Sokolske do Fili-

pičeve, v dolžini 898 m, ∅ 80, 60, 50, 40,
c) Obrežna, od Ciril Metodove do Žabo-

tove, dolžina 205 m, ∅ 50. Del Žabotove in
Pinterjeve 1 = 145 m, ∅ 30. Del Sokolske v
1 = 228 m, ∅ 30.

Ocenjena vrednost del je 50 mio SIT.
Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe

100 delovnih dni.
2. Izgradnja kanalizacije v KS Silvira

Tomasini po ulicah: Dobrovska 283 m, ∅
30, Rogoška 184 m, ∅ 30, Roška 221 m, ∅
30, Walisheva 73 m, ∅ 30 in Miklavška 219
m, ∅ 30.

Ocenjena vrednost je 30 mio SIT.
Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe

100 delovnih dni.
3. Izgradnja kanalizacije v KS Miklavž
Ulica Nade Kovačič 245 m, ∅ 30, Ul.

Zlatke Kerer – del 87 m, ∅ 30, Krčkova ul.
136 m, ∅ 30, 132 m, ∅ 40, Divjakova ulica
181 m, ∅ 30, Ulica 9. maja 91 m, ∅ 30,
71 m, ∅ 40, Ulica 9. maja 201 m, ∅ 300, Ul.
Planinčevih 143 m, ∅ 30, 267 m, ∅ 40,
186 m, ∅ 60, odcep Planinčevih 90 m, ∅ 30,
Kurirčkova del 172 m, ∅ 30, Oračeva ulica
199 m, ∅ 30, Živkova 203 m, ∅ 30, Gašpa-
ričeva 189 m, ∅ 30, Ulica svobode – del
115 m, ∅ 40, 64 m, ∅ 50, Ekartova ulica
133 m, ∅ 30, Novorogoška ul. 232 m, ∅ 30,
113 m, ∅ 40 in Dolga ulica 201 m, ∅ 30,
72 m, ∅ 40, 210 m, ∅ 50.

Ocenjena vrednost del je 100 mio SIT.
Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe

120 delovnih dni.
4. Izgradnja kanalizacije Bohova – nase-

lje Bohova v dolžini 929 m, ∅ 60, 40, 30 in
∅ 25 (priključki).

Ocenjena vrednost del je 25 mio SIT.
Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe

90 delovnih dni.
Podatki iz točke B1., podtočke a, b, c in

d tega razpisa so na razpolago na sedežu
Komunalne direkcije Maribor, Slovenska
40, soba 106/I (Juratić). Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo proti pla-
čilu 5.000 SIT, pod B točka 2. je 5.000 SIT
in pod B točka 3. je 5.000 SIT in B točka 4
prav tako 5.000 SIT, ki jih nakažejo na žiro
račun št. 51800-840-070-62233 “Drugi pri-
hodki za komunalne dejavnosti” z virman-
skim nalogom ali položnico.

C) Montažna dela vodovod ∅ 500 na Ko-
roškem mostu

a) Dobava in montaža jeklenih cevi iz
materiala SIT 37 (č. 1212) dimenzij ND 500
mm, v dolžini 230 m. V montažo naj bo
vključena tudi notranja izolacija in podpore
cevovoda ter potrebne kontrole za zagoto-
vitev kakovosti.

b) V ponudbi naj bo zajet projekt za iz-
vedbo ter antikorozijsko zaščito zunanjega
dela vodovoda in podpor.

Ocenjena vrednost del je 12 mio SIT.
Rok izvedbe del je 30. 8. 1996.
D) Ureditev ulic na območju Tezna
Po izgradnji kanalizacije v Slugovi ulici

170 m, Baukartovi 170 m, Terškovi 80 m,
Lenardovi 50 m in Vrablovi 2 × 150 m.

Podatki pod D) tega razpisa so na razpo-
lago na Komunalni direkciji Maribor, Slo-
venska ul. 40, soba št. 107/I (Selinšek). Po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo ob predhodnem plačilu zneska 1.000
SIT, ki ga nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

Ocenjena vrednost del je 3 mio SIT.
Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe

30 delovnih dni.
E) Rušitev stanovanjskih objektov na Ci-

ril Metodovi 1, 1a in 3a
Ponudbe naj bodo izdelane po razpisni

dokumentaciji in ogledu objektov do 15. 7.
1996.

Rok izvedbe del je 10. 8. 1996.
Ocenjena vrednost del je 1,5 mio SIT.
F) Barvanje betonske konstrukcije Ko-

roškega mostu
Ponudbe naj bodo izdelane po razpisni

dokumentaciji in ogledu objekta.
Rok izvedbe del je do novembra 1996.
Ocenjena vrednost del je 20 mio SIT.
Podatki pod E), C) in F) iz tega razpisa

so na razpolago na sedežu Komunalne di-
rekcije Maribor, Slovenska 40, soba 106/I
(Juratić). Ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo proti plačilu 1.000 SIT,
ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bo-

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
mer. Ponudnik pripravi predračun na podla-
gi popisa del. V predračunu mora biti nave-
den datum veljavnosti cene (najmanj 30 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami mate-
rialov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del

morajo biti upoštevani “Splošni in tehnični
pogoji za izgradnjo tovrstnih objektov”,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega po-
dizvajalca,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,
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– vgrajena oprema mora imeti zagotov-
ljeno servisiranje v Republiki Sloveniji,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Pogoji naročnika:
– naročnik si pridržuje pravico obravnavati

ponudbe za posamezne investicije tudi ločeno.
Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov v roku 20 dni od objave v Uradnem
listu RS, v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

Za ponudbo pod točko F) je rok za odda-
jo ponudbe 30 dni.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: “Ne odpiraj –
ponudba!” in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispe-
ti do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija Maribor

Odsek za gospodarske javne službe

Št. 021-1/96 Ob-2579

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd, objavlja na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca ureditve krajevne

ceste Avtoprevoz–Selovec v Dravogradu
1. Naročnik del je Občina Dravograd.
2. Predmet razpisa je odvodnjavanje ma-

kadamskega vozišča z asfaltnim po popisu
del.

3. Okvirna vrednost del je 4 mio SIT.
4. Rok izvedbe je 15 dni po podpisu po-

godbe.
5. Razpisno dokumentacijo – popis del

dobite na Občini Dravograd, Trg 4. julija 7,
na referatu za gospodarske dejavnosti in ure-
janje prostora.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: registracija z dokazilom o stro-
kovnosti, ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izvedbe in garancije, reference in druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

7. Rok za dostavo pisne ponudbe je 8 dni
po objavi tega razpisa na Občino Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, Urad župana.

8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako “Ponudba za ureditev ceste Avtopre-
voz–Selovec – ne odpiraj”.

9. Odpiranje ponudb bo dva dni po pote-
ku roka za oddajo ponudb ob 13. uri, v sejni
sobi Občine Dravograd.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico do iz-
bire izvajalca tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih in pravico do spremembe obsega
razpisanih del glede na razpoložljiva sredst-
va. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni
do odškodninskega zahtevka.

Občina Dravograd

Št. 36/96 Ob-2582

Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
Črenšovci, na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo prizidka

zobne ambulante, lekarne in stanovanj k
zdravstvenemu domu v Črenšovcih
1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prek-

murske čete 20, Črenšovci.
2. Predmet razpisa: adaptacija in prizi-

dek zobne ambulante, lekarne in stanovanj
k zdravstvenemu domu v Črenšovcih.

3. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom uredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter v
skladu z razpisno dokumentacijo.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 35,000.000 SIT.

5. Dinamika izvedbe del: pričetek del ta-
koj po podpisu pogodbe – vendar najkasneje
30. 7. 1996 in zaključek vseh del 10. 12. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
tovrstnih del,

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom uredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– opredeljena višina avansa in fiksnost

cen,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-

pešnost izvedbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
7. Razpisni pogoji: razpisno dokumenta-

cijo lahko ponudniki dvignejo na Občini

Črenšovci. Razpisni pogoji se lahko dvig-
nejo od dneva objave do vključno desetega
dne po objavi od 8. do 12. ure. Na istem
naslovu je tudi na vpogled vsa tehnična do-
kumentacija.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
ob predložitvi dokazila o plačilu 15.000 SIT
nepovratnih sredstev za materialne stroške
razpisa na ŽR Občine Črenšovci, št.
51920-630-76155 (pri Agenciji za plačilni
promet – Lendava).

8. Ostali pogoji: vse podrobnejše infor-
macije v zvezi z javnim razpisom in razpi-
snimi pogoji dobijo ponudniki na Občini
Črenšovci pri Lebar Stanku (tel.
069/70-603).

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
adaptacijo in prizidek k zdravstvenemu do-
mu” je potrebno oddati v 15 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, do 12. ure, na naslov
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci. V primeru, da se rok odda-
je ponudbe izteče na nedelovni dan, se rok
prestavi na prvi naslednji delovni dan.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri, v stavbi Občine Črenšovci.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Črenšovci

Št. 1/22 Ob-2585

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 v
zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Soške elektrarne,
p.o., javno podjetje za proizvodnjo električ-
ne energije, Erjavčeva 20, Nova Gorica, ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del pri sanaciji

akumulacijskega jezera HE Doblar –
odstranitev usedlin v jezeru

1. Investitor: Soške elektrarne Nova Go-
rica, p.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica.

2. Predmet rapisa: izvedba sanacijskih
del v Doblarskem jezeru.

3. Obseg del: izvedba pristopnih kamion-
skih poti, ureditev zaščitnega nasipa, nakla-
danje in transport usedlin na deponijo.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo zain-
teresirani ponudniki v delovnih dneh med 8.
in 14. uro na naslovu: Soške elektrarne, Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/22-811.

5. Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.

6. Predvideni čas izvajanja del je sep-
tember in oktober 1996.

7. Kriteriji za izbiro ponudnika bodo na-
slednji: reference, rok izvedbe, cena, pogoji
plačevanja in druge ugodnosti, ki garantira-
jo kvaliteto, ceno in rok izvedbe. Najcenej-
ša ponudba ni obvezno najugodnejša.

8. Ponudbe je potrebno dostaviti najka-
sneje do 12. ure, v roku 30 dni od objave
razpisa na naslov: Soške elektrarne, Erjav-
čeva 20, Nova Gorica. Ponudbe naj bodo
oddane v zapečateni ovojnici z oznako: “Po-
nudba za sanacijo jezera – ne odpiraj”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo istega dne s pričetkom ob 12.15,
v sejni sobi SENG.
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10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Soške elektrarne Nova Gorica

Št. 110-2/95 Ob-2557A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Izdelava PGD, PZI projektov ceste,

konstrukcij in komunalnih vodov, ter lo-
kacijske dokumentacije za rekonstrukcijo
ceste M 10-1/366 Gornja Radgona–Raden-
ci, pododsek od km 2+740 do km 5+640

Orientacijska vrednost del znaša
11,000.000 SIT.

2. Izdelava PGD, PZI projektov ceste,
konstrukcij in komunalnih vodov, ter lo-
kacijske dokumentacije za rekonstrukci-
jo ceste M 10-1/317 in 318 Petanjci-Tiši-
na-Tropovci, pododsek od km 1+280 (na
317) do km 4+300 na odseku 318 v skupni
dolžini 5.03 km

Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Nataša Kovše, dipl.
inž. (tel. 061-1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 7. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

1. “Izdelava PGD, PZI projektov ceste
Gornja Radgona–Radenci.” – N. K.

2. “Izdelava PGD, PZI projektov ceste
Petanjci–Tišina–Tropovci.” – N. K.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-2557B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Študija vpliva na okolje in
izdelava končnega poročila o vplivih na

okolje za blejsko obvoznico (R 315/1089)

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Mojca Novak, dipl.
inž. (tel. 061-1322-241).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 7. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Študija vpli-
va na okolje za blejsko obvoznico.” – M. N.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 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-2557C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Dobava in montaža avtomatskih

števcev prometa na mejnih prehodih
Orientacijska vrednost del znaša

5,300.000 SIT.
2. Predštudija upravičenosti rekon-

strukcije ceste R 338 Sl. Bistrica–Brežice
Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Dževad Kuleno-
vič, dipl. inž. (tel. 061-1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 7. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

“1. Dobava in montaža števcev.” – D. K,
“2. Predštudija upravičenosti R 336 Sl.

Bistrica–Brežice.” – D. K.
Javno odpiranje ponudb bo 15. 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.

Št. 110-1/95 Ob-2557Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),

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

javni razpis
za oddajo del: Zasnova, PGD in PZI
viadukta Radlje na obvoznici Radelj,

cesta M 3/241, 242
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miro Vrbek, dipl.
inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
7,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 7. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Zasnova,
PGD in PZI viadukta Radlje.” – M. V.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 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-2557D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez Savo

Bohinjko v Mokrem Logu na cesti R
315, odsek 1090 v km 0.900

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marko Žitnik, dipl.
inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
80,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 7. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija mo-
stu v Mokrem Logu.” – M. Ž.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-2557E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Preplastitev magistralne

ceste št. M 1/221-229 Višnja gora–
Obrežje

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miran Marussig,
dipl. inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
54,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 7. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Preplastitev
mag. ceste Višnja gora–Obrežje.” – M. M.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-2557F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste

R 323/1143 Sp. Brnik–Cerklje
Razpisno  dokumentacijo  dobite  (pla-

čilo  materialnih  stroškov)  na  Direkciji
Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Sku-
bic), in sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Janez Go-
renc, dipl. inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
27,900.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 7. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstruk-
cija ceste R 323 Sp. Brnik–Cerklje.” – J. G.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 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-2557G

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste R
309, odsek 1059 Aver–Gračišče od km
4.000 do km 5.000 in sanacija brežin
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miloš Dernovšek,
dipl. inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
98,600.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 7. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstruk-
cija ceste R 309 Aver–Gračišče.” – M. D.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 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.

Št. 110-1/95 Ob-2557H

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste

R 330/1189 Zadvor–Šmartno pri Litiji
od km 0.745 do km 2.750

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Bogomir Uršej,
dipl.inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
125,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 7. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstruk-
cija ceste R 330 Zadvor–Šmartno pri Litiji.”
– B. U. I.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 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-2557I

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste

R 330/1192 Radeče–Loka
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 3. do 5. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miran Marussig,
dipl.inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
35,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 7. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstruk-
cija ceste Radeče–Loka.” – M. M.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 353-11/96 Ob-2608

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Krajevna skupnost Sv. Ana v Slo-
venskih goricah (Občina Lenart)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
vodovodnega cevovoda Sv. Ana–

Ledinek–Žitence–Dražen Vrh
1. Investitor: Krajevna skupnost Sv. Ana,

Sv. Ana 16, Sv. Ana v Slovenskih goricah.
2. Predmet razpisa: oddaja vodovodnega

cevovoda Sv. Ana–Ledinek–Žitence–Dra-
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žen Vrh. Obseg in vrsta dela ter velikost
objekta: izgradnja vodovodnega cevovoda
– PEHD DN 110/10 v dolžini 2.150 m, LŽ –
duktil DN 100 v dolžini 1.100 m, PEHD DN
90 v dolžini 4.750 m in PEHD DN 63 v
dolžini 270 m.

Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z oziroma na razpoložljiva finančna sreds-
tva oziroma se pogodbeno dogovoriti z iz-
branim izvajalcem za fazno izvedbo del.

3. Lokacija: območje Krajevne skupno-
sti Sv. Ana in Jurovski Dol.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 40,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe: pričetek gradnje bo pred-
vidoma 15. 8. 1996, rok dokončanja 30. 11.
1996.

6. Dokumentacija: ponudniki si morajo
na svoje stroške naročiti kopiranje in kom-
pletiranje tehnične dokumentacije pri Aqua-
projektu, d.o.o., Josipa Priola 19, Maribor
(kontaktna oseba: Pavel Bertoncelj, tel.
062/26-125), in sicer po možnosti v roku 5
dni po objavi tega razpisa ali po dogovoru
tudi kasneje s tem, da mora biti od tega roka
plačana tudi akontacija za tehnično doku-
mentacijo (materialni stroški kopiranja) na
žiro račun Aquaprojekt, d.o.o.,
51800-601-51787. Projekti se lahko dobijo
na vpogled tudi na Občini Lenart in na Kra-
jevni skupnosti Sv. Ana.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno (predračun) z vred-

nostmi po posameznih postavkah, ki se vpi-
sujejo v originalni popis oziroma kopijo po-
pisa s količinami, ter z rekapitulacijo,

– vzorec pogodbe,
– način obračunavanja del,
– garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
8. K ponudbi mora ponudnik priložiti iz-

javo, da je seznanjen z obsegom del in da
jih je sposoben izvesti v navedenem roku.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najnižja ponudbena cena za razpisana
dela,

– usposobljenost ponudnika v tehnični
opremljenosti in kadrovski zasedbi za izva-
janje razpisanih del,

– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski pogoji (roki),
– možnost kreditiranja z blagovnim kre-

ditom do 50% investicije ob čim ugodnejših
kreditnih pogojih,

– boniteta poslovanja na podlagi doku-
mentacije pristojne Agencije za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje.

10. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena
z določbo “funkcionalni ključ v roke”; te-
mu ustrezno je potrebno podati tudi po-
nudbo.

11. Ponudnik se mora v ponudbi obve-
zati, da bo v primeru sklenitve pogodbe kot
izvajalec izročil bianco akceptni nalog v
višini 10% od vrednosti dogovorjenih del

kot garancijo investitorju za odpravo po-
manjkljivosti v garancijskem roku.

12. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo in z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis
za gradnjo primarnega cevovoda Sv. Ana”
je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici na
naslov: Krajevna skupnost Sv. Ana, Sv. Ana
16, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah.
Ovojnica s ponudbo mora tako opremljena
dospeti – ne glede na način prenosa – do
15. 7. 1996 do 12. ure.

13. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, soba
24/II., 16. 7. 1996 ob 8.30.

14. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni predvidoma v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

15. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Krajevni skup-
nosti Sv. Ana, na tel. 062/731-007 ali na
Občini Lenart, soba 8/I, tel. 062/724-205
(Silvo Slaček).

Krajevna skupnost Sv. Ana

Št. 120/96 Ob-2611

Občina D.-H.-P.GR. – Krajevna skup-
nost Polhov Gradec objavlja

javni razpis
za pridobitev izvajalca: za

rekonstrukcijo (izvedba protiprašne
zaščite) ceste Petačev graben–Selo I.

faza
1. Naročnik: Občina Dobrova–Horjul–

Polhov Gradec, ul. Vladimirja Dolničarja 2,
Dobrova.

2. Pogoji razpisa: dokumentacija razpi-
sanih del bo na razpolago v prostorih KS
Polhov Gradec v času uradnih ur (tel.
061/645-048), ogled trase je možen po pred-
hodnem dogovoru z Marolt Jožetom, Selo 6
(tel. 064/622-957).

Pisne ponudbe morajo biti oddane v za-
prtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj” – po-
nudba za rekonstrukcijo ceste Petačev gra-
ben–Selo I. faza.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– kakovost,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– garancijski rok, pogoji garancije ter na-

čin zavarovanja izpolnitve obveznosti ozi-
roma jamstva,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
4. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejša kot 30 dni,
– vzorec pogodbe s predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti.
5. Odpiranje ponudb bo v prostorih KS

Polhov Gradec, 10 dni po objavi v Uradnem
listu RS ob 17. uri.

6. O izbiri bodo ponudniki pisno obveš-
čeni v desetih dneh po odpiranju ponudb.

KS Polhov Gradec

Ob-2612

Osnovna šola Gradec na podlagi spora-
zuma med Osnovno šolo Gradec in Občino
Litija o določitvi nosilca in zagotavljanju

sredstev za izvedbo zunanje ureditve Os-
novne šole Vače in na podlagi odredbe o
postopku izvajanja naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
zunanjo ureditev Osnovne šole Vače in

za zamenjavo strešne kritine pri OŠ
Gradec

1. Naročnik: Osnovna šola Gradec, Bev-
kova 3, Litija.

2. Predmet razpisa:
a) zunanja ureditev pri Osnovni šoli Gra-

dec, OE Vače,
b) zamenjava strešne kritine iz pocinka-

ne z bakreno pločevino na OŠ Gradec.
3. Orientacijska vrednost:
a) 5,900.000 SIT,
b) 1,400.000 SIT.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Dokumentacijo, ki je potrebna lah-
ko zainteresirani (na podlagi predhodne
predložitve dokazila o vplačilu

a) 5.000 SIT in b) 1.400 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun št.
50150-603-58223 – Osnovna šola Gradec,
Litija – javni razpis), ali pa plačajo na bla-
gajni šole, dobijo na naslovu: Osnovna šola
Gradec, Bevkova 3, tel. 061/883-200 ali
883-953.

5. Merila za izbor, ponujena cena, pla-
čilni pogoji, reference, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca, realnost po-
nudbe, dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi.

6. Rok pričetka del: 25. 7. 1996. Dela bi
se izvedla pod a) v dveh fazah. Rok za do-
končanje del prve faze je 19. 8. 1996, pod b)
pa je rok: 28. 8. 1996.

7. Ostali razpisni pogoji so razvidni iz
razpisne dokumentacije, ki jo lahko ponud-
niki dvignejo v tajništvu šole v času razpi-
sa, vsak delovni dan, od 8. do 13. ure.

8. Vsaka ponudba mora biti oddana v
zaprti ovojnici in na njej mora biti naročni-
kov naslov ter oznaka ponudbe pod a) “Ne
odpiraj – zunanja ureditev OŠ Vače” in pod
b) “Ne odpiraj – zamenjava strešne kritine
OŠ Gradec”.

9. Rok za oddajo ponudb je 8. 7. 1996 do
9. ure za a) in b) na naslov: Osnovna šola
Gradec, Bevkova 3, Litija. Nepravočasno
prispele ponudbe ne bodo upoštevane.

10. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 10. uri za razpis pod a) v pisarni OŠ
Gradec, Bevkova 3, Litija in pod b) ob 11.
uri istega dne na istem kraju.

Predstavniki ponudnikov morajo pred
odpiranjem ponudb predložiti pisna poobla-
stila.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo vse udeležence razpisna komisija obve-
stila v zakonitem roku.

Osnovna šola Gradec

Ob-2613

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) ob-
javlja Ministrstvo za pravosodje Ljubljana,
Župančičeva 3
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javni razpis
za oddajo vzdrževalnih del na objektih

pravosodja
1. Predmet razpisa je oddajo vzdrževal-

nih del na naslednjih objektih:
a) Okrajno sodišče Črnomelj: – obnova

prostorov.
Predvidena vrednost del znaša 9,000.000

SIT.
Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-

be, dokončanje v 4 mesecih.
b) Okrožno sodišče Celje: – obnova sa-

nitarij v I. in II. nadstropju.
Predvidena vrednost del znaša 3,000.000

SIT.
Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-

be, dokončanje v 40 dneh.
c) Okrožno sodišče Murska Sobota: – za-

menjava kotla in obnova sanitarij v kotlov-
nici.

Predvidena vrednost del znaša 4,000.000
SIT.

Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-
be, dokončanje v 30 dneh.

d) Okrožno sodišče Nova Gorica: – ob-
nova vetrolova.

Predvidena vrednost del znaša 1,000.000
SIT.

Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-
be, dokončanje v 20 dneh.

e) Okrožno sodišče Nova Gorica: – ple-
skanje oken.

Predvidena vrednost del znaša 4,000.000
SIT.

Pričetek del v septembru oziroma po do-
govoru, dokončanje v 60 dneh.

f) Okrajno sodišče Ljutomer: – obnova
kotlovnice.

Predvidena vrednost del znaša 3,500.000
SIT.

Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-
be, dokončanje v 30 dneh.

Vzdrževalna dela pod točkami b), c), d),
e) in f) so v javnem razpisu drugič.

2. Vsa dela se bodo morala izvajati tako,
da ne bo moteno delo sodišč.

3. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa. Opo-
zarjamo na popolnost zahtevane dokumen-
tacije.

4. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika, navedbo
predmeta razpisa in opozorilom: “Ne odpi-
raj – javni razpis”, je 9. 7. 1996 do 13. ure.
Ponudbe oddajte v vložišču na Župančičevi
3, Ljubljana.

5. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
9. 7. 1996 ob 13.30 v sejni sobi objekta
Župančičeva 3, I. nadstropje.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– kvaliteta del;
– konkurenčnost ponudbe;
– reference;
– roki izvedbe;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
7. Vse informacije in dokumentacijo, po-

trebno za izdelavo ponudb, dobite na Mini-
strstvu za pravosodje, Ljubljana, Županči-
čeva 3/PT pri Weilguny Tadeju, tel.
178-54-25, vsak dan od 8. do 9. ure.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-2614

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Komisija za oddajanje poslovnih prosto-
rov v najem objavlja na podlagi sklepa št.
125 z dne 21. 6. 1996

javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem

na lokaciji Metelkova 24
Oddajamo pritlični poslovni prostor v ob-

jektu na lokaciji Metelkova 24, ki je po nate-
čajnem gradivu za urbanistično arhitekturni
natečaj za ureditev obnove CO5/4 vojašnice
4. julij – Metelkova opredeljen s št. 17.

