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Register političnih
organizacij

Št. 0001-5/11
Ob-3155
Zveza za Gorenjsko, Žlebe 1/I, Medvode, s kratico imena stranke ZZG, je vpisana v register političnih strank dne 2. 7.
1996, pod zap. št. 28.
Št. 000-5/11
Ob-3156
Slovenski forum, Zg. Gameljne 4,
Ljubljana Šmartno, s skrajšanim imenom
stranke Forum in kratico imena stranke SF,
je vpisana v register političnih strank dne
3. 7. 1996, pod zap. št. 29.

Sodni register
Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KOPER
Srg 357/94
Rg-15708
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba JAN, d.o.o., Trgovina, proizvodnja kmetijskih izdelkov, živinoreja
in storitve, Šmarje pri Sežani 17, Sežana,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3611/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 21. 3. 1994.
Ustanovitelj Stojan Rodica iz Sežane,
Šmarje pri Sežani 17, izjavlja, da družba ni
nikoli poslovala, zato nima nikakršnih pravic in obveznosti nasproti tretjim, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 6. 1994

Srg 94/06008
Rg-28018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06008 z dne 7. 6. 1995, pod št. vložka
1/21374/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: FM TRADE, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Senožeti 8, Dol pri Ljubljani
Skrajšana firma: FM TRADE, d.o.o., Senožeti
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dol pri Ljubljani, Senožeti 8
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Fric Marko, izstopil dne 9.
5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj Fric Marko, Senožeti 8, Dol
pri Ljubljani.
Srg 94/11520
Rg-28091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11520 z dne 12. 6. 1995, pod št. vložka
1/06874/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: OBUTI MAČEK uvoz-izvoz,
špedicija, marketing, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: OBUTI MAČEK,
d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Prvomajska 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Avguštin Aleš in Brank
Darja, izstopila dne 31. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja Avgustin Aleš, Prvomajska 3, Kamnik in Brank Darja, Prvomajska
3, Kamnik.
Srg 94/04958
Rg-30192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04958 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/24038/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GRAP Podjetje za gradbeni inženiring in trgovino, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: GRAP, d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grosuplje, Prešernova cesta 37

Leto VI

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Puš Janez, izstopil dne 24.
5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Janez Puš, Prešernova cesta 37, Grosuplje.
Srg 94/04876
Rg-30198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04876 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/18101/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: EVROMEDIJ, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Bratov Učakar 70
Skrajšana firma: EVROMEDIJ, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 70
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Todorovska Kesić Verica, izstopila dne 20. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Verica Todorovska-Kesić, Bratov Učakar 70, Ljubljana.
Srg 94/09353
Rg-30839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09353 z dne 17. 10. 1995, pod št. vložka
1/09385/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TRG 90, Podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino, d.o.o., Domžale, Veljka Vlahovića 9
Skrajšana firma: Trg 90, d.o.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Domžale, Velka Vlahoviča 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Koderman Slavica, izstopila dne 24. 4. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Slavica Koderman, Veljka Vlahovića
9, Domžale.
Srg 94/07760
Rg-34357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07760 z dne 16. 1. 1996, pod št. vložka
1/06815/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma: BITEM, biro tehnika medij,
d.o.o.
Skrajšana firma: BITEM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Blasov breg 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Bojan, izstopil dne
23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj Bojan Tavčar, Lamutova 40,
Ljubljana.

Srg 94/09208
Rg-34311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09208 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/08683/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: INFORMEDICA, servis medicinske opreme, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INFORMEDICA,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zaloška 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Peteh Dušan, izstopil dne
24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj Dušan Peteh, Zaloška 18,
Ljubljana.

Srg 94/12058
Rg-35435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12058 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/10672/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PINUS, podjetje za odkup in
prodajo lesa, d.o.o., Verd 3, Vrhnika
Skrajšana firma: PINUS, d.o.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Verd 31
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Furlan Peter, izstopil dne
30. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznosti plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj Furlan Peter, Verd 31, Vrhnika.