Pritlični  poslovni  prostor,  ki  meri
202,70 m2, oddajamo za civilno, družbeno
in kulturno dejavnost.

Objekt se oddaja v celoti enemu ponud-
niku.

Najemnina za mesec junij 1996 znaša
666,05 SIT/m2 brez prometnega davka in se
mesečno usklajuje z indeksom rasti drobno-
prodajnih cen v Republiki Sloveniji skladno
z določili odloka o oddajanju poslovnih pro-
storov v najem in določanju najemnin (Ur.
l. RS, št. 13/92, 45/92, 15/93 in 37/93).

Najemnik mora začeti z dejavnostjo v
dveh mesecih po prevzemu poslovnega pro-
stora.

Poslovni prostor oddajamo za določen
čas 2 let.

Ponudbe interesentov za najem poslov-
nega prostora morajo vsebovati naslednja
dokazila:

a) dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz
sodnega registra,

b) program dejavnosti, ki bi potekal v
poslovnem prostoru,

c) dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih za dejavnost,

d) potrdilo o državljanstvu in stalnem
prebivališču za fizične osebe.

Komisija bo izbrala le med kandidati, ki
bodo v razpisnem roku oddali popolno po-
nudbo z vsemi zahtevanimi dokazili.

Če komisija med ponudniki ne bi mogla
izbrati najemnika, si pridržuje pravico, da
ponovi objavo javnega razpisa.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev naj pošljejo kandidati priporočeno na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Komisija za oddajanje poslovnih
prostorov v najem, Adamič-Lundrovo na-
brežje 2, z obvezno oznako “razpis za na-
jem poslovnih prostorov Metelkova”.

Rok za oddajo ponudb je do vključno
17. 7. 1996. Ponudbe bodo po preteku raz-
pisnega roka komisijsko odprte. Nepopol-
nih ponudb in ponudb prispelih zunaj razpi-
snega roka, komisija ne bo obravnavala. (In-
formacije dobite na tel. št. 17-10-642).

Interesentom bo omogočen ogled opisa-
nih poslovnih prostorov 10. 7. 1996 ob
13. uri.

Na ogledu bodo vročeni interesentom
tlorisi poslovnih prostorov.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Št. 118 Ob-2548

Občina Gorenja vas-Poljane na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.

RS, št. 28/93 in 19/94) ter zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 38/83 in 29/86) ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

prizidka pri podružnični šoli OŠ Ivan
Tavčar v Poljanah in izvajanje
strokovno-finančnega nadzora

I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Gorenja vas-Polja-

ne, Poljanska c. 87, Gorenja vas.
2. Predmet razpisa:
a) izbira izvajalca del za gradnjo prizid-

ka po popisu del pri podružnični šoli osnov-
ne šole Ivana Tavčarja v Poljanah,

b) izbira izvajalca za izvajanje strokov-
no-finančnega nadzora.

3. Ponudniki lahko dvignejo popis del in
dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponud-
be vsak delovni dan med 9. in 12. uro do
vključno 5. 7. 1996 na Občini Gorenja vas–
Poljane, Poljanska c. 87 pri Ivanu Petrovči-
ču.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev
na žiro račun št. 51510-630-50225.

4. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del: predvideni pričetek del je 2. september,
vsa dela pa morajo biti dokončana do konca
julija 1997.

II. Pogoji za udeležbo
1. Z dvigom razpisne dokumentacije in

izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa
ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in
dajo svoje privoljenje, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izva-
janje del, nepreklicno sklenili izvajalsko po-
godbo z investitorjem.

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 vpisu-
jejo v originalni popis, oziroma kopijo po-
pisa s količinami.

Če ima ponudnik pripombo na original
popis, naj svoje pripombe oziroma predloge
napiše kot varianto izvedbe v posebni prilo-
gi.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela

po svoji ponudbi pravilno, solidno in kvali-
tetno, in to vse v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavno zakonodajo, predpisi,
standardi, tehničnimi navodili in normami.

2. Za vgrajene materiale in elemente je
izbrani izvajalec investitorju dolžan izročiti
originalne ateste.

3. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost za izvršena dela. Garancij-
ske roke naj ponudnik ponudi v ponudbi v
skladu z zakonom.

4. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg del od raz-
pisnega z ozirom na razpoložljiva sredstva.

5. Ponudnik mora k ponudbi predložiti
tudi reference pri izvajanju takih oziroma
podobnih del.

6. Finančne podatke.
IV. Finančni pogoji
Okvirna cena za izvedbo razpisanih del

znaša ca. 110,000.000 SIT.
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Sklepanje pogodb je pogojeno še s skle-
pi posameznih organov, prav tako pa ni zna-
na dinamika dotoka sredstev, zato mora po-
nudnik upoštevati naslednje pogoje:

– ponudba naj obsega absolutno fiksne
cene s tem, da bo investitor zagotovil 30%
avansa ob sklenitvi pogodbe, ostala vred-
nost opravljenih del pa se obračunava po
situacijah v 15 dneh po potrditvi, s tem da
se za plačilo situacij najprej črpajo sredstva
iz avansa,

– opcija ponudbe je 2. 9. 1996,
– eventualna dodatna in več dela se obra-

čunavajo po cenah iz ponudbe, če je vred-
nost del prekoračena do 10% pogodbenih
del,

– od ponudnika pričakujemo, da bo po-
nudil najmanj 25% kredita od celotne pred-
računske vrednosti za dobo najmanj enega
leta. V ponudbi navesti pogoje z obrestno
mero (T + r).

V. Splošni pogoji
1. Popis del in vpogled v tehnično doku-

mentacijo za sestavo ponudbe ponudniki
lahko dobijo na Občini Gorenja vas-Polja-
ne, Poljanska c. 87 pri Ivanu Petrovčiču.
Informacije po tel. 064/681-536.

VI. Končna določila
1. Investitor bo pri izboru najugodnejše-

ga ponudnika predvsem upošteval nasled-
nje kriterije in merila:

a) najnižja ponudbena cena,
b) zagotovitev kredita najmanj v razpi-

sni višini, ugodnejšo obrestno mero (T + r
oziroma vsako posebej) ter daljši rok odpla-
čila,

c) reference ponudnikov, podatke o bo-
niteti in solventnosti,

d) druge ponudbene ugodnosti,
e) finančni podatki.
2. Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
3. Resnost ponudbe ponudnik zavaruje z

akceptnim nalogom v višini 5% investicij-
ske vrednosti.

4. Rok za oddajo ponudbe je 30. 7. 1996
na naslov Občina Gorenja vas-Poljane, Po-
ljanska c. 87, 4224 Gorenja vas do 12. ure.

5. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 12.
uri v sejni sobi Občine Gorenja vas-Poljane.

6. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.

7. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni 15 dni po odpiranju ponudb.

8. Nepopolne ponudbe bo razpisna ko-
misija investitorja izločila iz postopka
obravnave.

9. Ponudba mora biti v posebnem ovit-
ku, zapečatena in označena: “Ne odpiraj –
ponudba prizidek”. Za razpisna dela stro-
kovno-finančnega nadzora pa: “Ne odpiraj
– ponudba nadzor”.

Občina Gorenja vas-Poljane

Št. 115/96 Ob-2549

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
1, Maribor, objavlja

javni razpis
za oddajo kompleksa Minoritski

samostan

1. Predmet oddaje je: Minoritski samo-
stan in cerkev v osnovi iz leta 1257 ter
prenovljena v 17. in 18. stoletju, Vojašniški
trg 2, Maribor.

– Minoritski samostan in cerkev sta po
odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Maribor pod št. 256 in 257, razgla-
šena za enega najpomembnejših kulturnih
spomenikov v Mariboru.

– Ponudnik je dolžan na lastne stroške v
celoti obnoviti kompeks samostana in cerk-
ve ob upoštevanju zahtev Zavoda za var-
stvo naravne in kulturne dediščine iz Mari-
bora, notranjost objekta v štirih letih, zuna-
njost pa v dveh letih od podpisa pogodbe.

– Ponudnik mora uporabljati stavbo sa-
mostana za vzgojne, izobraževalne, kultur-
ne in karitativne potrebe ter za potrebe bi-
vanja študentov Univerze v Mariboru.

– Ponudnik lahko uporablja minoritsko
cerkev za bogoslužne namene, za izvajanje
kulturne dejavnosti, koncerte, predstave in
razstave, primerne za tak prostor, po potrebi
in v sodelovanju z Mestno občino Maribor.

– Dohodek od vstopnin se deli v razmer-
ju 50 : 50.

2. Rok trajanja: oddaja kompleksa traja
50 let, za ta čas je najem brezplačen.

3. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference in oblike dosedanjega dela,
– reference pri obnovitvah ali oživitvah

kulturnih spomenikov,
– druge ugodnosti ponudnika.
4. Ponudbe naj oddajo ponudniki v zapr-

ti ovojnici z oznako: “Javni razpis – oddaja
minoritskega samostana”, 15 dni od objave
v Uradnem listu RS na naslov: Mestna obči-
na Maribor, Ulica heroja Staneta 1.

5. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po oddaji ponudb v prostorih
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, v prostorih županstva, ob
9. uri.

6. Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisno pooblastilo za zastopanje.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po opravljenem postopku. Izbrani
ponudnik mora podpisati pogodbo najpoz-
neje v 30 dneh po odločitvi o izbiri.

Mestna občina Maribor

Ob-2550

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo

javni razpis
za nadaljevanje zamenjave električne

napeljave v muzejskih prostorih z
nujnimi gradbenimi deli

1. Naročnik: Muzej novejše zgodovine
Celje.

2. Predmet razpisa: nadaljevanje zame-
njave električne napeljave v muzejskih pro-
storih z nujnimi gradbenimi deli.

3. Dela se bodo izvajala v skladu s pro-
gramom in po popisih.

4. Informacije dobijo ponudniki na tel.
063/442-501 in v Muzeju novejše zgodovi-
ne Celje, Prešernova 17.

5. Pričetek razpisanih del je takoj po iz-
biri, zaključek oktober 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika na področju de-
javnosti, ki je predmet razpisa,

– jamstvo ponudnika za kvalitetno
opravljeno delo,

– najugodnejša cena z vključenim pro-
metnim davkom in plačilni pogoji,

– fiksnost cene,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Rok za oddajo ponudbe je 19. 7. 1996

do 10. ure na naslov: Muzej novejše zgodo-
vine Celje, Prešernova 17, 3000 Celje. Po-
nudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis – Ne odpiraj”. Odpira-
nje ponudb bo 23. 7. 1996 ob 10. uri.

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

Muzej novejše zgodovine Celje

Ob-2551

Javni razpis
o izbiri izvajalca za izdelavo in montažo

malotovornega dvigala
1. Investitor: Knjižnica Antona Tomaža

Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27,
Radovljica.

2. Predmet razpisa
Razpis zajema izdelavo dokumentacije,

nabavo, dobavo in montažo malotovornega
dvigala. Nosilnost 50 kg.

5. Razpisna dokumentacija, razpisni po-
goji ter vsa druga pojasnila in razlage, po-
trebne za izdelavo ponudbe, so na vpogled
v knjižnici Antona Tomaža Linharta Ra-
dovljica, Gorenjska cesta 27, Radovljica,
pri Rezki Šubic, do dneva oddaje ponudb, v
času med 7.30 in 10. uro ali na tel.
064/714-534.

4. Predmet razpisa
Razpisna dela vsebujejo izdelavo tehnič-

ne dokumentacije (strojni in elektro del),
nabavo, dobavo in montažo dvigala, z vse-
mi pripravljalnimi in zaključnimi deli.

5. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 1,300.000 SIT.

6. Pričetek del je predviden v mesecu
septembru, dokončanje del pa konec mese-
ca novembra 1996.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

a) ponudbena cena in pogoji plačila,
b) rok izvedbe,
c) reference in usposobljenost za izved-

bo takšnih del,
d) zagotovljen servis,
e) ostale ponudbene ugodnosti.
8. Vsebina ponudbe
Ponudba mora poleg elementov, določe-

nih v 12. členu odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 28/93), vsebovati tudi podpisano iz-
javo, da izvajalec pristaja na razpisne pogo-
je, navedene v razpisni dokumentaciji.

9. Predaja ponudb
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

knjižnica Antona Tomaža Linharta Radov-
ljica, Gorenjska cesta 27, Radovljica. Upo-
števane bodo ponudbe, vročene do 12. 7.
1996 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2478 Št. 34 – 29. VI. 1996

– javni razpis,
– naziv del,
– ne odpiraj.
10. Odpiranje ponudb bo javno in bo v

prostorih knjižnice Antona Tomaža Linhar-
ta Radovljica, Gorenjska cesta 27, Radov-
ljica, dne 12. 7. 1996 ob 12. uri. Pri odpira-
nju ponudb morajo prisotni predstavniki po-
nudnikov imeti pisna pooblastila za zasto-
panje.

11. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Radovljica

Ob-2552

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

nadzidka nad garderobami na objektu
Osnovne šole Šmarje pri Jelšah

1. Naročnik: Osnovna šola Šmarje pri
Jelšah, Vegova 26, Šmarje pri Jelšah.

2. Predmet razpisa: izgradnja nadzidka
nad garderobami na objektu Osnovne šole
Šmarje pri Jelšah do II. gradbene faze (zi-
darska in krovsko kleparska dela).

3. Predvidena vrednost razpisanih del je
3,000.000 SIT.

4. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 5
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Osnovna šola Šmarje
pri Jelšah, Vegova 26, Šmarje pri Jelšah.
Tukaj bo na ogled tudi tehnična dokumenta-
cija.

Informacije lahko dobite na tel. 821-282.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne

proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun
50730-603-35085 Osnovna šola Šmarje pri
Jelšah s pripisom za razpisno dokumentaci-
jo.

5. Predvideni rok pričetka gradnje je ju-
lij 1996, rok za končanje gradnje pa je naj-
kasneje do 10. avgusta 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so: fiksna cena do konca gradnje po
načelu “funkcionalni ključ v roke” in pod
pogojem, da se izvajalec odpove zahtevi po
637. členu ZOR-a, zahtevani avans, možnost
kreditiranja ali zamik plačil, reference, način
plačila izvedenih del po situacijah.

7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS,
na naslov: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah,
Vegova 26, Šmarje pri Jelšah z oznako “Ne
odpiraj – ponudba na nadzidek garderob”.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri v prostorih Osnovne šole Šmarje
pri Jelšah.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 7 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Ob-2553

VIZ Osnovna šola Podčetrtek, Trška ce-
sta 66, objavlja na podlagi določil odredbe

o  postopku  za  izvajanje  javnega  razpisa
za oddajo javnih naročil, ki se financirajo
iz proračuna RS (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za nakup vozila

1. Predmet razpisa je nakup vozila ene
od znamk:

– CITROEN JUMPER COMBI CLUB
2.5 TD,

– PEUGEOT BOXER COMBI CLUB 2.5
TD,

– FORD TRANSIT COMBI,
– MERCEDES BENZ “SPRINTER”.
2. Ponujena vozila namenjena za potre-

be Osnovne šole Podčetrtek morajo imeti 8
+ 1 sedež.

3. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce in organizaci-
jo servisne službe, ponujeno ceno s struktu-
ro cene in plačilne pogoje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen,

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire

najugodnejšega ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v

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

Opozarjamo na popolnost potrebne do-
kumentacije.

6. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni kuverti, z oznako ponudnika, imeti mora
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za nakup
vozila”.

Ponudbe je treba poslati v roku 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS do
13. ure priporočeno na naslov VIZ Osnovna
šola Podčetrtek, Tržaška cesta 66.

7. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan ob 10. uri v prostorih OŠ Podčetrtek.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopa-
nje.

8. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravoča-
sno ali pa ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.

10. Vsa dodatna pojasnila dobite v taj-
ništvu OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, tel.
063/829-030 ali 829-239.

VIZ Osnovna šola Podčetrtek

Ob-2558

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

tehnično finančne storitve Geodetski
upravi Republike Slovenije pri izvedbi

GPS kampanje VZHODNA
SLOVENIJA 96

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je pomoč Geodetski
upravi Republike Slovenije pri izvedbi GPS
kampanje v vzhodnem in jugo-vzhodnem
delu Slovenije.

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 Republike Slovenije, Ša-
ranovičeva 12, Ljubljana, po predhodni na-
javi po tel. 1327-121 (Matija Medved ali
Dušan Mišković).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
1. 11. 1996.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazec BON-1 ali BON-3), ki ni starejši
od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– spisek referenc za ponudnika (podjet-
je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

  – dobavljena oprema in material,
  – dobavljene storitve,
  – drugi neposredni stroški,
  – plače,
  – stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je treba upošte-

vati naslednje:
– Kot dobavljeno opremo oziroma ma-

terial je potrebno šteti le tisto opremo in
material, ki bo porabljena na konkretno
razpisanem delu. Kolikor gre za opremo,
ki jo bo izvajalec uporabljal tudi pri drugih
nalogah se obračuna le ustrezni del amorti-
zacije in to v skupini “drugi neposredni
stroški”.

– Med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci.
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– Med druge neposredne stroške je treba
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, cari-
ne, zavarovanja, amortizacije za opremo, ki
ni vključena v plače (posebna amortizaci-
ja), itd.

– Med plače je treba vključiti bruto pla-
če neposrednih izvajalcev ter osnovno amor-
tizacijo, in sicer amortizacijo računalniške
in druge opreme katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM.

– Med stalne (splošne) stroške je treba
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, re-
klamacij, dobiček, itd.

– Ponudba naj vsebuje tudi navedbo mo-
rebitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zuna-
nji sodelavci kot posamezniki (samostojni
strokovnjaki), jih je v ponudbi potrebno
navesti ter pojasniti, katera dela naj bi opra-
vili.

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 11. 7. 1996,
najkasneje do 10. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
izvedbo GPS kampanje”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravočasno oddanih ponudb bo dne 11. 7.
1996 ob 11. uri v prostorih Geodetske upra-
ve Republike Slovenije, Kristanova 1, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov, ki pri-
sostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje, sicer nima-
jo pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 8 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene,
nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izlo-
čene. Prav tako bodo izločene iz nadaljnje-
ga postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da te-
meljijo na neresničnih navedbah ali podat-
kih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju.

Naročnik si pridržuje pravico odločitve
o sprejemu ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 0048-308/34-96 Ob-2573

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za objekt policije Novo

mesto
1. Predmet razpisa so strojne in elektro

instalacije.
2. Orientacijska vrednost del je:
A. Strojne instalacije – 100,000.000 SIT,
B. Elektro instalacije – 140,000.000 SIT.
3. Lokacija del: objekt v gradnji, Novo

mesto.
4. Predviden pričetek del je november

1996, zaključek del in montaža maj 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– cene,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljana v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

Prva kuverta mora biti z oznako: Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/34-96 Objekt
policija Novo mesto – dokumentacija – dela
pod (A, B),

druga kuverta z oznako: Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/34-96 Objekt policija
Novo mesto – ponudba – dela pod (A, B).

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Podrobnejše navodilo o opremi kuvert je
dano v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Uprava za notranje zadeve Novo mesto, Je-
rebova 1, Novo mesto. Ponudbe morajo pris-
peti na naslov do 31. 7. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka na isti naslov.

8. Odpiranje ponudb bo 1. 8. 1996 ob
9. uri v prostorih UNZ Novo mesto, za dela
pod A, ob 12. uri za dela pod B.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastila za
zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši od
3 mesecev od dneva razpisa, podpisani in
žigosani razpisni pogoji, podatki o finanč-
nem stanju (BON1, BON2 oziroma BON3)
in ocena bonitete, v nasprotnem primeru bo
ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku trideset dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na UNZ Novo mesto od 8.
do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu tel. 068/322-080, 322-757,
321-171 int. 22, Anton Gole.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-2559

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani

javni razpis
za izbiro izvajalca montažnih dvignjenih

antistatičnih tal
1. Predmet razpisa: montaža dvignjenih

antistatičnih tal v Laboratoriju za modelira-
nje, simulacijo in vodenje in v Laboratoriju
za avtomatizacijo industrijskih procesov na
Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljub-
ljani, Tržaška 25, Ljubljana.

Rok dobave: 20. 7. 1996.
2. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika
Ponudba mora vsebovati: firmo ponud-

nika, dokazilo o registraciji, podatke o bo-
niteti ponudnika, ponudbeno ceno, referen-
ce, garancijski rok, druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

3. Informacije: Milan Simčič, tel.
176-84-17.

4. Razpisna komisija bo upoštevala po-
nudbe, prispele v dekanat FE, vključno do
ponedeljka, 8. 7. 1996 do 12. ure. Ponudbe
pošljite na naslov: Fakulteta za elektroteh-
niko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000
Ljubljana – v zaprti kuverti z navedbo: “Ne
odpiraj – ponudba na javni razpis”.

5. Odpiranje ponudb bo v torek, 9. 7.
1996 ob 9. uri v dekanatu fakultete.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 8 dneh po odpira-
nju ponudb.

Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

Št. 04-35-5414/1-96 Ob-2560

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republi-
ke Slovenije

javni razpis
za izdelavo delov carinske uniforme –

bund
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava delov ca-

rinske uniforme – bund.
3. Predviden rok dobave je skladno z do-

govorom oziroma najkasneje do 30. 10.
1996 za izdelavo 2000 bund. V letu 1997 je
predvidena izdelava 200 bund; rok izdelave
bo v skladu z dogovorom glede na potrebe
naročnika.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 39,270.000 SIT. Prometni davek je vklju-
čen v ceno.

5. Lokacija dostave je fco skladišče na-
ročnika oziroma fco posamezna carinarni-
ca.

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj navedene odred-
be in vsebovati vse sestavine in navedbe, ki
so določene v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponujenega izdelka,
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– konkurenčnost cen (cene so izražene v
SIT s posebej izraženim popustom in pro-
metnim davkom),

– fiksnost cen za izdelano količino v letu
1996,

– sprememba cene v letu 1997 je možna,
če se stopnja rasti cen na drobno od podpisa
pogodbe do naročila poveča za več kot 5%,
cene se v tem primeru povečajo za 80%
dejanske rasti cen; popusti ponujeni na jav-
nem razpisu ostanejo procentualno isti,

– rok dokončanja del,
– reference ponudnika,
– lastne proizvodne zmogljivosti,
– garancijski rok,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku,
– izpolnjevanje drugih pogojev.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z zgoraj navedenimi merili.

8. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila na Ca-
rinski upravi Republike Slovenije, Šmartin-
ska 130 (VII. nadstropje, vložišče) v Ljub-
ljani, vsak delavnik od 9. do 11. ure.

9. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so
priloženi razpisni dokumentaciji. Ponudnik
je dolžan oddati ponudbo na originalnem iz-
vodu, ki ga prejme v razpisni dokumentaciji.

10. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izložene. Prav tako bodo izločene vse po-
nudbe, za katere se bo v katerikoli fazi izbi-
re ugotovilo, da je ponudnik navedel nere-
snične podatke.

11. Ponudba mora biti oddana v zaprti
dvojni kuverti in pravilno opremljena. Na
zunanji kuverti mora biti oznaka “Ne odpi-
raj – javni razpis za izdelavo delov carinske
uniforme – bund”, na notranji pa točen na-
slov ponudnika.

Ponudbo je potrebno poslati priporoče-
no do vključno 22. 7. 1996 do 9. ure, lahko
pa so vročene osebno do istega roka na na-
slov: Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 130, Ljubljana, (VII. nadstrop-
je, vložišče).

12. Odpiranje ponudb bo 22. 7. 1996 ob
10. uri, na Šmartinski 130 v Ljubljani, XI.
nadstropje, v sejni sobi. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Vse informacije v zvezi s tem razpisom
dobijo ponudniki na Carinski upravi Re-
publike Slovenije, tel. 061/140-10-44 int.
21-92, vsak delavnik med 9. in 11. uro,
kontaktna oseba je Irena Bera.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-2561

Ministrstvo za zdravstvo na podlagi za-
kona o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za izdelavo aplikativne študije

1. Predmet razpisa je študija o zagotav-
ljanju kakovosti v zdravstveni negi.

Rok izvedbe 15. november 1996.
2. V letu 1996 je financiranje aplikativ-

ne študije iz proračuna 1996 predvideno
2,500.000 SIT.

3. Prijava na razpis naj svebuje:
– naslov aplikativne študije,
– odgovornega nosilca (ime, strokovna

usposobljenost, reference),
– izvajalce aplikativne študije (naslov,

direktor, žiro račun, kontaktna oseba),
– vsebino aplikativne študije (namen ozi-

roma cilj, oblika izvedbe, metoda dela, pre-
gled relevantne literature, časovna oprede-
litev, ciljna populacija),

– financiranje (eventualno sofinancira-
nje).

4. Prijave morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba –
javni razpis aplikativne študije”, na ovojni-
ci mora biti navedeno ime in naslov pošilja-
telja.

Prijava mora biti poslana na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v roku 10 dni
po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Jav-
no odpiranje ponudb bo v sredo 10. julija
1996 ob 10. uri v mali sejni sobi Ministrstva
za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5.

5. Ministrstvo bo financiralo oziroma so-
financiralo programe, ki bodo izpolnjeni
skladno z navodili in oddani v roku.

Ponudniki bodo obveščeni o izboru štu-
dij v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravstvo

Št. 40310/0035/96 Ob-2562

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih 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 dobavo in montažo
opreme razdelilne kuhinje za OŠ Franca

Rozmana-Staneta, Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor.

2. Uporabnik: OŠ Franca Rozmana-Sta-
neta, Kersnikova 10, Maribor.

3. Predmet razpisa: oprema razdelilne
kuhinje iz nerjavečega jekla.

4. Orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT.
5. Rok dobave: 30 dni od sklenitve po-

godbe.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
  1. reference,
  2. ponudbena vrednost,
  3. rok dobave,
  4. plačilni pogoji.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša!
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delavnik po objavi javne-
ga razpisa od 8. do 12. ure v prostorih Mest-
ne uprave, Mestne občine Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, soba 321/A, pri Majdi Miholič.

8. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-

stojbine v višini 0,5‰ od orientacijske vred-
nosti del na ŽR 51800-630-25505, sklic na
št. 00 04-444 z namenom nakazila “Pristoj-
bina za javni razpis” – oprema za zavode.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je stroškov nastalih iz naslova javnega raz-
pisa. Pristojbine ne vračamo.

9. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba” – oprema za OŠ Franca Rozma-
na-Staneta.

10. Ponudbe ponudnikov morajo vsebova-
ti vse zahtevane razpisne pogoje, ki so po-
drobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.

11. Pisne ponudbe je potrebno oddati
15. dan od objave v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor – tajniš-
tvo oddelka, soba 329.

12. Javno odpiranje ponudb bo 3. dan po
oddaji ponudb ob 12. uri v prostorih Mestne
občine Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, v kletni sejni sobi.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

14. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-2563

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

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

dobavo in montažo varnostne in zaščitne
opreme

1. Predmet razpisa so izdelava tehnične
dokumentacije ter dobava in montaža za:

a) dopolnitev protivlomnega in protirop-
nega sistema in izvedbo internega TV nad-
zora ter protipožarnega sistema v:

– ekspozituri Slovenske Konjice,
– ekspozituri Ravne na Koroškem;
b) dopolnitev protivlomnega in protirop-

nega sistema ter izvedbo internega TV nad-
zora v:

– podružnici Maribor,
– podružnici Velenje,
– podružnici Ptuj,
– podružnici Kranj,
– podružnici Celje;
c) dopolnitev internega TV nadzora v:
– podružnici Koper,
– ekspozituri Ljubljana 1,
– ekspozituri Ljubljana 3,
– ekspozituri Ljubljana 4,
– ekspozituri Ljubljana 5;
vse v poslovnih objektih Agencije Re-

publike Slovenije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 34 – 29. VI. 1996 Stran 2481

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo, pridobijo dodatne podatke in
se dogovorijo za morebiten ogled objektov,
vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo
in dokazilo o pridobitvi licence po zakonu o
zasebnem varovanju in obveznem organizi-
ranju službe varovanja, in sicer:

– 3. 7. 1996 ob 10. uri v ekspozituri Slo-
venske Konjice, Stari trg 36, za ekspozituro
Slovenske Konjice in podružnico Celje,

– 3. 7. 1996 ob 13. uri v podružnici Ma-
ribor, Svetozarevska 9, za podružnico Mari-
bor in podružnico Ptuj,

– 4. 7. 1996 ob 10. uri v podružnici
Velenje, Rudarska 3, za podružnico Ve-
lenje,

– 4. 7. 1996 ob 13. uri v ekspozituri Rav-
ne na Koroškem, Prežihova 7, za ekspozitu-
ro Ravne na Koroškem,

– 5. 7. 1996 ob 9. uri v podružnici Ljub-
ljana, Dunajska 50, za ekspoziture Ljublja-
na 1, 3, 4, in 5, podružnico Kranj in podruž-
nico Koper.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denih terminih ne bo možen.

4. Predviden rok za dobavo in montažo
opreme je od avgusta do septembra in je
določen v razpisni dokumentaciji za posa-
mezen objekt.

5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok, organi-
zirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudijo ponudniki.

6. Rok za oddajo ponudb je 12. 7. 1996
do 12. ure na naslov Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, in sicer:

– podružnica Maribor, Svetozarevska 9,
za podružnico Maribor in ekspozituro Rav-
ne na Koroškem,

– podružnica Celje, Ljubljanska 1a, za
podružnico Celje in ekspozituro Slovenske
Konjice,

– podružnica Velenje, Rudarska 3, za po-
družnico Velenje,

– podružnica Ptuj, Trstenjakova ul. 2a,
za podružnico Ptuj,

– podružnica Kranj, Slovenski trg 2, za
podružnico Kranj,

– podružnica Ljubljana, Dunajska 50, za
ekspoziture Ljubljana 1, 3, 4, in 5,

– podružnica Koper, Pristaniška cesta 10,
za podružnico Koper.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak objekt in z vidno oznako
“Ne odpiraj – javni razpis – (navedba ob-
jekta)”.

7. Javno odpiranje ponudb bo na naslo-
vih in za objekte iz 6. točke, in sicer:

– 15. 7. 1996 ob 10. uri v podružnici
Maribor,

– 15. 7. 1996 ob 13. uri v podružnici
Ptuj,

– 16. 7. 1996 ob 10. uri v podružnici
Celje,

– 16. 7. 1996 ob 13. uri v podružnici
Velenje,

– 17. 7. 1996 ob 9. uri v podružnici Ljub-
ljana,

– 17. 7. 1996 ob 12. uri v podružnici
Kranj,

– 18. 7. 1996 ob 10. uri v podružnici
Koper.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
ših ponudnikov pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Št. 231/96 Ob-2591

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Ilirska Bistrica ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev

prostorov v občinski stavbi  Ilirska
Bistrica

1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica.
2. Predmet razpisa je prenova prostorov

v občinski stavbi Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, Ilirska Bistrica.

3. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo do vključno osmega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro na Občini Ilirska Bistri-
ca, Bazoviška 14, drugo nadstropje soba
št. 10. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 5.000 SIT na ŽR
52210-630-61220, Občina Ilirska Bistrica,
z namenom nakazila Pristojbina za razpis
– prenova občinske stavbe. Informacije za
razpisana dela dajeta Vinko Rolih, d.i.gr.
in Stanko Škrab, gr. teh. na telefonu
067/41-361, int. 121.

4. Predmet razpisa je prenova prostorov
v občinski stavbi in sicer polovico prvega
nadstropja in drugo nadstropje ter stopnišče.
Prenova zajema zamenjavo tlakov, zame-
njavo elektroinštalacije, zamenjavo telefon-
ske inštalacije in izvedbo računalniške mre-
že, pleskanje prostorov, popravilo in ple-
skanje oken in vrat ter radiatorjev in uredi-
tev sanitarij.

5. Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

6. Predviden rok izvedbe del je od 1. 8.
1996 do 31. 8. 1996.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazce BON–1 in BON–2 oziroma

BON–3, ki ne smejo biti starejši od enega
meseca,

– referenčno listo podjetja in morebitnih
podizvajalcev,

– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,

– kadrovsko, organizacijsko in tehnično
usposobljenost ponudnika,

– osnutek pogodbe,
– ponudbeno ceno s posebej navedenim

zneskom prometnega davka in načinom pla-
čila,

– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbenega zneska
z izjavo, da jo naročnik lahko vnovči v pri-
meru, ko izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni ter

– morebitne dodatne ugodnosti.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanih del glede na viši-
no ponudbe.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena (ponudbena cena s plačilnimi po-
goji in fiksnost cene),

– možnost izvedbe razpisanih del “na
ključ”,

– rok izvedbe razpisanih del,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-

no izkazujejo stanje ponudnika,
– garancijski roki in
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje,

ipd.).
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-

ugodnejša.
10. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-

cijo z oznako “Občinska stavba”, “Ponudba
– ne odpiraj!” ter točnim naslovom ponud-
nika, je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici do vključno 15-tega dne po objavi
tega razpisa do 12. ure na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bi-
strica.

11. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po preteku roka za sprejem po-
nudb ob 10. uri v Sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška 14, drugo nadstropje de-
sno.

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

12. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami raz-
pisa. Glede na to, da bo odpiranje ponudb
naslednji delovni dan po roku za oddajo,
opozarjamo ponudnike, ki nameravajo po-
nudbe poslati po pošti, da jih pravočasno
oddajo.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 188/96 Ob-2593

Mestna občina Ljubljana v skladu z za-
konom o spremembah in dopolnitvah zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
7/93), objavlja

ponovni javni razpis
za izdelavo idejnega projekta za
povezavo med Zaloško cesto in

Toplarniško ulico
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za investici-
je, Trg MDB 7/IV, soba 404, med 8. in 10.
uro dva dni po predložitvi petega izvoda
virmana oziroma drugega dokazila o vpla-
čilu, najkasneje v sedmih delovnih dnevih
po objavi v Uradnem listu RS. Stroške za
izdelavo razpisne dokumentacije mora po-
nudnik plačati na žiro račun št.
50100-637-5813019 – MOL, Sredstva za
komunalno gospodarstvo – ceste, sklic na
št. 00 02-418 980-5813019 in sicer v višini
5.000 SIT.

Ponudba mora biti oddana v roku, ki je
določen z razpisno dokumentacijo in v skla-
du z njo tudi prijavljena in opremljena.
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Odpiranje ponudb bo javno. Investitor
bo dela oddal najugodnejšemu ponudniku v
skladu s pravilnikom o načinu in postopku
graditve objektov.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarske javne
službe in promet

Ob-2594

Javni razpis
za dobavo in montažo informacijske

tehnologije
I. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-

tehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo.
II Predmet razpisa je postavitev računal-

niškega omrežja na lokaciji Biotehniške fa-
kultete, Oddelka za gozdarstvo, Večna pot
83 v Ljubljani.

A. Za ožičenje stavbe je predvidena do-
bava in montaža sledeče opreme z navede-
nimi specifikacijami:

1. 3x skladovno vozlišče s 16
priključki,

2. 180 m parapetnega kanala AT
110-72,

3. 50 m quadro kanal 15x15,
4. 50 m quadro kanal 25x15,
5. 30 m quadro kanal 40x20,
6. 30 m quadro kanal 60x40,
7. 1400 m UTP kabel 4x2AWG,

kat. 5,
8. 700 m kabel PP/Y 3x2.5 mm2,
9. 50 kosov vtičnica UTP kat. 5 RJ P/O,
10. 200 kosov vtičnica šuko 220V

P/A 114,
11. 1 kos preklopno stikalo

220V/UPS.

B. Računalniški strežnik in mrežni ope-
racijski sistem:

1. COMPAQ ProLiant 1500
a) procesor Intel Pentium 100 Mhz,
b) dinamični pomnilnik 32MB,
c) trdi disk 2x2.1 GB, Fast Wide SCSI-2,

Hot pluggable,
d) CD rom enota Quad Speed, SCSI,
e) tračna enota 4 GB + 10 kaset + 1

čistilna kaseta,
f) monitor mono VGA, 14".
2. Programska oprema
a) Microsoft Windows NT Server v.3,51,
b) 30 uporabniških licenc za Windows

NT stržnik,
c) ARCServe v.5.01 za 50 uporabnikov.
3. Brezprekinitveno napajanje
a) brezprekinitveni napajalnik-UPS

700VA, interaktivni,
b) programska oprema za brezprekinitve-

ni napajalnik-UPS.
4. Inštalacija delovnih postaj v mrežo
a) 30 x mrežna kartica 3 COM Combo,
b) 30 x inštalacija delovne postaje v mre-

žo.
III. Orientacijska vrednost 6,000.000

SIT.
IV. Rok za dobavo opreme je 30 dni po

naročilu opreme.
V. Ponudnik se lahko prijavi tudi le za

del razpisane opreme
VI. Vsaka ponudba mora vsebovati:
1. Firmo ponudnika.
2. Navedeno pooblaščeno kontaktno

osebno ali službo ponudnika, ki daje na zah-

tevo naročnika tolmačenja v zvezi s po-
nudbo.

3. Dokazilo o registraciji.
4. Bonitetno poročilo (BON-1,2 ali 3) iz-

dano po 15. 6. 1996.
5. Tehnično specifikacijo nudene opre-

me.
6. Fiksno ceno FCO naročnik, preizku-

šeno in inštalirano z obračunanim promet-
nim davkom.

7. Ostalo gradivo ponudnika.
VII. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika: usposobljenost za dela, ki so pred-
met ponudbe, kompletnost ponudbe, garan-
cijski pogoji, cena, plačilni pogoji, referen-
ce.

VIII. Pisne ponudbe morajo prispeti na
naslov: Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana v
zapečateni ovojnici z oznako “Ponudba ra-
čunalniške opreme – Ne odpiraj” v roku 20
dni po objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe,
ki ne bodo prispele pravočasno, ali ne bodo
pravilno opremljene se ne bodo obravnava-
le.

IX. O datumu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki obveščeni pisno. Predstavniki po-
nudnika morajo imeti s seboj pisna poobla-
stila.

X. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 7 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

XI. Naročnik sodelujočim na javnem raz-
pisu ne prizna nobenih stroškov v zvezi z
izdelavo ponudb.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta,

Oddelek za gozdarstvo

Ob-2595

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Kmetijsko-gozdarska zadruga Ledina Slo-
venj Gradec, Celjska 10

javni razpis
za izbiro izvajalca agromelioracij na

hribovskih in višinskih kmetijah v
Občini Slovenj Gradec in Občini

Mislinja
1. Investitor: Kmetijsko-gozdarska za-

druga Ledina, z.o.o., Celjska 10, Slovenj
Gradec.

2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo dobijo ponudniki na sedežu zadruge.

3. Predmet razpisa: izvedba agromelio-
racijskih del na površini 81 ha v Občini
Mislinja in 87 ha v Občini Slovenj Gradec.

Agromelioracijska dela zajemajo: odstra-
njevanje kamenja, grmovja, izravnava tere-
na s strojno mehanizacijo, urejanje poti, za-
ložno gnojenje, dosejevanje travno-detelj-
nih mešanic in sanacija izvirov.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 22,293.489 SIT brez vključitve po-
trebnega materiala (mineralna gnojila za za-
ložno gnojenje, cevi in pesek ter seme trav-
no-deteljnih mešanic), kar zagotavlja inve-
stitor sam.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del iz razpisa
glede na višino pridobljenih sredstev iz re-
publiških virov. Izvajalec v tem primeru ni
opravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru glede na rok in višino
pridobljenih sredstev. Predvideni pričetek
del september 1996, zaključek november
1996.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
na področju izvajanja podobnih del, ponud-
bena cena na enoto strojne in delovne kapa-
citete, plačilni roki in fiksnost cen, bližina
izvajalca glede na lego izbranih agromelio-
racijskih območij.

7. Ponudbe: ponudba mora biti izdelana
ločeno za agromelioracijska dela v Občini
Mislinja in ločeno za Občino Slovenj Gra-
dec v skladu z 12. členom uredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Ponudbe  za  javni  razpis  predložite  v
20  dneh  po  objavi  razpisa  v  tajništvo
KGZ Ledina, Celjska 10, Slovenj Gradec v
zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj –
javni razpis za izvajalca agromelioracij-
skih del”.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Kmetijsko-gozdarska zadruga
Ledina z.o.o.

Slovenj Gradec

Št. 0048-308/29-96 Ob-2597

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za oddajo del: za objekt Ministrstvo za

notranje zadeve – RS, Izobraževalni
center ONZ, sanacija strehe kuhinje in
jedilnice, sanacija strehe veterinarske

ambulante in izplakovanje kanalizacije.
1. Predmet razpisa je:
A) Sanacija ravne strehe kuhinje in je-

dilnice
– gradbena dela (rušitvena, zidarska, te-

sarska),
– krovska dela ravne strehe,
– kleparska dela ravne strehe,
– krovska dela strehe z naklonom (salo-

nitna kritina).
B) Sanacija strehe veterinarske ambulan-

te in izplakovanje kanalizacije
– gradbena dela (rušitvena, zidarska, te-

sarska),
– krovska in kleparska dela strehe z na-

klonom,
– kanalizacija,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del je:
Orientacijska vrednost del pod 1. točko

tega razpisa
A) 6,500.000 SIT,
b) 2,300.000 SIT.
3. Lokacija del:
A) Ljubljana – Tacen,
B) Ljubljana – Podutik.
4. Predviden pričetek del je:
Po podpisu pogodbe – predvidoma
A) 15. 7. 1996, zaključek del in monta-

že 30. 8. 1996,
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B) 5. 7. 1996, zaključek del in montaže
15. 8. 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedbe del,
– rok izvedbe.
Natančneje so merila za najugodnejšega

ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa ali za posamezna
dela A) ali B).

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

A) Prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/29A – 96 za
Sanacija strehe kuhinje in jedilnice – Izo-
braževalni center ONZ – Dokumentacija,
druga kuverta z oznako Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/29A – 96 za Sanacija strehe
kuhinje in jedilnice – Izobraževalni center
ONZ – Ponudba.

B) Prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/29B – 96 za
Sanacija strehe veterinarske ambulante in
izplakovanje kanalizacije – Izobraževalni
center OZN – Dokumentacija, druga kuver-
ta z oznako Ne odpiraj – javni razpis št.
308/29B – 96 za Sanacija strehe veterinar-
ske ambulante in izplakovanje kanalizacije
– Izobraževalni center ONZ – Ponudba.

Na vsaki kuverti mora biti navedeno na
katera dela tega razpisa se dela nanašajo, ter
ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do 8.
7. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ – RS, Štefa-
nova 2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo:
A) 9. 7. 1996 ob 8.30.
B) 9. 7. 1996 ob 9.15,
v prostorih MNZ – RS, Kotnikova 8/a,

Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-

sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od 3 mesece od dneva razpisa, podpisani in
žigosani razpisni pogoji, podatki o finanč-
nem stanju (BON 1, BON 2, oziroma BON
3), v nasprotnem primeru bo ponudba izlo-
čena iz nadaljne obravnave. Obrtniki pred-
ložijo overjeno potrdilo pristojnega organa
za dejavnost, zaključni račun in izjavo ban-
ke o povprečnem mesečnem stanju na žiro
računu  za  zadnje  tri  mesece,  ki  ne  sme
biti  starejše  od  3  mesece  od  dneva
razpisa.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicij-
sko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik 2., 3. in 4. 7. 1996 (torek,
sreda, četrtek) od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu (točka 11.) ali po telefonu
061/302-552 med 7. in 8. uro pri Janiju To-
polovec.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 2.0.-2151/96 Ob-2603

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, 34/84 in 29/86) in odredbe o postopku
javnega razpisa za oddajo javnih del (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske železnice
d.d. objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca delne elektrifikacije
tirne skupine glavne pristaniške postaje

Koper
1. Investitor: Slovenske železnice d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: delna elektrifikacija

tirne skupine glavne pristaniške postaje Ko-
per.

3. Čas del: 70 dni po podpisu pogodbe.
4. Orientacijska vrednost del: 40,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki prevzamejo v upravni stavbi Sloven-
skih železnic d.d., Kolodvorska ulica 11,
Ljubljana, v tajništvu Službe za elektroteh-
nično dejavnost, III nadstropje, soba 365 od
2. 7. 1996 do 4. 7. 1996 od 8. do 11. ure.

Dodatne informacije dobite pri Francu
Snoju, na istem naslovu, v sobi št. 367 ali
po tel. 061/13-13-144 int. 41-42, med 8. in
11. uro v dneh od 2. 7. 1996 do 4. 7. 1996.

Za dvig razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačani kupnini
v vrednosti 40.000 SIT, ki mora biti nakaza-
na na žiro račun 50100-601-5014744.

6. Rok za oddajo ponudb je 29. 7. 1996,
do 9. ure, v stavbi Slovenskih železnic d.d.,
Kolodvorska ul. 11, soba št. 205.

7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 29. 7. 1996 ob 9.30 v prostorih
Slovenskih železnic d.d., Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.

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

Št. 2.0.-2151/96 Ob-2604

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje razpisa za oddajo javnih naročil, ki se
financirajo iz proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 28/93), in odredbo o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavljamo

ponovni javni razpis
za izdelavo projekta PGD, PZI

nadomestnega objekta obrtnih delavnic
Celje

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

Kolodvorska ul 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

PGD, PZI nadomestnega objekta obrtnih de-
lavnic Celje.

3. Lokacija:  objekt  se  nahaja  v  k.o.
Spodnje Hudinje na Mariborski cesti 8 v
Celju.

4. Čas del: rok za izdelavo projekta je
20. 10. 1996.

5. Vrednost del: 6,000.000 SIT.
B. Razpisni pogoji
Pismena ponudba za razpis mora vsebo-

vati
a) pregled vsebine,
b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) registracijo ponudnika,
d) reference ponudnika in reference po-

sameznih strokovnjakov,
e) pregled strokovne izobrazbe in delov-

nih izkušenj zaposlenih na delih s področja
visokih zgradb na SŽ,

f) ime in priimek odgovornega vodje pro-
jekta,

g) kontaktna oseba,
h) boniteto – izpolnjene obrazce BON-1

in BON-2, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

i) pismeno zagotovilo, da bo upošteval
predpise, ki se nanašajo na varnost in ureje-
nost železniškega prometa,

j) potrjene razpisne pogoje in splošne po-
goje za pogodbe,

k) druge pogoje za ugostavljanje primer-
nosti izvajalca, zaradi katerih ponudnik me-
ni, da pomenijo določeno prednost pri ugo-
taljanju primernosti oziroma predstavljajo
določeno ugodnost za naročnika,

l) podatke o dosedaj sklenjenih poslih v
zadnjih 12 mesecih posebej s SŽ,

m) seznam podizvajalcev in njihove re-
ference,

n) potrjeno ponudbo (z veljavnostjo, op-
cijo 30 dni od dneva odpiranja),

o) potrjeno pogodbo,
p) varščino ponudbe 10% (rok 30 dni od

veljavnosti ponudbe).
C. Merila za ugotavljanje najugodnejše-

ga ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo za-

gotavljal najuspešnejšo realizacijo ponuje-
nih del po naslednjih kriterijih

a) ugodnejše cene,
b) krajši rok izdelave,
c) boljše in več referenc z navedenega

področja dela,
d) poznavanje tehnologije z navedenega

področja dela,
d) poznavanje tehnologije železniškega

prometa s poudarkom na poznavanju pred-
pisov s področja varnosti in urejenosti že-
lezniškega prometa,

f) primernejšo usposobljenost strokovnih
kadrov,

g) finančna trdnost in sposobnost,
h) daljše obdobje sodelovanja pri delih

za omrežje SŽ.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
Razpisno dokumentacijo in ostale infor-

macije lahko dobite pri Slovenskih železni-
cah, d.d., Ljubljana, v tajništvu Kostiova,
dig., tel 13-13-144 in 44-33 od dne 1. 7.
1996 do vključno 5. 7. 1996.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2484 Št. 34 – 29. VI. 1996

Ponudbo za javni razpis je treba predlo-
žiti do vključno torka 9. 7. 1996 do 8.30 v
tajništvu Infrastrukture na Slovenskih že-
leznicah, d.d., Kolodvorska ul 11 v Ljub-
ljani.

Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z napisom “Ne odpiraj – javni razpis”, na-
slovljena na Slovenske železnice, d.d., Ljub-
ljana.

Odpiranje ponudb bo 9. 7. 1996 ob 9. uri
v prostorih SŽ, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na, v sobi 207 (Kostiov).

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Ob-2605

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

javni razpis
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.,

Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Soinvestitor: Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije št. 4, Celje.

3. Predmet razpisa: izdelava idejno za-
snovalnega projekta in projekta PZI za Ob-
novo viadukta Štampetov most v km
600+211 železniške proge Ljubljana–Seža-
na in nad avtocesto Ljubljana–Divača.

4. Orientacijska vrednost del je
6,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe: 3 mesece.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine v prostorih Slovenskih
železnic d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljub-
ljana, soba 210 pri Ireni Zore, dipl. inž. gr.
(tel. 13-13-144 int 24-71) od objave do
11. 7. 1996 med 9. in 11. uro. Kupnina za
razpisno dokumentacijo v vrednosti
5.000 SIT mora biti nakazana na račun št.
50100-601-5014744.