Srg 94/02895
Rg-34326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02895 z dne 24 11. 1995, pod št. vložka
1/10283/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ČRTA, podjetje za projektiranje, d.o.o., Vir pri Domžalah, Maistrova
15
Skrajšana firma: ČRTA, d.o.o., Vir
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vir pri Domžalah, Maistrova
15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Karmen in Potočnik Marjan, izstopila dne 15. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Karmen in Marjan Potočnik, oba Vir
pri Domžalah, Maistrova 15.
Srg 94/07992
Rg-34320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07992 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/11587/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: DESTA, podjetje za promet blaga in storitev, d.o.o., Preserje pri Radomljah
Skrajšana firma: DESTA, d.o.o., Preserje pri Radomljah
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Preserje pri Radomljah, Pelechova 68
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Dermastja Stanislava, Dermastja Manica in Dermastja Primož, izstopili dne 19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli ustanovitelji: Stanislava, Manica in Primož Dermastja stanujoči Pelechova 68, Peserje pri Radomljah.

Srg 94/04108
Rg-34087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04108 z dne 23. 1. 1996, pod št. vložka
1/02440/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MAKOM, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kuzmičeva 8
Skrajšana firma: MAKOM, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kuzmičeva 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Marko, izstopil dne
19. 4. 1994.
Skladno z zakonom o gospodarskih družbah vpisana v sodni register s sklepom Srg
94/04108 dne 23. 1. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Marko Kaučič, Kuzmičeva 8, Ljubljana.
Srg 94/08536
Rg-35420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08536 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/10693/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AGROTEHNA, družba za marketing in trgovino, d.o.o., Ig 216, Ig
Skrajšana firma: AGROTEHNA, d.o.o.,
Ig 216, Ig
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ig, Ig 216
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Jože in Juh Golob
Zdenka, izstopila dne 23. 5. 1994.
Prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Obveznosti plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja Jože Golob in Zdenka Juh Golob,
oba stanujoča Ig 216, Ig.

Srg 94/08504
Rg-35514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08504 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/10884/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: STUDIO ADES, studio za arhitekturo, industrijsko oblikovanje, oblikovanje, inženiring, marketing in zunanjetrgovinski promet, d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: STUDIO ADES, d.o.o.,
Ribnica, Urbanova 14
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ribnica, Urbanova 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Češarek Boštjan in Češarek Nina, izstopila dne 20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja Češarek Boštjan in Češarek Nina, oba Urbanova 14, Ribnica.
Srg 94/12235
Rg-35533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12235 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/21091/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SF-ELEKTRO, d.o.o., podjetje
za svetovanje, inženiring in servisiranje,
Polhov Gradec
Skrajšana firma: SF-ELEKTRO, d.o.o.,
Polhov Gradec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Polhov Gradec, Polhov Gradec 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Slovška Franc, izstopil dne
21. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Slovša Franc, Polhov Gradec 4, Polhov
Gradec.
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Srg 94/06649
Rg-36756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06649 z dne 16. 1. 1996, pod št. vložka
1/04452/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: HIDAGEOS, svetovanje-inženiring, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: HIDAGEOS, Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Preradovičeva 44
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Matičič Igor in Matičič
Brane, izstopila dne 13. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Matičič Igor in Matičič Brane, oba Preradovičeva 44, Ljubljana.

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Franka Slaček, Pot na Fužine 43, Ljubljana in Tomaž Svoljšak, Poljedeljska 7,
Ljubljana.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zaloška 56
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Milosavljević Ljubiša, izstopil dne 18. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ljubiša Milosavljevič, Vide Pregarčeve
12, Ljubljana.

Srg 94/03199
Rg-38448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03199 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/16168/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VILA PLUS, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VILA PLUS, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Novo Polje, Cesta
XV/15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Muminovič Nada, izstopila dne 19. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Muminovič Nada, Novo Polje, Cesta
XV/15, Ljubljana.
Srg 94/03255
Rg-38451
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03255 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/09950/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SLOVENKA, trgovsko podjetje, d.o.o., Poljedelska 7, Ljubljana
Skrajšana firma: SLOVENKA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljedelska 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Slaček Franka in Sovljšak
Tomaž, izstopila dne 18. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-