7. Merila za iziro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

nudijo:
– boljše reference (izdelava večjega šte-

vila istovrstnih ali podobnih objektov),
– boljše finančne pogoje (kredit, itd.),
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 1996 do

9.30 v tajništvu Slovenskih železnic d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na, soba 205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 1996

ob 10. uri v prostorih naročnika.
10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-

veščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice d.d.
Infrastruktura

Št. 2.1.2.-2153/96 Ob-2606

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-

čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in dopolnitve) Slo-
venske železnice objavljajo

ponovni javni razpis
za nabavo gornjegradbenega materiala

za vzdrževanje železniške infrastrukture
1. Kupec: Slovenske železnice Ljublja-

na, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, v skla-
du s proračunom R Slovenije za leto 1996.

II. Predmet razpisa: kretnice, kretniški
deli, kretniški pragi, lepljeni stiki in kret-
niški nastavki za redno in investicijsko vzdr-
ževanje železniških prog v letu 1996.

III. Specifikacija potrebnih materialov:
1. 38 m3 impregniranih hrastovih kret-

niških pragov, dimenzije: 16 x 26 x (260
cm–480 cm, (6 kos x 730 cm)) v garniturah;
(specifikacija);

2. 150 kosov magnezitnih loncev za ter-
mitsko varjenje;

Kupec si pridržuje pravico povečati ali
zmanjšati količine materiala, navedena v
specifikaciji, do 20% brez spremembe cen
ali drugih pogojev.

IV. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-
mente:

a) vrednost celotne ponudbe in posamez-
nih pozicij, če se ponuja več različnih mate-
rialov;

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.
V. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) kakovost blaga,
b) odlične reference dobavitelja,
c) kratek dobavni rok,
d) ugodna cena,
e) ugodni plačilni pogoji.
VI. Razpisna dokumentacija se dobi 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. Ponudniki, ki so
že odkupili razpisno dokumentacijo pri pr-
vem razpisu jim ta velja tudi za ponovni
razpis.

VII. Dodatne informacije in standarde za
navedeno blago lahko dobite na telefonu
številka: 061/328-084 ali osebno vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure pri Anki Šuster.

VIII. Dobavni rok: III. kvartal leta 1996.
XI. Za pravočasno prispele ponudbe so

bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov dne 6. 8. 1996 do 9. ure. Javno odpi-
ranje ponudb bo dne 6. 8. 1996, ob 10. uri v
Stekleni dvorani, poslovne stavbe Sloven-
skih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na.

X. Ostalo: Vsi ponudniki bodo obvešče-
ni o izboru v roku 30 dni od dneva odpira-
nja ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene
na: Slovenske železnice d.d., Materialno po-
slovanje, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
z oznako: Javni razpis Infra P1 – ne odpiraj.

Slovenske železnice

Št. 108/2-96 Ob-2584

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), uredbe o spremembi uredbe o pri-
stojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Komen v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Seža-
na, Partizanska 49 Sežana (v nadaljevanju
ZGS OE Sežana) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Komen v letu 1996

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

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

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

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

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

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

Investitor si pridružuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del kot je raz-
pisan, glede na pridobitev sredstev (Repub-
liška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih
skupnosti....). Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

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

Zaključek del je konec leta 1996. Dela
se izvajajo po operativnih planih, po naroči-
lu Zavoda za gozdove.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, plačilni roki in fiksnost cen, garan-
cijski roki, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.

7. Ponudbe: ponudba mora biti sestav-
ljena v skladu z 12. členom odredbe o po-
stopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Ponudbe za ponovljeni javni razpis pred-
ložite v 10 dneh po objavi, osebno ali po
pošti, v sprejemno pisarno občine Komen,
Komen 86, 6223 Komen, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj - javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah občine Komen”.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
obveščeni ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Komen
Zavod za gozdove Slovenije OE Sežana
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Ob-2578

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
občina Škofja Loka, Mestni trg 15, nasled-
nji

ponovni  javni  razpis
za izdelavo prostorske dokumentacije

1. Investitor: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska c. 2, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa:

a) izdelava zazidalnega načrta za obrtno
podjetniško cono Trata v ureditvenem ob-
močju P1/2 EGP, Gorenjska predilnica.

3. Obseg in vsebina naloge

Naloga mora vsebovati vse elemente in
sestavine kot jih predpisuje zakon o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.
l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter navodi-
lo o vsebini posebnih strokovnih podlag in
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur. l.
SRS, št. 14/85).

4. Orientacijska vrednost del: 2,200.000
SIT.

5. Rok za izvedbo: 3 mesece od podpisa
pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,

– rok izvedbe,

– ponudbena cena,

– plačilni pogoji.

7. Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji,

– reference,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– rok za izvedbo del,

– način obračunavanja del,

– navedbo pooblaščene osebe.

8. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Škofja Lo-
ka, Mestni trg 15, Oddelek za okolje in pro-
stor, v sobi št. 20/III.

9. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj - javni
razpis za prostorsko dokumentacijo” je po-
trebno dostaviti do 15. 7. 1996 do 12. ure.
Ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti,
priporočeno po pošti ali oddati osebno v
pisarni št. 5 - vložišče, Občina Škofja Loka,
Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.

10. Odpiranje ponudb bo 17. 7. 1996 ob
9. uri v prostorih Občine Škofja Loka, Mest-
ni trg 15, v sejni sobi št. 31/V.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

12. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Škofja
Loka, pri Marjeti Mohorič-Peternelj, tel.
064-624-190.

    Občina Škofja Loka

Ob-2598

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del

v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št.
030-11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
izvedbo investicijskega vzdrževanja ter

dobavo in montažo opreme
1. Predmet razpisa so:
a) zamenjava in popravilo oken in oken-

skih polic v visokem pritličju podružnice
Ljubljana, Cankarjeva 18,

b) obnova strehe v ekspozituri Ljubljana
3, Zaloška cesta 59, ter obnova strehe, izo-
lacije in žlebov v ekspozituri Grosuplje, Ko-
lodvorska cesta 4,

c) obnova prezračevanja v kleti in prit-
ličju ekspoziture Ljubljana 5, Dunajska 50,

d) dobava in montaža predalnikov za iz-
piske v ekspozituri Grosuplje, Kolodvorska
cesta 4 in ekspozituri Litija, Ponoviška ce-
sta 3 – 600 kom,

e) dobava in montaža:
– prostostoječega fotokopirnega stroja s

hitrostjo kopiranja 50–60 kop/min in mož-
nostjo avtomatskega dodajanja, sortiranja in
spenjanja do 40 kompletov hkrati – 1 kom,

– namiznega fotokopirnega stroja s hi-
trostjo kopiranja 20 kop/min in možnostjo
avtomatskega dodajanja, sortiranja in spe-
njanja – 5 kom,

– mikrofilmskega čitalca s tiskalnikom z
možnostjo tiskanja videnega dokumenta na
navaden papir do formata A4 za mikrofiše
(microfilm reader printer) – 1 kom,

vse v poslovnih objektih Agencije Re-
publike Slovenije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje, podružnice Ljubljana,
Dunajska 50.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente,
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo s popisi del za posamezen pred-
met razpisa, si ogledajo projektno tehnično
dokumentacijo, pridobijo dodatne podatke
in se dogovorijo za morebiten obseg objek-
tov v sejni sobi podružnice Ljubljana, Du-
najska 50, dne 4. 7. 1996 med 10. in 12. uro,
vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo.

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

4. Predvideni rok za izvedbo investicij-
skega vzdrževanja te dobavo in montažo
opreme je od julija do septembra in je dolo-
čen v razpisni dokumentaciji za posamezen
predmet razpisa.

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

6. Rok za oddajo ponudb je 12. 7. 1996
do 14. 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 – (naved-
ba objekta oziroma opreme)”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1996
v sejni sobi na naslovu iz 1. točke, in sicer:

– ob  10.  uri  za  predmete  razpisa  a),
b) in c),

– ob 11. uri za predmeta razpisa pod d)
in e).

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika za posamezen predmet raz-
pisa pisno obveščeni v roku 8 dni po konča-
nem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Ob-2564

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 jav-
nih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

ponovni javni razpis
za finančno spremljanje finančnih

naložb
1. Predmet razpisa
Vodenje investicijskih naložb, ki jih je

ministrstvo v letu 1990 prevzelo od ukinje-
ne Samoupravne interesne skupnosti za
elektrogospodarstvo in premogovništvo Slo-
venije (ISEP), ki so bile odobrene iz ener-
getskih sredstev, združenih na podlagi Sa-
moupravnih sporazumov o združevanju
sredstev za gradnjo elektroenergetskih ob-
jektov in zakonov, ki jih je ISEP vodila kot
povratno združena sredstva.

Vodenje naložb iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije po razpisih ministrstva
iz leta 1990, 1991 in 1992 za področja ra-
cionalne rabe energije, obnovljivih virov
energije in prezaposlitve delavcev in pre-
mogovništva.

Vodenje naložb iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije po razpisu ministrstva
v letu 1996 za področje dokapitalizacije in
dodeljevanje posojil pravnim osebam za sa-
nacijo podjetij in gospodarstva.

2. Vrednost razpisanih del
Za izvedbo del v višini 20,000.000 SIT

in se črpajo iz proračunske postavke Inter-
vencij v obnovljive vire energije.

3. Merila in pogoji
Za izbiro najugodnejših ponudb so:
– reference izvajalcev,
– višina ponudbene cene.
4. Vsebina ponudbe:
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka, ki daje tolmačenje na zahtevo mini-
strstva,

– pisne dokaze oziroma reference o us-
pešnem izvajanju tovrstnih nalog v prete-
klosti,

– ceno s specifikacijo stroškov,
– terminski plan izvajanja del,
– rok veljavnosti ponudbe.
5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-

slov ministrstva v treh izvodih v zaprti ovoj-
nici z označbo “Ne odpiraj! Prijava na raz-
pis Finančno spremljanje finančnih naložb”,
z navedbo imena in naslova ponudnika.

Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo obravnavala.
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Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 20 dni po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva 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 obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji ministrstva na Kotnikovi 5 v Ljub-
ljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Dodatne informacije posreduje Zdenka
Bokal vsak delovni dan od 8. do 10. ure, tel.
061/178-3219.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-2565

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 preureditev podstrešja v poslovne

prostore na objektu Centra za socialno
delo Murska Sobota

1. Predmet razpisa je izvajanje del za
preureditev podstrešja v poslovne prostore
na objektu Centra za socialno delo Murska
Sobota. Orientacijska vrednost razpisanih
del je 44,000.000 SIT (za I. fazo 20,000.000
SIT).

2. Predviden rok pričetka del je septem-
ber 1996, dokončanje del I. faze je 30. 11.
1996.

3. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena po sistemu fiksnih cen

na enoto,
– obračun po dejanskih količinah,
– opcija ponudbe,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgo-

voren za izvedbo del.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– reference,
– cena,
– garancija,
– eventualno druge ugodnosti ponudni-

ka.
5. Oddaja ponudb
Rok za dostavo ponudbe je 30 dni po

objavi tega razpisa na naslov Center za so-
cialno delo Murska Sobota, Slovenska 44,
to je do 30. 7. 1996 do 12. ure.

Ponudnik mora dostaviti ponudbe v za-
pečatenih kuvertah z oznako “Ne odpiraj –
ponudba – CSD M. Sobota”.

Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-
jo dvignejo pri Projektivni biro – inženiring
Murska Sobota, Štefana Kovača 28, s plači-
lom 5.000 SIT. Vse dodatne informacije in
ogled projektne dokumentacije lahko inte-
resenti dobijo na Centru za socialno delo
Murska Sobota ali pri projektantu.

6. Odpiranje ponudb bo 30. 7. 1996 ob
12. uri.

7. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence razpisa komisija obvestila v
14 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-2566

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 gradnjo prizidka k

Osnovni šoli Helene Puhar v Kranju
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

GOI dela pri gradnji prizidka.
2. Dela so opredeljena v razpisni doku-

mentaciji.
3. Vsebina ponudbe
3.1. Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

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

4. Orientacijska vrednost investicije I. fa-
ze: 25,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje: sep-

tember 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje: no-

vember 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

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

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca za opravlja-
nje tovrstnih del,

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

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

senti dobijo na Osnovni šoli Helene Puhar,
Kranj, Kidričeva 51.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 2. 7. 1996 do vključno 8. 7. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri direktorju Stanetu Koncu,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Kranj” je potrebno oddati do 30. 7.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
vložišče Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali
poslati na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
30. 7. 1996 ob 13. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

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

Ob-2567

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 adaptacijo

podstrešja v Domu Matevža Langusa v
Radovljici

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe
3.1. Ponudba mora biti izdelana z dolo-

čili odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

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

4. Orientacijska vrednost investicije:
40,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje: av-

gust 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje: ok-

tober 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

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

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca za opravlja-
nje tovrstnih del,

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

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

senti dobijo v Domu Matevža Langusa v
Radovljici, Cesta na jezerca 17, Radov-
ljica.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 2. 7. 1996 do vključno 8. 7. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri direktorici Zvonki Štefančič,
tel. 064/715-123, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom M. Langusa” je potrebno oddati do
29. 7. 1996 do 12. ure, v zapečatenem ovo-
ju, 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 pone-
deljek, 29. 7. 1996 ob 13. uri, v sejni sobi
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5, Ljubljana. 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.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Št. 24/96 Ob-2586

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del zunanje ureditve
okolice gradu v Mestni občini Murska

Sobota
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: zunanja ureditev

okolice gradu v Murska Soboti z ureditvijo
ploščadi na vzhodni strani gradu.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
30,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: avgust 1996 - sep-
tember 1996.

5. Razpisno in projektno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo na Mestni občini
Murska Sobota, Kardoševa 2 (tel.
069/22-617 oziroma 31 000).

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, ugodni plačilni po-
goji, fiksnost cene - avansa ni,

– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del ter, da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj - oko-
lica gradu” je treba dostaviti na naslov
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti narejene v skladu z
razpisnimi pogoji naročnika, sicer jih komi-
sija ne bo obravnavala.

Ponudnik lahko ponudi samo izvedbo del
za določena dela iz razpisne dokumentacije.

10. Naročnik si pridržuje pravico, izbra-
ti več izvajalcev del glede na določena dela
iz razpisne dokumentacije, ravno tako si pri-
držuje pravico do eventualnega zmanjšanja
obsega del.

11. Javno odpiranje ponudb bo v 40 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

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

Št. 24/96 Ob-2587

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,

št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro ponudnika za ureditev

parkirnega prostora s pobiranjem
parkirnine v Murski Soboti

1. Naročnik: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2 Murska Sobota.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za ureditev parkirnega pro-
stora na gramoziranih površinah v centru me-
sta Murska Sobota s pobiranjem parkirnine.

3. Rok izvedbe del: julij 1996 - avgust
1996.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota Kardoševa 2 (tel. 069/22-617 oziroma
31 000).

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– tehnično najustreznejša ponudba,
kvaliteta,

– ponudbena cena, ugodni plačilni po-
goji, fiksnost cene - avansa ni,

– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del ter, da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
7. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj - ure-
ditev parkirnega prostora, parkirnina” je tre-
ba dostaviti na naslov Mestna občina Murs-
ka Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti narejene v skladu z
razpisnimi pogoji naročnika, sicer jih komi-
sija ne bo obravnavala.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe,
ravno tako si pridržuje pravico do eventual-
nega zmanjšanja obsega del.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 20 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

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

Št. 24/96 Ob-2588

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro ponudnika za ureditev

parkirnega prostora v Murski Soboti
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota, Kardoševa 2 Murska Sobota.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za ureditev parkirnega pro-
stora na gramoziranih površinah v centru
mesta Murska Sobota.

3. Rok izvedbe del: julij 1996 - avgust
1996.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota Kardoševa 2 (tel. 069/22-617 oziroma
31 000).

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, fiksnost cene - avan-
sa ni,

– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del ter, da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
7. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj - ure-
ditev parkirnega prostora” je treba dostaviti
na naslov Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti narejene v skladu z
razpisnimi pogoji naročnika, sicer jih komi-
sija ne bo obravnavala.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 20 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

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

Št. 24/96 Ob-2589

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro ponudnika za ureditve modrih

con s postavitvijo parkmetra
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota, Kardoševa 2 Murska Sobota.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za ureditev modrih con s
postavitvijo parkmetra za plačevanje par-
kirnine v mestu Murska Sobota.

3. Rok izvedbe del: julij 1996 – avgust
1996.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota, Kardoševa 2 (tel. 069/22-617 oziroma
31 000).

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
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razpisne in projektne dokumentacije ter v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– tehnično najustreznejša ponudba,
kvaliteta,

– ponudbena cena, ugodni plačilni pogo-
ji, fiksnost cene – avansa ni,

– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del ter, da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
7. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj - ure-
ditev modrih con je treba dostaviti na na-
slov Mestna občina Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti narejene v skladu z
razpisnimi pogoji naročnika, sicer jih komi-
sija ne bo obravnavala.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe,
ravno tako si pridržuje pravico do eventual-
nega zmanjšanja obsega del.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 20 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

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

Št. 24/96 Ob-2590

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Murska
Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del ureditve novega
vhoda Mestne občine Murska Sobota
Investitor: Mestna občina Murska Sobo-

ta, Kardoševa 2, Murska Sobota.
Predmet razpisa: ureditev novega vhoda

Mestne občine Murska Sobota.
Orientacijska vrednost del znaša:

6,000.000 SIT.
Rok izvedbe del: julij 1996.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota, Kardoševa 2 (tel. 069/22-617 oziroma
31-000), kjer je tudi na vpogled projektna
dokumentacija.

Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– ponudbena cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, fiksnost cene,

– celovitost vsebine ponudbe,

– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del ter, da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj - ure-
ditev vhoda” je treba dostaviti na naslov
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 20 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

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

Mestna občina
Murska Sobota

Št. 403-6/96 Ob-2615

Ministrstvo za finance, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja

javni razpis
za dobavljanje pisarniškega,

računalniškega in potrošnega materiala
1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-

niškega, računalniškega in potrošnega ma-
teriala za:

Naročnika:
– Ministrstvo za finance in organe v nje-

govi sestavi:
– Urad RS za preprečevanje  pranja de-

narja,
– Urad RS za zavarovalni nadzor,
– Urad RS za nadzor prirejanja iger na

srečo,
– Devizni inšpektorat Republike Slove-

nije.
2. Orientacijska vrednost predvidenih

dobav znaša 12,000.000 SIT.
3. Predvideni rok dobave: sukcesivne do-

bave v skaldu z naročilom naročnika do 31.
12. 1996. Specifikacija materiala je razvid-
na iz razpisne dokumentacije ki se lahko
pridobi pri naročniku. Količine iz specifika-
cije so ocenjene in okvirne.

4. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v glo-

balu in v okviru posameznih skupin glede
na spremembe med letom v skladu s sreds-
tvi, ki so na razpolago v proračunu,

– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-
viru posamezne skupine materiala v razpi-
sni dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti s strani izbranega dobavitelja, lah-
ko takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za dobavo materiala iz posa-
mezne skupine drugega najugodnejšega do-
bavitelja po tem javnem razpisu.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe, zlasti
pa morajo vsebovati naslednje:

– registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni),

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dokaz, da ima ponudnik poravnane vse
davčne, carinske in druge obveznosti, ki iz-
hajajo iz predpisov,

– dovoljenje upravnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti (trgovina na drobno),

– parafiran predlog pogodbe in prilog k
pogodbi (vsaka stran posebej),

– dosedanje reference z navedbo izvrše-
nih dobav v zadnjem letu po količini, rokih
in vrednostnih na področju, ki je predmet
javnega naročila ter imena naročnikov,

– ponudbeni predračun (specifikacija po
enoti, po postavkah, popusti glede na obseg
dobav),

– izstavljanje računov po posameznih
stroškovnih mestih na željo naročnika,

– način zagotavljanja in dokazovanja ka-
kovosti,

– garancija za resnost ponudbe (po vzor-
cu v razpisni dokumentaciji),

– brezplačni etaloni (vzorci) po razpisni
dokumentaciji in prospektni material, ki os-
tanejo pri naročniku.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov po posameznih skupinah razpisne do-
kumentacije so:

– kakovost ponujenega blaga,
– konkurenčnost cen (bruto cene izraže-

ne izključno v SIT, fco naslov naročnika, s
posebej prikazanim količinskim popustom
in prometnim davkom),

– zagotovitev fiksnih cen do 31. 12.
1996,

– kompletnost (celovitost) ponudbenega
asortimana v okviru posamezne razpisne
skupine materiala,

– stalna količinska zaloga asortimana z
možnostjo takojšnje dobave ob urgentnem
naročilu,

– možnost dobave blaga izven specifika-
cije, s tem, da po vrsti spada v posamezno
skupino,

– plačilni roki, daljši od 30 dni,
– druge ugodnosti ponudnika.
Opis in vrednotenje meril je podan v

razpisni dokumentaciji.
7. Ponudbe morajo prispeti do 29. 7.

1996 do 8.45 priporočeno po pošti na na-
slov Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,
1502 Ljubljana ali vročene osebno v Gene-
ralnem sekretariatu na Župančičevi 3 (1.
nadstropje, soba št. 41, pri Milji Palčič ali
Barbari Lavrinc).

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z navedbo
razpisa “Dobavljanje pisarniškega, računal-
niškega in potrošnega materiala” in opozori-
lom “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1996
ob 9. uri v sejni sobi Ministrstva za finance
na Beethovnovi 11 v 1. nadstropju. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
odpiranju, morajo imeti s seboj pooblastilo
o zastopanju.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno in ne bodo pravilno opremljene, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
ponudniku.

10. Rok za obvestilo ponudnikom o izidu
javnega razpisa je 15 dni od javnega odpira-
nja ponudb.
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11. Z izbranimi ponudniki po posamez-
nih skupinah predmeta javnega razpisa ali z
enim izbranim ponudnikom za ves razpisa-
ni material, bodo sklenjene okvirne pogod-
be z veljavnostjo do 31. 12. 1996.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo ob predložitvi kopije vir-
mana o vplačilu 5.000 SIT na ŽR št.
50100-637-55445, Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, soba 41/I. pri Miji
Palčič ali Barbari Lavrinc med 9. in 11. uro.

13. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.

Ministrstvo za finance

Št. 40/96 Ob-2596

Občina Dornava objavlja na podlagi
7. člena pravilnika o finančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Dornava in sklepa Občinskega sveta občine
Dornava z dne 30. 5. 1996 za leto 1996

razpis
za dodelitev sredstev za finančne

intervencije za ohranitev in razvoj
kmetijstva v Občini Dornava za leto

1996
1. Splošni pogoji
Za sofinanciranje investicij na območju

Občine Dornava, lahko zaprosijo fizične in
pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in imajo sedež oziroma stalno
prebivališče v Občini Dornava.

Navodila za pridobitev sredstev dobijo
prosilci na sedežu občine ali pri terenskem
svetovalcu. Zahtevke za dodelitev sredstev
naslovi vlagatelj na kmetijsko svetovalno
službo.

Vlagatelj s svojim podpisom jamči za
točnost v zahtevku navedenih podaktov.

2. Vsebina razpisa
Razpisana sredstva za ohranjanje in raz-

voj kmetijstva v Občini Dornava se zagoto-
vijo v proračunu Občine Dornava za leto
1996 v višini 2,700.000 SIT v obliki pod-
por, vzpodbud in regresov.

Prednost pri dodelitvi imajo posamezni
projekti in razvojni programi, ki zagotavljajo:

– spremembo gospodarske strukture ob-
čine s poudarkom na ustvarjanju ekonom-
sko stabinih gospodarskih enot,

– povečanje zaposlovanja in samozapo-
slovanja z uvajanjem sodobnih tehnologij,

– ohranjanje poseljenosti občine,
– oblikovanje in utrjevanje identitete ob-

čine.
3. Nameni in pogoji za pridobitev sred-

stev
A) Živinoreja
Govedoreja
Obnova črede plemenskih krav – regres
Namen ukrepa
Spodbujanje obnove plemenskih krav s

kakovostnimi prevesnicami SL pasme
Regresira se do 30.000 SIT po posamez-

ni živali.
Višina predvidenih sredstev je 600.000

SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– osnovni stalež živali je najmanj 6 krav,

kateri se ne sme zmanjšati naslednjih 5 let,
– regresira se največ do 5 živali na kme-

tijo.
Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko sve-

tovalne službe na osnovi kopije računa.

Prašičereja
Plemenske živali – regres
Namen ukrepa
Spodbujanje nakupa plemenskih živali,

z namenom izboljšanja proizvodnje mesna-
tih pasem prašičev.

Regresira se 5.000 SIT/žival.
Višina predvidenih sredstev je 600.000

SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se plemenske živali, ki jih

upravičenci kupijo ali vzredijo v lastni pro-
izvodnji in namenijo za obnovo ali poveča-
nje osnovne črede,

– vse plemenske živali morajo biti vzre-
jene v selekcijskih, razmnoževalnih farmah
ali rejskih središčih,

– potrdilo, ki ga izda Biotehnična fakul-
teta – Oddelek za zootehniko,

– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih
določa pravilnik o vodenju rodovništva,
ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenje-
vanju plemenske vrednosti in priznavanju
plemenjakov.

Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko sve-
tovalne službe na osnovi računa oziroma
predložitve dokumentacije o nabavi plemen-
ske živali.

Vrtnarstvo
Namen ukrepa
Vzpodbujanje k intenzivnejši vrtnarski

proizvodnji na manjših kmetijah.
Regresira se izdelava pokritih površin v

višini do 10% od predračunske vrednosti.
Višina predvidenih sredstev je 600.000

SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresirajo se plastenjaki od 100–500

m2 pokrite površine oziroma steklenjaki od
50 m2 naprej.

Zahtevki se vlagajo preko kmetijsko sve-
tovalne službe na osnovi predložitve raz-
vojno-proizvodnega programa.

Vinogradništvo in sadjarstvo
Namen ukrepa
Spodbujanje investicij v vinogradništvu

in sadjarstvu s kakovostnim sadilnim mate-
rialom.

Regresira se do 500 kom sadik oziroma
cepljenk na kmetijo.

Sadjarstvo
Regresira se nakup sadik v višini 60 SIT

na sadiko.
Višina predvidenih sredstev je 400.000

SIT.
Pogoji za pridobitev:
– skupna površina nasada mora biti naj-

manj 0,30 ha,
– regresirajo se samo sadike kupljene v

slovenskih drevesnicah ali uvožene, katere
so pod strokovnim vodstvom Kmetijskega
inštituta Slovenije.

Vinogradništvo
Regresira se nakup trsnih cepljenk v vi-

šini 20 SIT po cepljenki.
Višina predvidenih sredstev je 500.000

SIT.
Pogoji za pridobitev:
– skupna  površina  mora  biti  najmanj

0,30 ha,
– regresirajo se samo cepljenke kupljene

v slovenskih trsnicah ali uvožene, katere so
pod strokovnim nadzorom Kmetijskega in-
štituta Slovenije,

– urejen vpis v register pridelovalcev
grozdja,

– prijava pridelka,
– pri vinogradnikih, ki so se začeli na

novo ukvarjati s to dejavnostjo, zadošča iz-
java kmetijsko svetovalne službe.

Vloge za pridobitev sredstev se vlagajo
preko kmetijsko svetovalne službe.

Rok za vložitev zahtevkov začne teči z
dnem objave tega razpisa in je odprt do 30.
9. 1996 oziroma do porabe sredstev.

4. Odobritev sredstev
Obravnavane bodo le popolne in pravo-

časno prispele vloge.
Odobrena sredstva bodo nakazana upra-

vičencem v odvisnosti od finančnih zmož-
nosti občinskega proračuna.

V primeru ostanka predvidenih sredstev
po posameznih področjih se ista razporedijo
v druge namene po tem razpisu, o čemer
odloča Komisija za kmetijstvo in gozdars-
tvo pri Občinskem svetu.

Občina Dornava

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-2528A

Ime javnega glasila: Nedelo.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Metka Jesen-
šek, Miran Koren, Lučka Magister-Fabjan,
Gregor Pucelj.

Ob-2528B

Ime javnega glasila: MM Marketing
Magazin.

Viri financiranja: prihodki iz poslova-
nja.

Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
PID Skala.

Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Nives Heybal, Metka Jesen-
šek, Miran Koren, Lučka Magister-Fabjan,
Gregor Pucelj.

Ob-2528C

Ime javnega glasila: Razgledi.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja, dotacija Ministrstva za kulturo.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
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Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Nives Heybal, Metka Jesen-
šek, Miran Koren, Lučka Magister-Fabjan,
Gregor Pucelj.

Ob-2528Č

Ime javnega glasila: Grafičar.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Metka Jesen-
šek, Miran Koren, Lučka Magister-Fabjan,
Gregor Pucelj.

Ob-2528D

Ime javnega glasila: Delo.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Metka Jesen-
šek, Miran Koren, Lučka Magister-Fabjan,
Gregor Pucelj.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-2533

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in točke 13.3. statuta druž-
be Delo, časopisno in založniško podjetje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem

skupščino družbe
DELO, d.d.,

ki bo v torek, 30. 7. 1996 ob 14. uri v
mali dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa:

Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

2. Sprejem poslovnega poročila za leti
1993 in 1994

Predlog sklepa: sprejme se pojasnilo
uprave o poslovnem poročilu za leti 1993 in
1994 po predlogu uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1995 z mnenjem revizorja

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995 z mnenjem revizorja po pred-
logu uprave in na podlagi mnenja nadzorne-
ga sveta.

4. Obravnava in sprejem predloga deli-
tve dobička iz poslovanja iz leta 1995

Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-
tve dobička iz poslovanja po predlogu upra-
ve in na podlagi mnenja nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1996

Predlog sklepa: imenuje se revizor druž-
be za leto 1996 po predlogu nadzornega
sveta.

6. Določitev višine sejnin, nagrad ter po-
vračila potnih in drugih stroškov za člane
nadzornega sveta

Predlog sklepa: sprejme se predlog dolo-
čitve sejnin, nagrad ter povračil potnih in
drugih stroškov za člane nadzornega sveta
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

7. 1. Razrešitev člana nadzornega sveta
na lastno željo

Predlog sklepa: na lastno željo se razreši
član nadzornega sveta po predlogu nadzor-
nega sveta.

7.2. Izvolitev člana nadzornega sveta
Predlog sklepa: izvoli se član nadzorne-

ga sveta po predlogu nadzornega sveta.

Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
družbe.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega osnovnega kapitala),
bo skupščina v sredo, 31. 7. ob 14. uri v
istem prostoru. V ponovnem sklicu je skupš-
čina sklepčna ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Delo, d.d. Ljubljana
Direktor

Ob-2534

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 17. člena statuta družbe
Slovenske novice časopisno založniško pod-
jetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem

skupščino družbe
Slovenske novice, d.d.,

ki bo v torek, 30. 7. 1996 ob 11. uri v
okrogli dvorani v pritličju stavbe Dunajska
5, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: izvolijo se Marjan Raz-

tresen za predsednika skupščine ter Cirila
Kurnik in Nives Roš za preštevalki glasov.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1995 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995 z mnenjem revizorja.

3. Obravnava in sprejem predloga deli-
tve dobička iz poslovanja iz leta 1995.

Predlog sklepa: čisti dobiček na dan 31.
12. 1995 v znesku 59,239.896,96 SIT se
razdeli:

– za rezerve 29,603.646,96 SIT,
– za dividende 29,636.250 SIT.
Bruto dividenda na eno delnico znaša

1.750 SIT in se izplača po stanju delniške
knjige na dan sprejema sklepa.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorsko hišo Coopers & Lybrand iz Ljublja-
ne, da opravi revizijo poslovanja družbe Slo-
venske novice, d.d., za leto 1996.

5. Določitev višine sejnin, nagrad ter po-
vračila potnih in drugih stroškov za člane
nadzornega sveta

Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-
nega sveta znaša od 1. 1. 1996 dalje 250
DEM neto, za predsednika pa 300 DEM
neto. Nagrade se določijo ob sprejemu let-
nega poročila.

Skupščine se lahko osebno ali po poob-
laščencu udeležijo vsi delničarji. Pooblasti-
lo mora biti pisno in mora vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca ter podpis pooblastitelja.

Gradivo za sejo je na vpogled v prosto-
rih družbe.

Slovenske novice, d.d., Ljubljana
Direktor

Št. 63/96 Ob-2542

Začasna uprava družbe Terme Lendava,
d.d., Tomšičeva 2a, Lendava vabi delničar-
je na

1. sejo skupščine
družbe Terme Lendava

Okrožno sodišče v Murski Soboti je dne
7. 2. 1996 registriralo delniško družbo in
potrdilo statut. Začasna uprava ugotavlja,
da so s tem izpolnjeni pogoji za sklic skupš-
čine. Začasna uprava sklicuje skupščino dne
1. 9. 1996 ob 10. uri na sedežu družbe Tom-
šičeva 2a, Lendava.

Predlog dnevnega reda:
1. Imenovanje organov skupščine, zapi-

snikarja in notarja
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine, zapisnikar-
ja in notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti. Na podlagi po-
ročila preštevalcev glasov predsednik skupš-
čine ugotovi, da je skupščina sklepčna.

3. Seznanitev z dnevnim redom. Pred-
sednik seznani skupščino z dnevnim redom.

4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
5. Poročilo o poteku lastninskega preob-

likovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-

teku lastninskega preoblikovanja.
6. Letno poročilo družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo družbe.
7. Sklep o pokrivanju izgube za poslov-

na leta 1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in ob mnenju začasnega nadzornega sve-
ta se sprejme sklep o pokrivanju izgube za
leta 1993, 1994 in 1995.

8. Sklep o povečanju osnovnega kapita-
la družbe s konverzijo terjatve upnika Ra-

Popravek
V sklicu skupščin Kovinastroj Gastro-

nom, d.d. Grosuplje, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 33/96 z dne 21. VI. 1996,
Ob-2455 se datum "četrtek, 22. 7. 1996"
pravilno glasi "ponedeljek, 22. 7. 1996".
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denska, d.d., Radenci in Nafte Lendava,
d.o.o., v delnice in popolna izključitev pred-
nostne pravice delničarjev.

Predlog  sklepa: sprejme se predlagani
sklep o povečanju osnovnega kapitala druž-
be s konverzijo terjatve upnika Radenska,
d.d. Radenci in Nafta Lendava, d.o.o. Sprej-
me se sklep o popolni izključitvi prednostne
pravice preostalih delničarjev.

9. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časnega nadzornega sveta o imenovanju re-
vizorja.

11. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju nadzornega sveta.
12. Določitev nagrad za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o do-

ločitvi nagrad za člane nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno in ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta bo na
vpogled vsak delovni dan v prostorih upra-
ve v hotelu Lipa pri Jožetu Magdiču od 10.
do 13. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Terme Lendava, d.d.
Začasna uprava

St. 200/121 Ob-2574

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe skli-
cuje uprava Alpine, d.d., Žiri

3. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo v torek, 30. julija 1996 ob 13. uri v
Sindikalni dvorani Alpine, Strojarska ul. 2,
Žiri

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupš-
čine, dveh preštevalcev glasov in notarja v
vlogi zapisnikarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, dva preštevalca glasov in no-
tar v vlogi zapisnikarja.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1995
z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1995 z mnenjem nadzornega sve-
ta.

Predlog skepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1995.

4. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizijska družba.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajniš-
tvu generalnega direktorja in v pravni služ-
bi) do 29. julija 1996, vsak delovni dan od
8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic z oznako A, B in
D sami, ali po svojih pooblaščencih, oziro-
ma zakonitih zastopnikih. Vsak delničar ali
njegov pooblaščenec mora svojo udeležbo
na skupščini pisno najaviti upravi družbe,
najpozneje 3 dni pred skupščino. Pooblaš-
čenci morajo hkrati z najavo poslati tudi
pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, to je 30.
julija 1996 ob 14. uri v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Alpina, d.d., Žiri
Predsednik uprave
Generalni direktor

Ob-2524
Sklic

8. redne seje skupščine
delničarjev delniške družbe IBL sistemi,

ki bo v ponedeljek, 29. julija 1996, ob
17. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter imenovanje

skupščinskih komisij in zapisnikarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje

skupščinske komisije, zapisnikarja in notarja.
2. Potrditev zapisnika zadnje seje

skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi zapi-

snik 7. redne seje z dne 21. 8. 1995.
3. Potrditev poročila o popisu sredstev,

terjatev in obveznosti po stanju na dan
31. 12. 1995.

Predlog sklepa: skupščina potrdi poroči-
lo o popisu sredstev, terjatev in obveznosti
po stanju na dan 31. 12. 1995.

4. Poslovno poročilo za obdobje januar–
december 1995 in potrditev izkaza uspeha
za obdobje 1. 1. do 31. 12. 1995 in bilance
stanja per 31. 12. 1995.

Predlog sklepa:
a) skupščina sprejme poslovno poročilo

za obdobje januar–december 1995 in potrdi
izkaz uspeha za obdobje 1. 1. do 31. 12.
1995.

b) skupščina potrdi bilanco stanja per
31. 12. 1995.

5. Potrditev dokončne razporeditve či-
stega dobička za poslovno leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina potrdi dokonč-
no razporeditev čistega dobička za poslov-
no leto 1995.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.

Seja skupščine delničarjev bo v resta-
vraciji Poslovnega centra IBL SISTEMI.

Seje se lahko v skladu s statutom družbe
udeleži pooblaščena oseba, ki se izkaže z
overjenim pooblastilom.

Materiali za skupščino so na vpogled pri
predsedniku nadzornega sveta (F. Cundru)
in pri tajnici predsednika uprave vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure.

IBL SISTEMI d.d.
Ljubljana

Predsednik uprave

Št. 659/96 Ob-2525

Na podlagi 30. člena statuta trgovine na
debelo in drobno Dolenjka d.d., Novo me-
sto, sklicujem

2. sejo skupščine
delniške družbe Dolenjka,

ki bo v petek, dne 19. julija 1996 ob 11.
uri na sedežu družbe v Novem mestu, Glav-
ni trg 23 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter ugotovi prisotnost notarja v funk-
ciji zapisnikarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa:
– skupščina ugotovi sklepčnost,
– skupščina sprejme predlagani dnevni

red.
4. Obravnava in potrditev zapisnika

1. seje skupščine z dne 18. 12. 1995.
Predlog sklepa: skupščina potrdi zapi-

snik 1. seje skupščine z dne 18. 12. 1995.
5. Sprejem poslovnika o delu skupščine

v prečiščenem besedilu.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine v prečiščenem be-
sedilu.

6. Razprava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1995 v predloženem
besedilu.

7. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano delitev dobička.
8. Razprava in sprejem poslovnega na-

črta družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani poslovni načrt za leto 1996 v predlo-
ženem besedilu.

9. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
laganega revizorja za poslovno leto 1996.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 7. do 14. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih imenskih delnic oznake A, B, C in
D, njihovi pooblaščenci in predstavniki del-
niškega sporazuma notranjih delničarjev, če
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
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pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini (do 16. 7. 1996).

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu na osnovi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino. Pooblasti-
lo mora biti pisno. Za fizične osebe mora
vsebovati ime, priimek ter naslov poob-
laščenca, firmo ter žig in podpis pooblasti-
la. Pooblastilo mora biti na sedežu družbe
najmanj 10 dni pred skupščino, to je do 9. 7.
1996.

Prostor v katerem bo skupščina, bo odprt
eno uro pred začetkom seje.

Ponovni sklic
Če skupščina na prvem sklicu ne doseže

sklepčnosti, se skupščina ponovi istega dne
ob 12. uri z enakim dnevnim redom. Na tej
seji bo veljavno odločeno ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Vabim vas, da se skupščine osebno ali
preko pooblaščenca zagotovo udeležite.

Dolenjka d.d., Novo mesto
Predsednik uprave

Št. 24/96 Ob-2526

Na podlagi točke 7.3. statuta TIO, Tek-
stilna industrija Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh
53, Šentjanž pri Dravogradu, uprava sklicu-
je

2. redno skupščino
delniške družbe TIO,

ki bo v torek, 30. 7. 1996 ob 12. uri na
sedežu TIO, d.d., Otiški Vrh 53, Šentjanž
pri Dravogradu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in notar
za sestavo notarskega zapisa.

3. Obravnava in sprejem letnega poslov-
nega poročila za leto 1995 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizijskim poročilom.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se predlagano letno poslovno poro-
čilo za leto 1995 z mnenjem nadzornega
sveta in revizijskim poročilom.

4. Sprejem predloga o pokrivanju izgu-
be za leto 1995.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se predlog o pokrivanju izgube za
leto 1995, v skladu s S.R.S.

5. Obravnava in sprejem poslovnega na-
črta za leto 1996.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se poslovni načrt za leto 1996.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta TIO, d.d.

Predlog  uprave:  sprejmejo  se  predla-
gane  spremembe  in  dopolnitve  statuta
TIO, d.d.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev po-
slovnika o delu skupščine.

Predlog uprave: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve poslovnika o delu skupšči-
ne.

8. Sprejem pogodbe o ustanovitvi pod-
jetja Elplast, d.o.o.

Predlog uprave: sprejme se pogodba o
ustanovitvi podjetja Elplast, d.o.o.

9. Imenovanje članov skupščine novo
ustanovljenega Invalidskega podjetja.

Predlog uprave in nadzornega sveta: v
skupščino Invalidskega podjetja se imenu-
jejo trije člani.

10. Sprejem akta o ustanovitvi podjetja
TIO, Tara, d.o.o. in imenovanje članov
skupščine za to podjetje.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se akt o ustanovitvi podjetja TIO,
Tara, d.o.o. za trženje in konfekcijo, ter ima-
nujejo trije člani skupščine za to podjetje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu Uprave TIO, Tekstil-
na industrija Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh 53,
Šentjanž pri Dravogradu, vsak delavnik od
10. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu Uprave TIO,
Tekstilna industrija Otiški Vrh, d.d., Otiški
Vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu Uprave TIO, Tekstilna industrija
Otiški Vrh d.d., Otiški Vrh 53, Šentjanž pri
Dravogradu, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno – z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob vstopu na skupščino.

Pooblastila morajo biti pisna.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se

skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Dvorana v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta pol ure pred uradnim začetkom. V tem
času bomo delili glasovnice.

TIO, Tekstilna industrija
Otiški Vrh, d.d.

Uprava

Ob-2527

Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Predilnice Litija d.d. sklicujem

2. skupščino
te družbe,

ki bo dne 24. 7. 1996 ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe ter izvolitev organov skupščine;
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev verifikacijske komisije,
– izvolitev komisije za izvedbo glasova-

nja,
– imenovanje notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija, komisija
za izvedbo glasovanja ter imenuje notar v
vlogi zapisnikarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1995 po pred-
logu uprave.

Predlog sklepa: sprejme se na predlog
uprave letno poročilo o poslovanju družbe
Predilnica Litija d.d. za leto 1995.

3. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta za imenovanje revizorja za
leto 1996.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpo-

gled delničarjem na sedežu družbe, soba št.
27, Predilnica Litija d.d., Kidričeva 1, Liti-
ja, vsak dan od 13. do 15. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic A, B, C, D in G osebno ali
po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih
zastopnikih.

Delničarji, ki se bodo udeležili skupšči-
ne, morajo 3 dni pred skupščino svojo ude-
ležbo prijaviti v tajništvu na sedežu družbe.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo ude-
ležbe na skupščini poslati tudi pisna poob-
lastila.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred pri-
četkom zasedanja.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
24. 7. 1996 ob 14. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Predilnica Litija d.d.
Uprava

Razne objave

Ob-2570

Slovenska akademija znanosti in umet-
nosti voli redne, izredne in dopisne člane
vsako drugo leto (13. člen zakona o SAZU,
Ur. l. RS, št. 48/94).

Prihodnja volilna skupščina bo 22. maja
leta 1997.

Kandidiranje za člane SAZU poteka na
osnovi predlogov in pobud (16. člen statuta
SAZU).

Predlog za izvolitev rednega, izrednega
ali dopisnega člana lahko dajo:

– predsedstvo SAZU za kandidate s ka-
teregakoli področja znanosti ali umetnosti,

– razredi SAZU za kandidate s področja
delovanja svojega razreda,

– najmanj trije redni člani za kandidate s
področja delovanja svojega razreda.

Pobudo za izvolitev rednega, izrednega
ali dopisnega člana lahko dajo:

– razredi SAZU za kandidate s področja
znanosti ali umetnosti drugih razredov,

– visokošolske, znanstvenoraziskovalne,
umetnostne in kulturne organizacije ter stro-
kovna in umetnostna društva za kandidate s
področja njihovega delovanja.

Vsi predlogi in pobude morajo biti pri-
pravljeni v pisni obliki in morajo vsebovati
ustrezno predstavitev kandidatov z njihovi-
mi biografskimi in bibliografskimi podatki.
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Podana mora biti utemeljitev, ki vsebuje
oceno njihovega znanstvenega oziroma
umetniškega dela in odmevnost tega dela
doma in v tujini.

Glede na 18. člen statuta SAZU, ki dolo-
ča da mora miniti od roka za vložitev pred-
logov in pobud do volilne skupščine vsaj
šest mesecev

obveščamo
predlagatelje, da morajo vložiti svoje

predloge in pobude najkasneje do 22. no-
vembra 1996. Vse predloge in pobude spre-
jema predsedstvo SAZU. Predlogov in po-
bud, ki bi prispeli po tem roku, predsedstvo
SAZU ne bo upoštevalo.

Predsedstvo
Slovenske akademije
znanosti in umetnosti

Ob-2599

Stanovanjski sklad Občine Sevnica raz-
pisuje na podlagi 11. člena odloka o stano-
vanjskem skladu Občine Sevnica (Ur. l. RS,
št. 11/92 in 29/95), 12. člena statuta sklada
in sklepa Upravnega odbora sklada z dne
11. 6. 1996

prodajo
poslovnega prostora z zbiranjem ponudb

1. Naziv in sedež prodajalca: Stanovanj-
ski sklad Občine Sevnica, s sedežem v Sev-
nici, Glavni trg št. 19/a.

2. Predmet prodaje: poslovni prostor v
zgradbi hotelsko trgovskega centra v Sevni-
ci, Trg svobode št. 9, v izmeri 26,08 m2, ki
ga sestavljata dva prostora, zgrajena do
4. gradbene faze (brez instalacij, ometov in
estriha).

Poslovni prostor je v pritličju zgradbe,
gledano s severne strani, kjer je tudi vhod.

3. Izhodiščna cena za 1 m2 površine po-
slovnega prostora je tolarska protivrednost
2.000 DEM po prodajnem podjetniškem te-
čaju Nove Ljubljanske banke, d.d., na dan
plačila.

6. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o poslovnem prostoru ter o mož-
nostih ogleda pri stanovanjskem referentu
na Občini Sevnica ali po tel. 0608/41-221,
int. 212.

7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
osebe s slovenskim državljanstvom in prav-
ne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki morajo ponudbi priložiti:

– fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– pravne osebe izpisek iz sodnega regi-

stra.
8. Ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– navedbo dejavnosti, ki jo ponudnik na-

merava opravljati v poslovnem prostoru.
9. Ponudbe morajo biti dostavljene Sta-

novanjskemu skladu Občine Sevnica, Glav-
ni trg št. 19/a, Sevnica, v zaprti ovojnici z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za nakup
poslovnega prostora” ter z označbo pošilja-
telja, najkasneje do ponedeljka, dne 15. 7.
1996 do 10. ure. Nepravočasne ponudbe se
ne bodo obravnavale.

10. Odpiranje ponudb bo 15. 7. 1996 ob
11. uri v sejni sobi Občine Sevnica. Odpira-
nje bo vodila komisija, prisostvujejo pa lah-
ko tudi ponudniki.

11. O prodaji poslovnega prostora naju-
godnejšemu ponudniku bo odločal upravni
odbor sklada.

Kriterija za izbor bosta višja cena in bolj-
ši plačilni pogoji.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 30 dni po odpiranju ponudb.

12. Ponudnik,  ki  bo  na  razpisu  uspel,
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
skleniti pogodbo o nakupu poslovnega pro-
stora  in  plačati  kupnino  v  pogodbenem
roku.

Zemljiškoknjižni prenos se bo izvršil po
plačilu celotne kupnine.

13. Kupec plača tudi prometni davek od
prometa z nepremičnino ter druge stroške v
zvezi s prenosom lastništva.

14. Ta razpis zbiranja ponudb ne zave-
zuje prodajalca, da proda poslovni prostor,
ki je predmet razpisa najugodnejšemu ali
kateremkoli drugemu ponudniku.

Stanovanjski sklad
Občine Sevnica

Št. 414-09/96-1/2 Ob-2529

Komisija za pripravo in izvedbo licitaci-
je razpisuje

ponovno javno dražbo
za prodajo naslednjih strojev in opreme:

Naziv Tip inv. št. Letnik Vrednost
(SIT)

1. Tiskarski manjši stroj ABDICK 360 5589 1985 4,068.197,95
2. Tiskarski manjši stroj ABDICK 8827 5819 1989 528.000
3. Zgibalni stroj MULTIPLI 384 5186 1978 48.600
4. Zlagalni stroj ORBIDEL 4921 1974 92.400

4922
4923

5. Rezalni stroj PIVALNO FG 82 5123 1976 234.000
6. Kopirni stroj CANON NP 270 5582 1985 9.600
7. Preklopni tapecirani 5696 1987

kinofotelji s klopmi 5756
sedežem 50/50 cm (61 kosov) 528.016,86

8. Kombinirani LINVIN
mizarski stroj CIBILE C35 4929 1974 115.000

9. Stiskalnica za odpadni papir DIXI 6SR/12 5179 10.000
10. Rentgenska naprava firme SYSTEM PS 5030-S 1992 3,171.466,75

HEINMANN 6396
SYSTEMS GmbH co kg

WISBADEN

Javna dražba bo v soboto, 20. julija 1996,
ob 10. uri (Državni zbor, Šubičeva 4).

Objavljene predmete pod zap. št. 1, 2, 3,
5, 8, 9 in 10 si lahko ogledate v petek, 19.
julija 1996 od 11. do 12. ure na istem naslo-
vu; pod zap. št. 4, 6, 7 pa si lahko ogledate
od 14.30 do 15.30, Semenarna Ljubljana,
Gosposvetska 5 (vhod iz Župančičeve ulice
– skladišče).

Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fi-
zične osebe.

Predstavnik pravne osebe se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom.

Udeleženci morajo pred pričetkom javne
dražbe vplačati varščino v višini 10% od

izklicne cene za predmete pod zap. št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 pri blagajni Državne-
ga zbora RS, Ljubljana, Šubičeva 4, in sicer
eno uro pred začetkom dražbe.

Kupoprodajna pogodba mora biti skle-
njena najkasneje v 15 dneh po končani javni
dražbi, kupnina pa plačana v 8 dneh po pod-
pisu kupoprodajne pogodbe za predmete pod
zap. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 oziroma
izstaviti računa.

Prometni davek v višini 20% plača ku-
pec.

Podrobnejše informacije lahko dobite po
telefonu 061/1761-223 ali 1261-222 int. 223.

Državni zbor RS

Šr. 13/96 Ob-2530

Silan d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 10,
na podlagi pogodbe o posredovanju z dne
12. 6. 1996 z Geološki zavod Ljubljana,
gospodarsko interesno združenje, Dimičeva
14, Ljubljana, v njegovem imenu in na nje-
gov račun, razpisuje

javno dražbo
za prodajo počitniške hišice tipa A4
“Kamrica” za Gradiščem na Veliki

Planini.
1. Nepremičnina se prodaja kot celota.
2. Nepremičnina ni vpisana v zemljiško

knjigo, niti ni podpis tistega, ki jo je zgradil
overjen na tak način, da bi bila pogodba spo-
sobna za vpis v zemljiško knjigo. Citirana
pogodba je na voljo na vpogled eno uro pred
začetkom dražbe, ter bo kot priloga, skupaj s

to objavo – dražbenimi pravili sestavni del
pogodbe o nakupu z uspelim dražiteljem.

Nepremičnina, brunarica zgrajena leta
1962 v velikosti 25,87 m2.

Dovoz z motornim vozilom do koče ni
mogoč, promet po cesti pa za motorna vozi-
la prepovedan.

Nepremičnina nima priključka ne na jav-
no vodovodno omrežje niti na električno
omrežje. S strani sodnega izvedenca Alojza
Čepona iz Ljubljane, je bila ocenjena na
dan 1. 4. 1996 v tolarski protivrednosti je
18,898 DEM, kolikor znaša tudi izklicna
cena (v tolarski protivrednosti srednjega te-
čaja BS na dan dražbe.

3. Ogled brunarice je mogoč po pred-
hodnem dogovoru z družbo Silan d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 10, I. nadstropje,
na dan pred dražbo.
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4. Dražba bo potekala deset dni po obja-
vi v Uradnem listu RS, v prostorih Silan
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 10, pod vod-
stvom pooblaščenega odvetnika.

5. Na dražbo lahko pristopi le tista do-
mača fizična ali pravna oseba:

a) ki se izkaže z originalnim izpiskom iz
državljanske knjige Republike Slovenije
oziroma za pravne osebe z izpiskom iz sod-
nega registra, skupaj z dokazilom, da druž-
ba ni v večinski lasti tuje/ih pravne/ih ali
fizične/ih oseb in

b) ki bo najkasneje pet dni pred dražbo
nakazala varščino, ki znaša 300.000 SIT na
ŽR Silan d.o.o., Ljubljana št.:
50101-601-87972.

6. Dražba se bo opravila, če pristopi vsaj
en dražitelj.

7. Najmanjši dvig znaša 150.000 SIT.
8. Nakup se izvede pod klavzulo videno

– kupljeno in lastnik ne prevzema nobene
odgovornosti niti za stvarne ne za pravne
napake ali bremena. Prometni davek breme-
ni kupca, kot tudi vsi ostali stroški vezani
na prenos lastninske pravice (vključno z
eventualnim vpisom v zemljiško knjigo).

9. Dražitelj, ki uspe mora pogodbo skleniti
v osmih dnevih in ob podpisu plačati kupnino,
sicer se mu kavcije ne vrne in zapade v korist
lastnika nepremičnine. Ostalim, neuspešnim,
dražiteljem se kavcija nakaže v roku treh dni
na račun iz katerega je bila vplačana.

10. V primeru, da se dražba ne bo mogla
začeti, ker ne bo pristopil noben dražitelj, se
dražba ponovi čez trideset dni brez nove
objave, pod enakimi pogoji le izklicna cena
se zmanjša za 25%. Če tudi ta dražba ne bo
uspešna, se dražba ponovi čez trideset dni
brez nove objave, pod enakimi pogoji le
izklicna cena se zmanjša za 25%, vse dotlej,
dokler nepremičnina ne doseže 25% zgoraj
navedene ocenjene vrednosti.

po pooblastilu:
Silan d.o.o., Ljubljana

Št. 27 Ob-2531

Veletrgovina Vema export-import d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, in na podlagi sklepa
52. izredne seje upravnega odbora Veletr-
govine Vema export-imort d.d. Maribor z
dne 20. 6. 1996 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št., 675,
k.o. Razvanje in sicer:

A. poslovno-trgovski-skladiščni prostori
v pritličju skupne površine do 7.721,12 m2.

Najnižja ponujena cena je 1.000
DEM/m2.

B. poslovno-trgovski prostori v I. nad-
stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.300 m2.

Najnižja ponujena cena je 800 DEM/m2.
C. pisarna  v  I.  nadstropju  površine

63,56 m2.
Najnižja ponujena cena je 1.350

DEM/m2.
D. pisarna v I. nadstropju površine

200,44 m2.
Najnižja ponujena cena je 1.350

DEM/m2.
2. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m2.

Najnižja ponujena cena je 300 DEM/m2.
3. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2.

Najnižja ponujena cena je 300 DEM/m2.
4. zemljišče na delu parcele v Mariboru,

Tržaška c. 65, vpisane pri vl. št. 670, k.o.
Razvanje, površine okoli 400 m2.

Najnižja ponujena cena je 400 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije, in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v R Sloveniji,
priporočeno, v zaprti kuverti z označbo “Ne-
premičnine”.

Javno zbiranje ponudb velja do 15. 7.
1996.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1. in 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potr-
dila o državljanstvu R Slovenije za fizične
osebe.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema export-import d.d. Ma-
ribor, Tržaška c. 65, dne 18. 7. 1996 ob
12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št. 1(A, B, C, D) je vpisana zastavna
pravica na listi C. Kupnina je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije. Prodajalec se ne obvezuje
skleniti pogodbe s ponudnikom, ki ponudi
najvišjo kupnino. Prodajalec bo pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteval ponu-
jeno ceno, način plačila, velikost nakupa,
tehnološko zaokroženost ter druge elemen-
te ponudbe.

Posamezne nepremičnine se lahko kupu-
jejo tudi po delih oziroma dva ali več kup-
cev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo izdala ustrezno soglasje v
skladu z 2. odst. 44. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine  prodajamo  po  načelu
“videno – kupljeno”. Prometni davek, dru-
ge  dajatve,  stroške  in  stroške  prenosa
lastništva  plača  uspešni  ponudnik  –
kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v 8 dneh po sprejemu obvestila o
izbiri. Prevzem nepremičnine bo mogoč ta-
koj po plačilu celotne kupnine.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru z Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema
export-import d.d., Maribor

Ob-2482

Študentska organizacija FGG-OG, Ljub-
ljana, Jamova 2, preklicuje žig okrogle obli-
ke, v sredini so trije kvadri v kateri so črke
Š, O in U. Okoli pa je v krogu napisano
“ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNI-
VERZE V LJUBLJANI”, v naslednjem kro-
gu pa “FAGG-OGG-ODDELEK ZA GRAD-
BENIŠTVO JAMOVA 2”.

Ob-2576

Hauptman Rado, Cesta VDV brigade 22,
Dol pri Hrastniku, preklicuje štampiljko z
naslednjo vsebino: RADO HAUPTMAN
s.p., Ključavničarstvo in instalaterstvo, Ce-
sta VDV brigade 22, Dol pri Hrastniku.

Ob-2484

Metalka Trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dal-
matinova 2, preklicuje žig pravokotne obli-
ke z vsebino: METALKA TRGOVINA, Me-
talka Trgovina, d.o.o., Prodajalna 17, Fer-
rarska 12, 66000 Koper. 17 1

Metalka Trgovina, d.o.o.

Ivanuša Ingrid s. p., Nova vas 2, Mar-
kovci pri Ptuju, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z vsebino: INGRID IVA-
NUŠA, Nova vas 2, Markovci “PALASKA”.
g-34254

Končina Janez s. p., Česnikova ulica 8,
Ljubljana, preklicuje original reprezentativ-
no obrtno dovoljenje št. 033133/1044/00-37/
1995, izdala Obrtna zbornica v Ljubljani
6. 3. 1995. s-34279 s-34229

Končina Janez s. p., Česnikova ulica 8,
Ljubljana, preklicuje original odločbo o
obrtnem dovoljenju št. 033133/1044/00-37/
1995, izdala obrtna zbornica v Ljubljani
6. 3. 1995. s-34278 s-34226

Š. A. Š. d. o. o., Kleče 36, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
napisom Š. A. Š. d. o. o. 1 Ljubljana.
s-34152

Tomšič Branko, Celovška 123, Ljublja-
na, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-0198/95. s-34159

Babič Anton, Macinova 1, Maribor, pot-
ni list št. AA 284586. p-34084

Baranja Ljudmila, Ivana Suliča 12 B,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustnico,
št. AI 5433. p-34087

Bergant Leon, Cesta v Karlovce 27,
Ljubljana, potni list št. AA 978711, izdala-
UE Ljubljana 5. 5. 1993. s-34228

Borko Božidar, Slovenska c. 53, Središče
ob Dravi, potni list št. AA 181866. p-34105

Bytyoi Dragica, Kropa 125, Kropa, pot-
ni list št. BA 475028. p-34054

Celar Žiga, Na brežini 14, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 936207, izdala UE Ljubljana
23. 4. 1993. s-34092

Cep Robert, Račica 1/A, Loka pri Zida-
nem mostu, potni list št. AA 237464.
p-34033

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Čandič Mensur, Švabičeva 7, Ljubljana,
potni list št. BA 523430. s-34137

Česnik Terezija, Palčje 39, Pivka, potni
list št. BA 176067. p-34077

Čokl Tomaž, Cesta Notranjskega odreda
36a, Stari trg pri Ložu, potni list št. BA
309148. p-34021

Dervish Haskaj, Ziherlova 6, Ljubljana,
potni list št. AA 243403, izdala UE Ljublja-
na 13. 6. 1992. s-34241

Dečman Peter, Tržna ulica 3, Ljubljana,
potni list št. BA 219082, izdala UE Ljublja-
na 11. 8. 1993. s-34268 s-34249

Dimitrijevič Aleksander, Prušnikova 8,
Ljubljana, potni list št. BA 378785. s-34006

Domitrovič Eva, Kosovelova 5, Celje,
potni list št. AA 565466. p-34107

Dremelj Vera, Dolenjska 208, Ljubljana,
potni list št. AA 713217, izdala UE Ljublja-
na 7. 1. 1993. s-34243

Dumanič Marija, Vlahovičeva 1, Anka-
ran, petletno listino za prehod meje z italijo
št. 474/42008, izdala UE Koper. g-34259

Fele Jolanda, Ulica solidarnosti 5, Litija,
potni list št. AA 416110, izdala UE 17. 8.
1992. s-34271 s-34238

Florjanič Mihael, Košenice 88, Novo me-
sto, potni list št. AA 224724, izdala UEN-
ovo mesto 6. 7. 1992. g-34260

Globokar Ladislav, Emonska c. 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 674438. s-34113

Gornik Vekoslav, Predjamska ulica 14,
Ljubljana, potni list št. AA 645725. p-34022

Gregorc Marija, Kumanovska ulica 1,
Ljubljana, potni list št. BA 196570. s-34044

Iveljič Dalibor, Veselova 10, Celje, pot-
ni list št. AA 276611. p-34050

Jakša Ladislav, Velika čolnarska 21,
Ljubljana, potni list št. AA 058003. s-34063

Januš Niko, Cankarjeva cesta 22, Tržič,
potni list št. AA 278877. p-34057

Jurjevič Peter, Dednja vas 36, Brežice,
potni list št. BA 196421. s-34046

Kasanovič Dušan, Pot na Fužine 23,
Ljubljana, potni list št. AA 934287. s-34101

Kateran Meleća, Cesta v Rovte 6, Jese-
nice, potni list št. AA 786095. p-34071

Klemen Anita, Log 28/c, Hrastnik, potni
list št. AA 36728, izdala UE Hrastnik 21. 2.
1992. p-34112

Klemenčič Andrej, Polje cesta VI/24,
Ljubljana, potni list št. AA 447473. p-34061

Klemenčič Tone, Levstikova ulica 7,
Ljubljana, potni list št. AA 601045, izdala
UE Ljubljana 11. 12. 1992. s-34225

Knapič Jernej, Ulica Milana Majcna 45,
Ljubljana, potni list št. AA 275709, izdala
UE Ljubljana 1. 7. 1992. s-34273 s-34235

Kokol Jožef, Ulica Borica Kraigherja 1,
Kidričevo, potni list št. BA 440595, izdala
UE Ptuj 2. 2. 1995. s-34199

Korenjak Slavica, Dekani 45 a, Dekani,
potni list št. BA513808. p-34073

Kos Zinka, Selo pri Zagorju 49, Zagorje,
potni list št. BA 255968. p-34062

Krč Zdenka, Cesta Jaka Platiše 5, Kranj,
potni list št. AA 218974. s-34088

Lukšič Sonja, Ul. bratov Učakar 110,
Ljubljana, potni list št. AA 452441, izdala
UE Ljubljana 3. 9. 1992. g-34258

Mehić Čazim, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potni list št. BA 83913. s-34165

Milić Silva, Ljubljanska c. 89, Domžale,
potni list št. AA 759904. s-34007

Mladenovič Zora, Škofije 207, Škofije,
potni list št. BA 447437. s-34020

Nedog Janez, Tugomerjeva 80, Ljublja-
na, potni list št. BA 497760. s-34160

Novak Tomislav, Mostje 104, Lendava,
potni list št. AA 213719. p-34090

Ogrin Dejan, Majhnova 15, Bohinjska
Bistrica, potni list št. AA 349055. p-34056

Orel Emilija, Štorje 62, Sežana, potni
list št. AA 789407, izdala UE Sežana 26. 2.
1993. p-34102

Orel Emilija, Štorje 62, Sežana, prepust-
nico št. AI 15690, izdala UE Sežana 15. 12.
1993. p-34103

Palić Višnja, Rožičeva 2, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 45861. s-34028

Pančur Martina, Osojna ulica 11, Vir,
potni list št. BA 328279, izdala UE Domža-
le 25. 4. 1994. s-34259 s-34244

Petek Marko, Dogoše, Ptujska c. 353,
Miklavž, potni list št. AA 809652. s-34106

Petek Tatjana, Dogoše, Ptujska c. 353,
Miklavž, potni list št. AA 810718. s-34105

Petek Drago, Ptujska c. 353, Miklavž,
potni list št. AA 228094. s-34104

Pečar Zdravko, Pod kostanji 24, Ljublja-
na, potni list št. AA 717592. p-34059

Poženel Tatjana, Reška c. 11, Ljubljana,
potni list št. AA 319559. s-34127

Pogačnik Mirko Franc, Bleiweisova ce-
sta 6, Kranj, potni list št. Aa 797110, izdala
UE Kranj 5. 4. 1993. s-34277 s-34232

Pukšič Jožef, Selce 45, Voličina, potni
list št. AA 623728, izdan 17. 12. 1992.
m-34114

Rode Jurij, Gostičeva 19, Nožice, potni
list št. AA 492500, izdala UE Domžale
22. 10. 1992. s-34272 s-34236

Sinanović Ibrahim, Ulica talcev 40, Za-
gorje, potni list št. BA 255429. g-34190

Slokan Butina Marta, Novo Polje c. V/2,
Ljubljana, potni list št. AA 459081. s-35043

Soša Borut, Krajnčičeva 5, Maribor, pot-
ni list št. AA 807421. p-34047

Stojkovič Dejan, Koroška ulica 2, Ljub-
ljana, potni list št. BA 187518. s-24013

Surya Djalil, Zikova 1, Kamnik, potni
list št. AA 321879, izdala UE Kamnik 11. 7.
1992. s-34153

Šips Adela, Jurčičeva 6, Celje, preklic
potnega list, objavljen v UL, RS, št. 24/96.
g-34134

Škafar Evgen, Cesta 27. aprila 63, Ljub-
ljana, potni list št. AA 531374. p-34045

Šlebir Drago, Spodnje Stranje 2/a, Kam-
nik, potni list št. AA 480671. s-34003

Šraml Matjaž, Šlandrova 35, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 218694. p-34016

Štefanec Renata, Ulica Slavka Osterca
8, Ljutomer, potni list št. AA 850081.
p-34083

Teršek Branko, Plankarjeva ul. 12, Ce-
lje, potni list št. AA 71899. p-34069

Tratar Marija, Polhov Gradec 81, Pol-
hov Gradec, potni list št. BA 288545, izdala
UE Ljubljana 13. 12. 1993. s-34200

Vagner Venčeslav, Aljaževa 24, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. BA 435672.
p-34103

Vida Anica, G. Delčeva 22, Ljubljana,
potni list št. AA 301863, izdala UE Ljublja-
na 15. 7. 1992. s-34018

Videčnik Marija, Cigonca 13, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 633275. p-34016

Vidic Matjaž, Videm 6/c, Dol pri Ljub-
ljani, potni list št. BA 335647, izdala UE
Ljubljana 17. 6. 1994. s-34207

Višner Miroslava, Selovec 15, Dravo-
grad, potni list št. BA 33703. p-34076

Vlah Elvis, Šared 28/d, Izola, maloob-
mejno prepustnico, št. 9712. p-34106

Vogrič Mitja, Lucija, Obala 130, Porto-
rož, potni list št. AA 504978. p-34104

Zakrajšek Franc, Grebenje 1, Velike
Lašče, potni list št. AA 387635, izdala UER-
ibnica 17. 8. 1992. s-34219

Žigon Andrej, Tabor 23, Logatec, potni
list št. AA 129594, izdala UE Logatec št.
20. 5. 1992. s-34237

Agapito Adrijano, Sergeja Mašere 1, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 4113. g-34142

Agnič Alojzij, Dolenjska cesta 369, La-
vrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
611937, reg. št. 34527. s-34060

Anžič Drago, Ulica bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 2357, S 292453, izdala UE
Ljubljana. s-34094

Andjelič Aleksander, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 392039, reg. št. 190592. s-34162

Andrejašič Tanja, Petkovškovo nabrežje
47, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-34135

Antlej Marta Romana, Rimska c. 48,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1042. p-34032

Avbelj Matej, Kresnice 47, Kresnice,
spričevalo II. letnioka Gimnazije Poljane,
izdano leta 1996 v Ljubljani. s-34267
s-34248

Babič Danijela, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
228034, reg. št. 165307. s-34021

Babič Matjaž, Šmarska cesta 30, Koper,
vozniško dovoljenje. g-34119

Banfi Simon, Kapca 67, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14137.
p-34085

Baranja Štefanija, Sotira 1197b, Roga-
šovci, obrtno dovolenje, št.
000999/1247/00-46/1995. p-34005

Bačar Ines, Jačka 2 b, Logatec, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Poslovodske šole v
Novi Gorici, izdano leta 1976. s-34053

Druge listine
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Berce Vojeslava Martina, Linhartova ce-
sta 96, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 815176, reg. št. 72997. s-34144

Bernetič Suzana, Pod videžem 14, Kozi-
na, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 14402,
izdala UE Sežana. s-34030

Bezlaj Rok, Jenkova c. 9, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24369.
p-34029

Bezovšek Maja, Lenart 27, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8580.
p-34108

Bećkanović Redžo, Trg Prešernove bri-
gade 6, Kranj, delovno knjižico. s-34220

Birsa Radovan, Preserje 63, Branik, obrt-
no dovolenje, št. 003639. g-34115

Bizjak Franc, Šmartno 12, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št S 88803,
ser. št. 73202. p-34034

Bizjak Matija, p. p. 31, Ajdovščina, spri-
čevalo 4. letnika Srednje policijske šole,
izdano leta 1996. g-34214

Božič Darko, Most na Soči 115, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. 242705.
p-34066

Bohinc Leon, Langusova 26, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
13211. g-34253

Boncelj Janez, Kovorska cesta 5, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6224.
p-34053

Bonča Irena, Mivka 28 b, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 0377887, izdala Zava-
rovalna družba Adriatic, reg. št. Lj 8446T.
s-34196

Bočkaj Brigita, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, potrdilo o opravljeni mali matu-
ri, izdano leta 1994. s-34001

Brajdin Branko, Križ 194, Sežana, spri-
čevalo kovinarske šole. g-34073

Brajdič Duško, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, št. 31120, izdala UE
Novo mesto. g-34132

Brenec Mitja, Vipavska cesta 102, Nova
Gorica, potrdilo o znanju CPP. p-34040

Brlan Mitja, Laze 33, Dragomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11882.
s-34141

Bukvič Tatjana, Kvedrova cesta 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
142542. s-34062

Bunčič Vlado, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 272689. s-34163

Burnić Damira, Obirska ulica 155, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-34033

Cedilnik Alenka, Novi svet 9, Škofja Lo-
ka, indeks Pedagoške fakultete v Ljubljani.
s-34202

Ceglar Gorazd, Kladežna ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043919, ser. št. 175187. s-34038

Celar Žiga, Na brežini 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 199466,
S 1013389, izdala UE Ljubljana. s-34093

Cetinski Andrej, Vodnikovo naselje 54,
Ljubljana, avtobusno vozovnico št. 675, iz-
dal LPP. s-34215

Cimos International p. o., Koper, listino
ECL, št. 20648/29. 4. 1996. g-34074

Čazimi Gzini, Gregorčičeva 30, Piran,
delovno knjižico. g-34213

Čeh Gustav, Mala polana 115/a, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5455. p-34086

Čehovin Peter, Vinarska c. 1, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UEA-
jdovščina. g-34116

Čekrlić Marko, Ig 440, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 144861, S 387612,
izdala UE Ljubljana. s-34089

Čeligoj Ivan, Gregorčičeva ulica 41, Izo-
la, spričevalo I., II., III. in IV letnika Sred-
nje gradbene tehnične šole v Ljubljani.
s-34100

Čermelj Primož, Poklukarjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 174158. s-34048

Dakaj Ševki, Tesovnikova ulica 50 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134274, reg. št. 183539. s-34025

Daskobler Stanislav, Bevkova 10, Tol-
min, vozniško dovoljenje, št. S 660157, iz-
dala UE Tolmin. p-34093

Davidovič Biljana, Hraše 45 A, Smled-
nik, spričevalo 4. letnika Gimnazije v Škof-
ji Loki, izdano leta 1995, na ime Pavlovič
Biljana. s-34184

Debevc Marija, Kantetova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12190, S 1043911, izdala UE Ljubljana.
s-34261 s-34246

Detelj Zvijezdana, Ponikva 33 A, Ponik-
va, zaključno spričevalo Srednje strojne teh-
niške šole v Celju, letnik 1981. g-34133

Devetak Marjan, Rada Simonittija 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, izdala UE Nova Gorica. p-34014

Dim Matjaž, Gradac 130, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3229, izdala
UE Metlika. g-34083

Dolenec Aleš, Frankovo naselje 114,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16655. s-34069

Domanjko Majda, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025171, reg. št. 202542. s-34036

Drolc Veronika, Ravne pri Šmartnem 2,
Laze v Tuhinju, diplomo Srednje zdravstve-
ne šole v Ljubljani, izdana leta 1993.
s-34075

Facija Franc, Laze 6 B, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1987.
s-34051

Feist Gregor, Štepanjska cesta 16 B,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-957/14-94. s-34178

Fekonja Jožef, Štihova ulica 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
812104, reg. št. 69893. s-34098

Filipan Andreja, Ulica bratov Učakar
130, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 513116, reg. št. 36066. s-34034

Filipović Dejan, Malovaška ulica 34,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 207535, S 1043174, izdala UE Ljublja-
na. s-34197

Franulič Jurij, Pepelno 24/A, Šmartno v
Rožni dolini, zaključno spričevalo, št. 471.
p-34048

Frančeškin Tatjana, Kostanjevica na
Krasu 28, Kostanjevica na Krasu, vozniško
dovoljenje. p-34003

Fras Silva, Lešane 32, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 12283. p-34043

Frelih Roman, Vojkova ul. 16, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6375,
izdala Občina Idrija. s-34110

Frumen Jožef, Petanjci 125, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 20768. p-34097

Gaberšek Boštjan, Tbilisijska ulica 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. S 631798, reg. št. 135577. s-34029

Gabor Milan, Filovci 24, Bogojina, voz-
niško dovoljenje, št. 32941. p-34096

Galinec Milena, Skorno 18, Šoštanj, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Celju. p-34081

Gonter Valerija, letno spričevalo 3. let-
nika EKT, šolsko leto 94/95. p-34007

Gospodjinački Marko, Podmilščakova
ulica 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S 140642, reg. št. 152469.
s-34191

Grasch Denis, Jadranska 8, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ Bičevje.
s-34112

Grdadolnik Jože, Skopčeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
149297, S 1003143, izdala UE Ljubljana.
s-34223

Grofelnik Drago, Doberteša vas 16/A,
Šempeter v Sav. dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, št. S 1005774. p-34088

Grozina Irena, Gubčeva 7, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3355.
p-34051

Hartman Nataša, Čopova 11, Celje, voz-
niško dovoljenje. Hartman Pavel, Pod topo-
li 6, Ljubljana, vozovnico s sto procentnim
popustom, izdala LPP Ljubljana. p-34099

Hergulo Frančišek, Sodinci 26, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 61, izdala UE Ormož. g-34257

Horvat Franc, Cankarjeva 13, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 13054. p-34008

Hrovat Marko, Hrušica 109, Jesenice, za-
ključno spričevalo OŠ na Jesenicah, šolsko
leto 94/95. g-34170

Hudovernik Rudolf, Cesta talcev 9, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
3360. p-34026

Hušić Silvester, Goška ulica 58, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
354338, reg. št. 66360. s-34057

Ilič Uroš, Maroltova 1, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Ledina. s-34195

Irt Robert, Pod Srobotnikom 19, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
22007, izdala Občina Novo mesto. s-34052

Ivanovič Špela, Pot na Vir 14, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14192, S 125352, izdala UE Grosuplje.
s-34230

Jagodic Boštjan, Cikava 46, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18036.
s-34166

Jagodnik  Jožef,  Tomšičeva  14 c,  Mari-
bor, evidenčni list za čoln, št.
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01-03-390-1/84, št, vpisna št. IZ 832 Bobi.
s-34059

Jamnik Mike Lojze, Privoz 11 b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567762, reg. št. 118478. s-34056

Jelen Andrej, Trg bratov Mravljakov 7,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14510. p-34030

Jenko Marija, Pestotnikova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014468, reg. št. 138738. s-34011

Jerman Aldo, Sp. Škofije 122, Škofije,
zavarovalno polico št. 0412141 A. g-34212

Jeromel Gorazd, Sp. Hajdina 144/b, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
2322. g-34174

Ješe Danica, Zaloše 11 a, Podnart, matu-
ritetno spričevalo Pedagoške gimnazije, iz-
dano leta 1980, na ime Šaruga Danica.
g-34171

Kaiser Franjo, Šalepka cesta 2/D, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8576.
p-34023

Kasagič Slobodan, Brilejeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEFGH, št. S 1052060, reg. št. 103591.
s-34158

Kegančič Franko, Pobegova 5, Koper,
spričevalo I., II., III. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu št. 316. g-34256

Kek Anita, Pluska 4, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. BHG, št. 9233, izdala
Upravna enota Trebnje. s-34032

Keržan Vlasta, V češjico 1, Sadinja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43838, S
632615, izdala UE Ljubljana. s-34233

Kerin Andrej, Na sipi 3, Trbovlje, zava-
rovalno polico, št. AO 0294062. s-34015

Kisovec Darja, Jakšičeva ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Bežigrad, izdano leta 1991. s-34221

Kitak Melita, Rogatec 125, Rogatec, voz-
niško dovoljenje, št. 14795. p-34019

Kičin Simka, Cesta m. Tita 4/A, Jeseni-
ce, diplomo frizerske šole v Ljubljani, izda-
na leta 1986. s-34097

Klemenc Andrej, Vurnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1012581, reg. št. 168687. s-34181

Knez Vili, Zg. Bitnje 160, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 50845, št.
reg. 670, izdala UE Kranj. g-34208

Koželj Vida, Adamičeva cesta 5, Šmarje
Sap, spričevalo Aranžerske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1970, na ime Pavlin Vida.
s-34151

Kodrič Leopold, Kajuhova ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 262614, reg. št. 33519. s-34078

Kojterer Bojan, Prešernova 9, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico. g-34079

Kolar Krescencija, Št. Janž pri Radljah
15, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 9823. p-34063

Kolenko Marko, Zakotnikova ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. s-34045

Koltak Aljoša, Na tratah 13, Ptuj, indeks
Akademije za gledališče radio, film in tele-
vizijo. s-34037

Končar Janez, Tuji grm 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
687418, reg. št. 124493. s-34027

Korelc Branko, Ulica Bratov Učakar 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 389876, reg. št. 121868. s-34014

Korošec Boris, Žarova c. 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8757.
p-34025

Kostevc Kristina, Cesta Krških žrtev 66,
Krško, spričevalo Srednje kmetijske-živil-
ske šole Medlog-Celje. p-34002

Kovač Mynt Janez, Šmartno pri Slov.
Gradcu 107 c, Šmartno/Slovenj Gradcu,
BGH, št. 10685, izdala UE Slovenj Gradec.
g-34209

Kovač Urban, Lešje 6, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje. p-34100

Kovačič Andrej, Ribniška ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 894448, reg. št. 131255. s-34080

Kovačič Zora, Stranska vas 47 a, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Gimnazije Čr-
nomelj, izdano leta 1879. g-34130

Kovšek Matjaž, Brod 19, Novo mesto,
zavarovalno polico št. 18609, izdala Zava-
rovalna družba Adriatic. g-34252

Kozar Zlatko, Prečna 8, Murska Sobota,
delovno knjižico, reg. št. 41574. p-34009

Kočar Rastislav, Goriška c. 11, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1067536. g-34140

Kočevar Tatjana, Gradnikova 115, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19568. g-34204

Krajnik Mojca, Škerjančeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo OŠ Janeza Levca v
Ljubljani. s-34186

Kregar Gregor, Avsečeva ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013758, reg. št. 201687. s-34118

Kunstel Majda, Kraigherjeva 16, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12065.
g-34087

Kustec Robert, Gornja Bistrica 70, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11208. p-34055

Kvartuh Majda, Slape 22, Ljubljana, za-
varovalno polico AD 227553, izdala Zava-
rovalna družba Adriatic. s-34274 s-34234

Lapornik Vesna, Trg na stavbah 2, Liti-
ja, duplikat spričevala III. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-34239

Latič Hazim, Šumatac, Velika Kladuša,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1976. s-34023

Leban Katarina, Hudovernikova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Ledina
v Ljubljani, izdano leta 1994. s-34017

Lemut Tatjana, Col 92/B, Col, spričeva-
lo 4. letnika in maturitetno spričevalo gim-
nazije pedagoške smeri v Novi Gorici, izda-
na leta 1979, na ime Kodelja Tatjana.
g-34108

Lisjak Klemen, Saksid 5, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. GH. p-34004

Ljutić Aida, M. Jazbeca BB, Prijedor,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424/443417. s-34155

Logar Zmago, S. Bloudka 2, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9091. p-34095

Lulić Mihamed, Na zelenici 5 c, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8687.
s-34148

Lulić Muhamed, Na zelenici 5 c, Vrhni-
ka, zavarovalno polico, št. 0414644. s-34149

Malavašič Slavko, Zdenska vas 46, Vi-
dem Dobrepolje, spričevalo 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Avtomeha-
nične šole v Ljubljani. s-34046

Mali Janez, Šorlijeva 29, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 39034, S 808694,
izdala UE Kranj. s-34218

Marinkovič Boris, Prisojna 10, Radenci,
spričevalo 3. letnika SETUAŠ Murska So-
bota, šolsko leto 94/95. p-34109

Marinčič Matjaž, Vodovodna 44, Ljub-
ljana, potrdilo za voditelja čolnov, št.
02/13-1515/94. s-34005

Maučec Matija, Lendavska 23, Murska
Sobota, zavarovalno polico, št. AO 324987.
p-34010

Mavrič Anton, Zoletova ulica 5, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-735/94. s-34043

Mavrič Denis, Tolminskih puntarjev 2,
Tolmin, potrdilo o znanju CPP. p-34092

Mavsar Marija, Gostičeva 59, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 871.
s-34096

Medved Damijan, Dragonja vas 40/a,
Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29179. g-34124

Medved Majda, Jakšičeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841720, reg. št. 135942. s-34042

Merlak Ivanka, Drenov grič, Vrhnika,
evidenčni list za čoln, št. 01-03-509/1-81.
s-34161

Mesarič Boštjan, Bakovci, Cvetna 6,
Murska Sobota, spričevalo 3. letnika Eko-
nomsko komercialne šole, šolsko leto 94/95.
p-34011

Metelko Ivan, Trata XV/006, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 6851. g-34111

Meško Metoda, Kraigherjeva 4, Ptuj,
spričevalo o končani srednji šoli, šolsko le-
to 88/89. g-34173

Mihalič Toni, Goriška 1, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 29505. p-34098

Milavec Andrej, Pot pomorščakov 33,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10429. s-34164

Mir Radica Tatjana, Kocljeva 11, Gor-
nja Radgona, spričevalo 4. letnika Gimnazi-
je Ljubljana - Šentvid, šolsko leto 77/78.
g-34176

Mladenovič Zora, Sp. Škofije 207, Ško-
fije, vozniško dovoljenje, št. 26573, izdala
UE Koper. g-34206

Mlakar Vili, Jaka Platiše 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85326,
reg. št. 31600, izdala UE Kranj. g-34085

Modic Boris, Dolenjska cesta 303, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925785, reg. št. 158758. s-34002

Molnar Marija, Goriška 42, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20645, izda-
la UE Velenje. P-34113
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Mrak Stanislav, Glinška ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411060, reg. št. 148508. s-34022

Mulej Maksimiljan, Ulica S. Gregorčiča
8, Radovljica, zaključno spričevalo Gimna-
zije Jesenice, šolsko leto 78/79. g-34125

Murnik Sabina, Ul. Josipine Turnograj-
ske 4, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 288051, izdala UE Kranj. g-34086

Nastarn Filip, Trata 4, Cerklje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 474064, reg.
št. 18541. g-34168

Nekič Katica, Suhorje 5, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8606.
p-34037

Nikolič Snežana, Brodarska 12, Litija,
diplomo, izdala Delavska univerza v Litiji
smer ekonomsko komercialni tehnik leta
1992. s--34091

Novak Juri, Trnovska ulica 2, Ljubljana,
indeks Akademije za likovno umetnost-od-
delek kiparstvo. s-34054

Novak Mislej Dajana, Lozice 2 g, Pod-
nanos, vozniško dovoljenje, št. 9179.
g-34117

Novak Roman, Mahovnik 39, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10507.
s-34107

Novak Tomislav, Mostje 104, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13039.
p-34089

Novak Urška, Mengeška cesta 11, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8920, izdala UE Domžale. s-34095

Nuredini Rauf, Naselje Aleša Kaplje 22,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 4534. g-34167

Oberstar Stanislav, Rakitnica 2, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2478. g-34123

Oberč Lovro, Pod Vrtačo 16, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8856.
p-34041

Obran Jože, Lahovci 75, Ivanjkovci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4014, iz-
dala UE Ormož. p-34036

Ogrin Vincencij, Korytkova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 173493, S 448972, izdala UE Ljubljana.
s-34031

Okić Mirsada, Čanžekova ulica 14, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424/443184. s-34050

Okorn Primož, Svetčeva ulica 14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0301046.
s-34194

Omerzel Alojz, Dobležice 24, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 835. p-34031

Omčikus Robert, II Prekomorske briga-
de 22, Koper, petletno listino po VS, št. AI
18180. p-34072

Osredkar Elizabeta, Velikovška ulica 18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 016511,
izdala Zavarovalniva Slovenica Ljubljana.
s-34064

Ostojič Milorad, Blasnikova ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCF-
GH, št. S 391435, reg. št. 40474. s-34055

Oter Ivan, Klemenova 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
000107820. s-34067

Oven Slavko, Cesta 7. maja 30, Dobro-
va, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
034018/3742/00-37/1995. s-34035

Pahor Franc, Nova Gorica, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH. p-34067

Pangerc Janez, Gozdarska 4, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-34169

Pavlin Barbara, Linhartova 42, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdal ŠOU Ljubljana.
s-34039

Pavlin Tomaž, Škrbinčeva 1, Ankaran,
zavarovalno polico. g-34131

Pavlič Jani, Trbovje 44, Trbonje, spriče-
valo o končani OŠ, šolsko leto 93/94.
g-34082

Pavlovič Milorad, Topolnica, Majdan-
pek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813279, reg. št. 66345. s-34076

Pehlić Čazim, Majke Jugoviča 4, Ljub-
ljana, delovno dovoljenje št. ž 424437233.
s-34090

Peric Suzana, Zagrebška ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974034, reg. št. 200509. s-34139

Perič Matjaž, Oljčna ul. 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, št. 9327. p-34091

Perko Ines, Godeževa ulica, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Danile Kumar, šol-
sko leto 94/95. s-3436

Petilo Franc, Rihtarovci 31, Radenci, za-
varovalno polico, št. AO 0340807. p-34082

Petkovič Marko, Pod gradom 28, Celje,
zdravniško sprićevalo. p-34017

Petrina Boris, Trubarjeva 65, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 14705. p-34075

Petrovčič Gerk Snežana, Volaričeva 36,
Postojna, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Postojna in spričevalo o zaključnem izpitu,
št. 2584, izdana leta 1983. g-34187

Pečar Zdravko, Pod kostanji 24, Ljublja-
na, vpisni list za čoln, št. 01-03-113/92.
p-34060

Piletič Cvetka, Trg št. 4, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12317, izda-
la UE Ravne na Koroškem. p-34111

Pirnat Marija Kristina, V murglah 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 177355, izdal MSNZ Ljubljana. s-34255

Planinšek Valter, Sežana, vozniško do-
voljenje, kat. BCFGH, št. 5783. p-34046

Podgoršek Blaž, Kajuhova c. 28, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
19594. p-34028

Pogačar Aleš, Krnica 65, Zgornje Gorje,
delovno knjižico. s-34210

Pogačar Marko, Volfova ulica 12, Ljub-
ljana, diplomo Srednje lesne šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1980. s-34150

Pogačar Uroš, Miklošičeva cesta 8 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 196745, S 730264, izdala UE Ljubljana.
s-34227

Pogačnik Mirko Franc, Bleiweisova ce-
sta 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 17973, S 601772, izdala UE
Kranj. s-34276 s-34231

Poljak Iztok, 1. maja 3, Sežana, spriče-
valo o zaključnem izpitu, letnik 1979.
g-34188

Polšak Matej, Škapinova 11, Celje, spri-
čevalo 1. letnika Trgovske akademije v Ce-
lju. g-34077

Porenta Dušan, Podlubnik 265, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15056. s-34065

Pregelj Simona, Ulica bratov Učakar
136, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 411579, reg. št. 114039.
s-34066

Pretnar Darovec Alenka Vida, Rebolje-
va ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 15207, S 413485, izdala UE
Ljubljana. s-34216

Prevorčič Alfonz, Prežihova 9, Mežica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1983. g-34175

Primožič David, Lom pod Storžičem 5,
Tržič, vozniško dovoljenje. p-34052

Pristavec Zvonko, Černivec 17, Brezje,
delovno knjižico, izdala Občina Radovljica.
g-34250

Pufler Simon, Log 2, Hrastnik, diplomo.
p-34070

Pureber Dušan, Jakčeva 10, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8747. g-34129

Radovan Nenad, Dovže 33 B, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo CSŠ Vele-
nje, št. 365 z dne 3. 10. 1984. s-34024

Rauter Boris, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S390760.
s-34147

Ravber Kristjan, Križ 160, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15643.
p-34038

Rašiti Avdi, Štimlje, Gornje Godance,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 181416,
S 44499, izdala UE Ljubljana. s-34040

Režonja Franc, Mlaka pri Kočevju 8, Sta-
ra cerkev, diplomo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdana leta 1989.
s-34157

Rebec Neva, Mirka Pirca 1, Sežana, spri-
čevalo o končani OŠ. g-34120

Rebernik Boštjan, Fl. Pohlina 4, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17566,
izdala UE Žalec. p-34020

Redžič Azim, Morava 250, Izola, zava-
rovalno polico, št. 0253162. g-34189

Resnik Simon, Gobnik 43, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10699.
s-34068

Rifelj  Drago,  Loke  19/a,  Mozirje,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole   v   Celju,   izdano   leta   1966.
p-34042

Rigač Jožef, Čemažarjeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109625, S 770158, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-34182

Roblek Majcen Matija, Chengdujska 16,
Ljubljana, začasno potrdilo o lastništvu 141
delnic, izdal Podjetniško izobraževalni cen-
ter GEA College, Podjetje za usposabljanje
in izobraževanje podjetnikov d. d. Bohinj.
s-34265 s-34240
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Ropret Kristina, Pipanova 30, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1214.
s-34008

Rudolf Janez, Mariborska c. 26, Dravo-
grad, spričevalo in diplomo Srednje teh. me-
talurške usmeritve, šolsko leto 89/90.
g-34122

Samardžić Safet, Podvozna pot 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
198177, S 813837, izdala UE Ljubljana.
s-34203

Sedmak Matjaž, Srebrničeva 42, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-34039

Senica Dimitrij, Tovarniška cesta 1, Gro-
suplje, diplomo Srednje elektro šole vLjub-
ljani, izdana leta 1984. s-34145

Senica Zlatko Oskar, Vrtna ul. 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCE,
št. 8651. p-34078

Serec Darko, Satahovci 20/a, Murska So-
bota, spričevalo 3. letnika, šolsko leto94/95.
p-34012

Simonovski Damjan, Zelena pot 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1351, izdal LPP: s-34222

Sitar Ivo, Vrhpolje pri Kamniku 224,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 020813.
s-34126

Skok Tatjana, Vešenik 37 A, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje. p-34102

Slemenjak Janez, Tomšičeva c. 10, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15183. p-34027

Sluga Božica, Prekomorske brigade 1,
Izola, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo. g-34183

Sotošek Dušan, Gorica 4, Brestanica,
spričevalo o končani OŠ. p-34058

Sreš Alojz, Ižakovci 114, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 20720. p-34044

Stanko Branko, Lendavska ulica 25/B,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
34020. p-34080

Starbek Betka, Selo pri Ihanu 7 A, Dom-
žale, delovno knjižico. s-34058

Stegel Hasovič Katja, Vogelna ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 109433, S 932602, izdala UE Ljubljana.
s-34266 s-34247

Steržaj Miroslav, Prešernova 19/a, Lju-
tomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1440. p-34079

Stipič Niko, Kotor Varoš, diplomo Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljub-
ljani. s-34012

Stojnič Igor, Grabrovec 34, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4379, izdala
ZE Metlika. g-34070

Stojčevski Filip, Vodova 18, Ptuj, spri-
čevala, šolsko leto 89/90 in 90/91.. p-34013

Stovanje Jože, Mali breg 10, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7797. p-34049

Stranščak Tjaša, Vena Pilona 12, Koper,
spričevalo Gostinske šole v Izoli, izdano
leta 1992. g-34114

Strelec Damjan, Dobrnež 17, Slovenske
Konjice, zavarovalno polico, št. 0292443.
s-34193

Struga Brane, Lenartova 1, Mežica, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Ravne, let-
nik 79/80. g-34121

Suban  ing.  Albert,  Parecag  117,  Se-
čovlje,  potrdilo  o  opravljenem  preizkusu
znanja  za  upravljanje  s  čolnom  št.
01/05-625/1981,  izdano  leta  1981.
s-34211

Šajn Janko, Gubčeva 11, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S561266,
reg. št. 7757. s-34016

Šarič Zoran, Vinogradniška pot 22, An-
karan, spričevalo Poklicne šole za prodajal-
ce, letnik 1982. g-34081

Šercer Anton, Rožna ulica 31, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
3815, izdala UE Kočevje. g-34110

Šibilja Karol Drago, Drožanjska 52, Sev-
nica, delovno knjižico. p-34001

Šilc Jure, Grič VII/6, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6288, izdala UE
Ribnica. s-34198

Šilc Vidmar Nevenka, Grič VII/6, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7378.
s-34010

Šimek Sašo, Mašere Spasičeva 11, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Franceta
Bevka, izdano leta 1995. s-34049

Šinkovec Lina, Resljeva cesta 38, Ljub-
ljana, spričevalo od 1. do 3. razreda OŠ
Ledina. s-34041

Škafar Tatjana, Podboršt 11, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15889.
s-34009

Šlebir Drago, Spodnje Stranje 2/a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
1502. s-34004

Šmigol Marta, Nušičeva 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 9096. p-34018

Šmit Ivan, Stantetova 30, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 20739.
p-34024

Šolar Tadeja, Praprotno 5, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21573,
izdala UE Škofja Loka. s-34224

Špec Alojz, Bohorska 4, Sevnica, spriče-
valo Avtošole Ježica, izdano leta 1972.
g-34251

Šribar Irena, Na otoku 7, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 29963. p-34035

Šterman Karmen, Maistrova 10, Veržej,
spričevalo 8. razreda. g-34071

Štok Irena, Ul. Stare pošte 3, Koper, spri-
čevalo o končani OŠ. g-34180

Štupnik Anton, Videm 39 b, Videm Do-
brepolje, spričevalo 8. razreda Osnovne šo-
le Videm Dobrepolje, izdano leta 1974.
s-34217

Šuligoj Marcel, Breg 41, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 9480. g-34084

Šušteršič Matjaž, Zgornje Bitnje 214,
Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 51366, reg. št. 36035, izdala UE Kranj.
s-34177

Težak Igor, Rošnja 2, Maribor, delovno
knjižico. s-34138

Teršek Martin, Tovsto 27, Laško, voz-
niško dovoljenje, št. 7569. p-34101

Terčon Sonja, Bukovica 27, Volčja Dra-
ga, zavarovalno polico, št. 0326484.
p-34074

Tratar Marija, Polhov Gradec 81, Pol-
hov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 61751, S 632904, izdala UE Ljubljana.
s-34201

Trdin Tončka, Vošce 4, Blagovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24854.
s-34061

Trilar Plemenitaš Vasiljka, Tržaška ce-
sta 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 168330, S 1026695, izdala UE
Ljubljana. s-34260 s-34245

Udovič Ana, Parecag 173/A, Sečovlje,
spričevalo o končani OŠ. g-34072

Urlep Mateja, Topolšica 58, Topolšica,
spričevalo 2. in 3. letnika Poklicne elektro
šole. g-34143

Vavtar Miran, Na zelenici 3 c, Vrhnika,
potrdilo o avtomobilski odgovornosti št.
0332402, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic. s-34000

Velikonja  Sergej,  Tolmin,  indeks
Fakultete za strojništvo, št. 23009651.
p-34068

Veselič Jože, Kočevje, hranilno knjiži-
co. g-34192

Viler Friderik, Kampel 22/E, Koper, za-
ključno spričevalo SKAŠ Koper. g-34185

Vlah Elvis, Šared 28/D, Izola, vozniško
dovoljenje, št. 8460. p-34065

Vodnjov Branko, Sp. Gorje 161, Zgor-
nje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7824. g-34109

Voglar Vesna, Milčinskega 8, Celje, spri-
čevalo. p-34064

Vreg Mile, Avčinova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481443, reg. št. 18329. s-34146

Vrh Jadran, Dolnji Zemon 22, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje. g-34128

Winkler Damijan, Šempas 13/a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. AB. p-34094

Wolf Alojz, Matjaševci 3, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 29438. p-34006

Zeba  Gordana,  C.  komandanta  Stane-
ta 12, Litija, spričevalo 8. razreda OŠ Du-
šana Kvedra Tomaža, izdano leta 1991.
s-34156

Zem Zdenka, Veluščkova 6, Izola, pro-
metno dovolenje, št. SI 5194. g-34179

Zore Karmen, Dolinska 44/c, Koper,
spričevalo. g-34172

Zrim Špela, Jezerska c. 116, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika, izdala Srednja ekonomska
in upravno-administrativna šola Kranj leta
1995. s-34154

Zupančič Breda, Valvasorjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 131308, izdala UE Ljubljana, S 543067.
s-34019

Žebre Petra, Martinčeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
204125, S 1013565, izdala UE Ljubljana.
s-34242

Žižak Sanela, Jamova cesta 50, Ljublja-
na, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ Bičev-
je. s-34026
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Sodni register

PTUJ

Rg-20567

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04849 z dne 25. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa TOSOT, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Zavčeva 14, Ptuj, pod
vložno št. 1/01799/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5354030
Osnovni kapital: 1,500.368 SIT
Ustanovitelja: Težak Zdenka, Ptuj, Zav-

čeva 14, vstop 1. 3. 1990, vložek 600.147
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Težak Sta-
nislav, Ptuj, Zavčeva 14, vstop 15. 4. 1992,
vložek 900.221 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23544

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04495 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa OKAT, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Industrijska 14, Ki-
dričevo, pod vložno št. 1/04117/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5513359
Osnovni kapital: 2,395.400 SIT
Ustanovitelja: Korpar Anton, vložek

2,393.000 SIT in Korpar Terezija, vložek
2.400 SIT, oba Dornava, Mezgovci ob Pe-
snici 4a, vstopila 6. 3. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-26648

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04591 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TWINS, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Lovrenška cesta 3, Ki-
dričevo, pod vložno št. 1/05255/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, tipa zastopnika in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5868602
Osnovni kapital: 1,522.353 SIT
Ustanovitelja: Hvalec Marijan, vložek

761.176 SIT in Hvalec Franc, vložek
761.177 SIT, oba Kidričevo, Lovreška cesta
3, vstopila 31. 1. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hvalec Franc, imenovan 2. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-26647

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06018 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa LOGIKA, podjetje za poslov-
ne storitve in trgovino, d.o.o., Maistrova
17, Ptuj, pod vložno št. 1/07906/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo

osnovnega kapitala, tipa zastopnika ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5737052
Osnovni kapital: 1,931.234 SIT
Ustanovitelja: Turin Erika, vložek

113.013 SIT in Turin Ludvik, vložek
1,818.221 SIT, oba Ptuj, Maistrova 17, vsto-
pila 8. 2. 1993, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Turin Erika, imenovana 27. 12.
1994.

Rg-26652

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00129 z dne 8. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TERCIA TISK, proizvodnja,
trgovina,  export-import  in  marketing,
d.o.o., Stritarjeva pot 4, Ptuj, pod vložno
št. 1/01561/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5342368
Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7440
Ekonomska propaganda; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve.

Rg-26654

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05783 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TADI, podjetje za trgovino in
opravljanje storitev, d.o.o., Juršinci 81,
Juršinci, pod vložno št. 1/05852/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5884187
Osnovni kapital: 1,656.716,80 SIT
Ustanovitelj: Toplak Janez, Juršinci 81,

vstop 2. 4. 1992, vložek 1,565.716,80 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Družba dopolni dejavnost z naslednjim:
trgovino na debelo in drobno z živilskimi
proizvodi; nabava in prodaja rezervnih de-
lov za vse vrste vozil in kmetijsko mehani-
zacijo; storitev bencinskega servisa; stori-
tev avtopralnice; družba tako opravlja de-
javnosti: trgovina: na debelo z neživilskimi
proizvodi, na drobno z neživilskimi proi-
zvodi, trgovina z avtomobili in avtodeli; zu-
nanjetrgovinski promet: izvoz neživilskih
proizvodov, uvoz neživilskih proizvodov,
zastopanje tujih firm; storitve: posredova-
nje v prometu blaga in storitev; kmetijska
proizvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo, pri-
delovanje sadja, pridelovanje sadik sadnega
drevja, vinogradništvo, pridelovanje grozd-
ja, pridelovanje trtnega sadilnega materiala,
živinoreja, vrtnarstvo; kmetijske storitve:
kmetijske storitve za rastlinsko proizvod-
njo, kmetijske storitve za živinorejo; servi-
siranje kmetijskih strojev; servisiranje avto-
mobilov in oskrbovanje z rezervnimi deli;
trgovino na debelo in drobno z živilskimi

proizvodi; nabava in prodaja rezervnih de-
lov za vse vrste vozil in kmetijsko mehani-
zacijo; storitev bencinskega servisa; stori-
tev avtopralnice.

Rg-26659

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05879 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa POLIDEJ, podjetje za raču-
nalništvo,  elektroniko  in  dizajn,  d.o.o.,
Cesta Olge Meglič 26, Ptuj, pod vložno št.
1/01338/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo imena, sedeža, družbenikov, dejav-
nosti, zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5321999
Firma:  POLIDEJ–TOPLAK  &  CO.,

podjetje za računalništvo, elektroniko, di-
zajn in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: POLIDEJ–TOPLAK
& CO., d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ptuj, Vičava 119
Ustanovitelja: Toplak Tomaž, izstop 31.

12. 1994; Toplak Dušan, Ptuj, Vičava 119,
vstop 23. 12. 1994, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Toplak Alenka, Ptuj, Volkmerjeva 29,
vstop 23. 12. 1994, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Toplak Tomaž, razrešen 31. 12. 1994;
družbenik Toplak Dušan, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; posredovanje in zastopa-
nje na domačem tržišču; prodaja zunaj
prodajaln: prodaja po pošti, na premičnih
stojnicah; prodaja od vrat do vrat, potujoča
prodajalna, prodaja na prireditvah, sejmih,
shodih in podobno; trgovinske storitve, za-
stopniške oziroma agencijske, posredniške,
komisijske, franšizing, ekonomske propa-
gande, raziskave trga, blagovni lizing, fak-
toring; tranzitna prodaja na debelo in drob-
no; prevoz blaga v cestnem prometu; raču-
novodski in finančni inženiring; posredova-
nje pri najemanju kreditov; kooperacija iz
registrirane dejavnosti.

Zunanjetrgovinska dejavnost se spreme-
ni tako, da glasi: uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; zastopanje tujih
firm v prometu blaga in storitev; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev.

Dejavnost družbe odslej glasi: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, zastopanje domačih firm;
posredovanje v prometu blaga in storitev;
prodaja blaga zunaj prodajaln: po pošti, na
premičnih stojnicah, prodaja od vrat do vrat,
potujoča prodajalna, priložnostna prodaja na
prireditvah, sejmih, shodih; trgovinske sto-
ritve: zastopniške oziroma agencijske, po-
sredniške, komisijske, franšizing, storitve
ekonomske propagande, raziskave trga, bla-
govni lizing, faktoring; tranzitna prodaja na
debelo in drobno; prevoz blaga v cestnem
prometu; računovodski in finančni inženi-
ring; posredovanje pri najemanju kreditov;
dizajnerstvo in aranžerstvo; organiziranje
tečajev; prevajanje in lektoriranje; izdelava
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in servisiranje predmetov: za šibki in jaki
tok, računalniško, strojno in programsko
opremo, proizvodov iz gume, kavčuka, pla-
stičnih mas, keramike, lesa, kovine, usnja,
stekla, papirja, galanterije, izdelkov doma-
če in umetne obrti, pribor za kadilce, koo-
peracija iz registrirane dejavnosti.

Družba opravlja posle zunanjetrgovin-
skega prometa: uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; zastopanje tujih
firm; posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev.

Rg-27559

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00004 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTAJERC, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Drbetinci 4b, Vitomarci, pod
vložno št. 1/02192/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, tipa zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5365767
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelja: Šilec Branko in Šilec

Zdenka, oba Vitomarci, Drbetinci 4b, vsto-
pila 4. 12. 1989, vložila po 826.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Šilec Zdenka, imenovana 26. 4.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1995:
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Rg-27560

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06022 z dne 4. 10. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  TILLI & TILLI,  trgovsko,
proizvodno,  storitveno  podjetje,  d.o.o.,
Moškanjci 85a, Gorišnica, pod vložno št.
1/07390/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5888565
Osnovni kapital: 1,563.485 SIT
Ustanovitelja: Tilli Jože, Gorišnica, Moš-

kanjci 85a, vstop 28. 12. 1992, vložek
1,563.485 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27562

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06826 z dne 24. 11. 1995 pri
subjektu vpisa BIREMA, družba za oprav-
ljanje storitev in proizvodnjo, d.o.o., Uli-
ca 5. prekomorske 11, Ptuj, pod vložno št.
1/01931/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-

benikov ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5878004
Osnovni kapital: 1,612.000 SIT
Ustanovitelja: Krničar Lidija, izstop 27.

12. 1994; Letič Štefan, Ptuj, Ulica 5. preko-
morske 11, vstop 27. 12. 1994, vložek
807.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Radojevič Miloje, Ljubljana, Gosposvetska
3, vstop 27. 12. 1994, vložek 805.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27563

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04974 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa FERŠ, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Dra-
ženci 48, Ptuj, pod vložno št. 1/01931/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5878004
Firma: BIREMA, družba za opravlja-

nje storitev in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: BIREMA, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Ulica 5. prekomorske 11
Ustanoviteljica: Ferš Radovan in Ferš Ol-

ga, oba izstopila 21. 11. 1994; Krničar Lidi-
ja, Ptuj, Ulica 5. prekomorske 11, vstop 21.
11. 1994, vložek 2.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferš Radovan, razrešen 21. 11. 1994;
direktorica Krničar Lidija, imenovana 21.
11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27566

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00086 z dne 4. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa SCHMIDT, šiviljstvo, d.o.o.,
Industrijsko  naselje  10,  Kidričevo,  pod
vložno št. 1/04160/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5518121
Osnovni kapital: 4,033.944,50 SIT
Ustanovitelj: SCHMIDT-LEDER, AG,

Stansstad, CH 6362, Schutzermatte 3a, vs-
top 28. 12. 1994, vložek 4,033.944,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27569

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00087 z dne 4. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRADUR, trgovina, storitve
d.o.o., Ptujska cesta 184, Maribor, pod
vložno št. 1/09482/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža firme,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5877709
Sedež: Ptuj, Osojnikova 3
Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1995: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena

dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču Maribor pod št.
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Rg 1/9453/00 in sicer kot GRADUR, trgo-
vina, storitve d.o.o., Maribor, Ptujska cesta
184.

Dejavnost G 52.488 trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah d.n.
“razen trgovine z orožjem in strelivom”.

Dejavnost K 74.60 poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje “samo tehnično varova-
nje”.

Rg-27573

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03948 z dne 4. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BRATOV
ŠTRAFELA MARKOVCI, p.o., Markov-
ci 43, Markovci, pod vložno št. 1/00146/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena, sedeža, dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5087104000
Firma: OSNOVNA ŠOLA MARKOV-

CI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Markovci, Markovci 33d
Osnovni kapital: 56,189.000 SIT.

Rg-27575

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06486 z dne 20. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTROKOVINA –
MALI ELEKTROMOTORJI, proizvod-
nja malih elektromotorjev, d.o.o., Za-
družni trg 11, Ptuj, pod vložno št.
1/07970/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, dejavnosti, družbenikov, zastopni-
kov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5744318
Firma: GUMI TEK, trgovsko, storitve-

no in posredniško podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GUMI TEK, d.o.o.
Sedež: Destrnik, Janežovci 8c
Osnovni kapital: 3,330.217 SIT
Ustanovitelj: Elektrokovina, d.o.o., iz-

stop 28. 12. 1994; Korošec Bruno, izstop
28. 12. 1994; Markež Peter, Destrnik, Jane-
žovci 8c, vstop 28. 12. 1994, vložek
3,330.217 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Bruno, razrešen 28. 12.
1994; direktor Markež Peter, imenovan 28.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov.

Rg-27576

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02324 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRUCK, prevozno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Mezgovci 8, Dornava, pod
vložno št. 1/04201/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala, zastopnika in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5508576
Sedež: Juršinci, Juršinci 1
Osnovni kapital: 5,946.693 SIT
Ustanovitelji: Žajdela Ivan, Juršinci, Jur-

šinci 1, vstop 1. 8. 1991, vložek 1,982.251
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Janžeko-
vič Anton, Dornava, Mezgovci ob Pesnici
8, vstop 1. 8. 1991, vložek 1,982.221 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Prelog Franc,
Dornava, Mezgovci ob Pesnici 9, vstop 1. 8.
1991, vložek 1,982.221 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Janžekovič Anton, razrešen 25. 5.
1994; direktor Žajdela Ivan, imenovan 25.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-27580

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00195 z dne 8. 12. 1995 pod št.
vložka 1/09493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5922305
Firma:  MEDICINSKI  CENTER  VA-

LERY, družba za zdravstvene dejavno-
sti, storitve za nego telesa, posredništvo
in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: MEDICINSKI CEN-
TER VALERY, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ptuj, Vošnjakova 6
Osnovni kapital: 1,578.290 SIT
Ustanoviteljica: Karel Valerija, Maribor,

Gregorčičeva 7, vstop 8. 9. 1995, vložek
1,578.290 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Karel Valerija, imenovana 8. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1995: 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85122 Speciali-
stična ambulantna dejavnost; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-27585

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00158 z dne 23. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MLEKARNA PTUJ, p.o.,

Čučkova ulica 6, Ptuj pod vložno št.
1/01015/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5150230
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tement Mitja, razrešen 1. 6. 1995;
Brumec Ana, imenovana 1. 6. 1995, Starše,
Marjeta na Dravskem polju 31, zastopa
družbo kot v.d. direktorja z omejitvijo, da
sklepa: pogodbe o nabavi in prodaji premič-
nih osnovnih sredstev, pogodbe o prodaji in
drugačni odtujitvi nepremičnih osnovnih
sredstev, gradbene pogodbe za novogradnje
in adaptacije poslovnih in drugih objektov,
po sklepu delavskega sveta podjetja.

Rg-27587

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00197 z dne 20. 11. 1995 pod št.
vložka 1/07512/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5877580
Firma: FINEA HOLDING, družba za

upravljanje, d.o.o., Podružnica v Mari-
boru, Vita Kraigherja 10

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Maribor, Vita Kraigherja 10
Ustanovitelj: FINEA HOLDING, družba

za upravljanje, d.o.o., Polenšak, Polenci 45,
vstop 22. 1. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Borec Miklavž, Maribor, Koroška cesta
118, imenovan 22. 1. 1995, zastopa družbo
brez  omejitev; direktorica Razboršek Dra-
gica, Maribor, Borštnikova ulica 5, imeno-
vana 22. 1. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1995:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
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podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
6521 Finančni zakup (leasing).

SLOVENJ GRADEC

Rg-3935

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04796 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA RIB-
NICA NA POHORJU, sedež: Ribnica na
Pohorju 29, Ribnica na Pohorju, pod vlož-
no št. 1/00488/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5087252
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ozbič Milan, razrešen 30. 8. 1994;
zastopnik Vobovnik Franc, Ribnica na Po-
horju 100, imenovan 1. 11. 1994, zastopa
šolo kot ravnatelj, brez omejitev.

Rg-3936

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05092 z dne 19. 10. 1995
pri subjektu vpisa RUDNIK MEŽICA,
POK, podjetje za projektiranje, okolje in
kontrolo, d.o.o., sedež: Polena 6, Mežica,
pod vložno št. 1/08785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skrajšano firmo, spre-
membno osnovnega kapitala, dejavnosti in
tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5795354
Skrajšana  firma:  RUDNIK  MEŽICA,

POK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: RUDNIK MEŽICA, Meži-

ca, Polena 6, vstop 21. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sou-
vent Peter, Mežica, Stržovo 25, razrešen
2. 12. 1994 in imenovan za v.d. direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo.

Rg-3937

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05890 z dne 17. 10. 1995
pri subjektu vpisa LI & LO, trgovsko in
gostinsko podjetje, d.o.o., pod vložno št.
1/07947/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembno firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, družbenikov, dejavnosti in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5773865
Firma: LI & LO, trgovsko, proizvodno

in gostinsko podjetje, d.o.o.
Sedež: Slovenj Gradec, Pameče 133/a
Osnovni kapital: 3,279.930 SIT
Ustanovitelja: Logar Lijana, vstopila

25. 1. 1993, vložila 1,475.968 SIT in Logar
Jožef-Emil, vstopil 1. 10. 1994, vložil
1,803.962 SIT, oba iz Slovenj Gradca, Pa-
meče 133, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Logar Liljana, imenovana 25. 1. 1993
in direktor Logar Jožef-Emil, imenovan 1.
10. 1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: prevoz
blaga v cestnem prometu doma in v tujini,
prevoz potnikov v cestnem prometu doma
in v tujini, proizvodnjo tekstilnih izdelkov,
proizvodnjo tekstilne galanterije.

Dejavnost se od sedaj naprej glasi: trgo-
vina na drobno z živilskimi proizvodi doma
in v tujini, trgovina na debelo z živilskimi
proizvodi doma in v tujini, trgovina na drob-
no z neživilskimi proizvodi doma in v tuji-
ni, trgovina na debelo z neživilskimi pro-
izvodi doma in v tujini, posredovanje v pro-
metu blaga in storitev doma in v tujini, go-
stinske storitve prehrane, gostinske storitve
nastanitve, druge gostinske storitve, prevoz
blaga v cestnem prometu doma in v tujini,
prevoz potnikov v cestnem prometu doma
in v tujini, proizvodnja tekstilnih izdelkov,
proizvodnja tekstilne galanterije.

Rg-3938

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04588 z dne 17. 10. 1995
pri subjektu vpisa S.D. HRIBERNIK, tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Gortina
146, Muta, pod vložno št. 1/05865/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5661528

Firma: HORVAT DESIGN, proizvod-
nja in trgovina modne usnjene obutve in
galanterije, d.o.o.

Skrajšana  firma:  HORVAT  DESIGN,
d.o.o.

Sedež: Slovenj Gradec, Ob Suhadolni-
ci 33

Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelja: Hribernik Doroteja, izstop

10. 11. 1994; Horvat Nevenka, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Šmartno 39, vstop 10. 11.
1994, vložek 1,588.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hribernik Doroteja, razrešena
15. 11. 1994; direktor Horvat Jožef, Šmart-
no pri Slovenj Gradcu, Šmartno 39, imeno-

van 16. 11. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: pro-
izvodnja obutve, proizvodnja usnjene ga-
lanterije.

Dejavnost se na novo glasi: trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo in drobno;
trgovina z vozili, deli in priborom na debelo
in drobno; trgovina z naftnimi derivati na
debelo in drobno; trgovina z živilskimi pro-
izvodi na debelo in drobno; komercialni po-
sli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; neomejene storitve na področju
prometa; druge gostinske storitve; proizvod-
nja kovinskega reprodukcijskega materiala;
proizvodnja delovnega pribora za motorna
vozila; druga predelava plastičnih mas; pro-
izvodnja končnih lesenih proizvodov; pro-
izvodnja drugih končnih lesenih izdelkov;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; poslovne storitve - razen odvet-
niških; proizvodnja obutve; proizvodnja us-
njene galanterije.

Rg-3939

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06824 z dne 17. 10. 1995
pri subjektu vpisa SANČO, podjetje za sto-
ritve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., se-
dež: Pameče 104/b, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/04619/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5549558
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kašnik Mirko, Slovenj Gra-

dec, Pameče 104/b, vstop 25. 10. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3940

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05898 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa ŽAMA, trgovina, d.o.o.,
sedež: Glavni trg 11, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/08448/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5821622
Osnovni kapital: 1,605.200 SIT
Ustanovitelj: Žagar Branko, Ravne na

Koroškem, Tolsti vrh 98, vstop 22. 5. 1993,
vložek 1,605.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3941

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05091 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa RUDNIK MEŽICA,
KORLAB, podjetje za razvojno razisko-
valne storitve, d.o.o., sedež: Polena 6, Me-
žica, pod vložno št. 1/08783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča skrajšano firmo,
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5795303
Skrajšana  firma:  RUDNIK  MEŽICA,

KORLAB, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,855.850 SIT
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Ustanovitelj: RUDNIK MEŽICA, d.o.o.,
Mežica, Polena 6, vstop 21. 6. 1993, vložek
1,855.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Iglar
Marta, Mežica, Malgajeva 8, razrešena
2. 12. 1994 kot v.d. direktorja in imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike.

Rg-3942

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00209 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa LESNA – JELKA, pod-
jetje za usposabljanje in zaposlovanje in-
validov, d.o.o., sedež: Mariborska 27, Ra-
dlje od Dravi, pod vložno št. 1/09451/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5889855
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Strmšnik Marjan, razrešen 31. 8.
1995; direktor Jus Bojan, Slovenj Gradec,
Heroja Ronka 38, imenovan 1. 9. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-3943

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06011 z dne 2. 11. 1995
pri subjektu vpisa TAURA, podjetje za tr-
govino, uvoz in izvoz, d.o.o., sedež: Na
produ 48, Prevalje, pod vložno št.
1/06575/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5703140
Osnovni kapital: 1,501.972 SIT
Ustanoviteljice: Potočnik Helena, vstop

27. 3. 1992, vložek 324.000 SIT, Špegel
Helena, vstop 27. 3. 1992, vložek 128.000
SIT in Špegel Stanislava, vstop 28. 12. 1994,
vse iz Prevalj, Na produ 48, vložek
1,049.972 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Potočnik Helena in družbenica
Špegel Helena, razrešeni 28. 12. 1994; di-
rektorica Špegel Stanislava, imenovana 29.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjim: pro-
daja videokaset – distributerstvo; gostinska

dejavnost nastanitve in prehrane; turistični
uradi in agencije.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi, z gradbenim materialom
vseh vrst, reprodukcijskim materialom, z
mešanim blagom in avtomobilskimi deli; in-
stalacijska zaključna dela v gradbeništvu;
proizvodnja zgotovljenih tekstilnih izdelkov
in maloprodaja; konsignacijska prodaja bla-
ga; avdio-video kasete; prodaja videokaset
– distributerstvo; gostinska dejavnost nasta-
nitve in prehrane; turistični uradi in agenci-
je; prozvodnja kovinskih, stavbnih in dru-
gih konstrukcij ter kovinskega reprodukcij-
skega materiala.

Rg-3944

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05480 z dne 18. 10. 1995
pri subjektu vpisa KEGROS, podjetje za
gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Kotlje 84, Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/03540/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5503531
Osnovni kapital: 1,578.150 SIT
Ustanovitelj: Javšnik Boris, Selnica ob

Dravi, Ob Potoku 4, vstop 20. 12. 1990,
vložek 1,578.150 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3945

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03397 z dne 12. 10. 1995
pri subjektu vpisa VEJA, trgovsko podjet-
je, export-import, d.o.o., sedež: Gortina
62, Muta, pod vložno št. 1/04423/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5531799
Osnovni kapital: 1,570.462 SIT
Ustanovitelj: Črešnik Silvo, Muta, Gor-

tina 62, vstop 18. 10. 1991, vložek 1,570.462
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3946

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06747 z dne 9. 10. 1995
pri subjektu vpisa KRAJCAR, podjetje za
izobraževanje  in  storitve,  d.o.o.,  sedež:
Ob  Meži  15,  Prevalje,  pod  vložno  št.
1/08982/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5845696
Osnovni kapital: 1,517.850 SIT
Ustanoviteljica: Erženičnik-Pačnik Mar-

jana, Prevalje, Ob Mreži 15, vstop 6. 7.
1993, vložek 1,517.850 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-3947

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04480 z dne 21. 8. 1995
pri subjektu vpisa BAL, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Tomšičeva 44, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/08479/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5768209
Osnovni kapital: 2,298.000 SIT
Ustanoviteljica: Budna Andreja, Slovenj

Gradec, Tomšičeva 44, vstop 14. 6. 1993,
vložek 2,298.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3948

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00041 z dne 1. 3. 1995
pod vložno št. 1/09417/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5850886
Firma: ZLATI DUKAT, pooblaščena

investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ZLATI DUKAT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ravne na Koroškem, Stara uli-

ca 1
Osnovni kapital: 2.223,000.000 SIT
Ustanoviteljica: PROBANKA, družba za

upravljanje, d.d., Maribor, Strossmayerjeva
11, vstop 28. 1. 1994, vložek 1,053.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rajzer Rudolf, Mežica, Senčna vas
14, imenovan 17. 2. 1995, z dovoljenjem
nadzornega sveta lahko sklepa pogodbe, za
katere je tako določeno s poslovnim načr-
tom; pogodbe v prenosu opravljanja poslov
plačilnega prometa, hrambe vrednostnih pa-
pirjev in opravljanja poslov o nakupu in
prodaji vrednostnih papirjev na borzi; iz-
plačuje predčasne dividende, plačuje provi-
zijo v delnicah investicijske družbe; najema
in daje posojila izven meje, določene s po-
slovnim načrtom.

Člani nadzornega sveta: Murko Franjo,
Viltužnik Marija, dr. Žižek Jan, Gerdej Sto-
jan in Babič Jože, vstopili 4. 7. 1994, dr.
Toplak Ludvik, vstopil 17. 2. 1995 in Šraj-
ner Andrej, vstopil 4. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 1. 3. 1995: 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.
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