Srg 94/04541
Rg-38455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04541 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/19856/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi predloga
za izbris po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Matična št. 567187
Firma: INOX EXPORT, podjetje za
proizvodnjo trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Koroškega bataljona 7
Skrajšana firma: INOX EXPORT,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Koroškega bataljona 7
Osnovni kapital: 148.000 SIT
Ustanoviteljica: Babnik Sonja, izstopila
dne 22. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Sonja Babnik, Ljubljana, Koroškega bataljona 7.
Srg 94/04937
Rg-38457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04937 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/07093/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: CIKLAMA, podjetje za trgovino in prevoz v cestnem prometu, d.o.o.,
Vrhnika, Kolesarska 1
Skrajšana firma: CIKLAMA, d.o.o.,
Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Kolesarska 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Ogrin Jana, izstopila dne
22. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Jana Ogrin, Idrijska 67, Vrhnika.
Srg 94/05068
Rg-38460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05068 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/10850/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TRGOTU, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TRGOTU, d.o.o.,
Ljubljana Zaloška 56

Srg 94/07529
Rg-38464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07529 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/13187/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5521602
Firma: ROTO TISK, delniška družba
za grafično dejavnost in poslovne storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: ROTO TISK, d.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Titova 35
Osnovni kapital: 55.000 SIT
Ustanovitelji: Pokovec Rajmund, Stanič
Vera, Zadel Tatjana, Zajec Marjan, Pezdirec Slavko, Erbežnik Polona, Gorec Bojan,
Glavan Igor, Stare Janez, Zibelnik Alojz,
Burdych iztok, izstopili dne 18. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Pokovec Rajmund, Glinškova ploščad
6, Ljubljana, Stanič Vera, Proletarska 2,
Ljubljana, Zadel Tatjana, Grm 3, Šentvid
pri Stični, Zajec Marjan, Vnanje Gorice 199,
Notranje Gorice, Pezdirec Slavko, Marije
Hvaličeve 7, Ljubljana, Erbećnik Polona,
Jerajeva 1 a, Ljubljana, Gobec Bojan, Košenice 48, Novo mesto, Glavan Igor, Čufarjeva 1, Ljubljana, Stare Janez, Pirniče 20,
Medvode, Zibelnik Alojz, Briljeva 9, Ljubljana in Burdych Iztok, Trnovka 4, Ljubljana.
Srg 94/07545
Rg-38466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07545 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/21607/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MASTER BUSINESS INFORMATION, podjetje za računalniški in finančni inženiring, d.o.o., Vrhnika, Sinja
Gorica 41
Skrajšana firma: MBI, d.o.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Sinja Gorica 41
Osnovni kapital: 132.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Drago, izstopil dne
10. 5. 1994.

Stran 2716

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 38 – 19. VII. 1996

Sklep skupščine z dne 10. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Drago Novak, Sinja Gorica 41, Vrhnika.

Skrajšana firma: TOMPIT, Ivančna Gorica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ivančna Gorica, Stantetova 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Koščak Tomaž in Kastelic Peter, izstopila dne 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Tomaž Koščak, Stantetova 3, Ivančna
Gorica in Peter Kastelic, Ljubljanska c. 32,
Ivančna Gorica.

Srg 94/12848
Rg-38503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12848 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/06542/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TENEX, družba za proizvodnjo, trženje in inženiring z informacijskimi sistemi, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: TENEX, Ljubljana,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Trg MDB 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Sotošek Irena in Sotošek
Iztok, izstopila dne 20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Irena in Iztok Sotošek, oba stanujoča
Ježa 47, Ljubljana.

Srg 94/07578
Rg-38469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07578 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/08846/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5426111
Firma: KOS, podjetje za trgovino in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Metoda Mikuža 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kos Damjan, izstopil dne
28. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Kos Damjan, Metoda Mikuža 10, Ljubljana.
Srg 94/07701
Rg-38471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07701 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/17498/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5673151
Firma: DANICA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Brinje 3 A, Dol –
Ljubljana
Skrajšana firma: DANICA, d.o.o., Brinje 3 A, Dol – Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dol – Ljubljana, Brinje 3 A
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Lukežič Danica in Lukežič Jože, izstopila dne 19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Danica in Jože Lukežič, oba stanujoča
Brinje 3 a, Dol pri Ljubljani.
Srg 94/07970
Rg-38474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07970 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/17893/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5668638
Firma: TOMPIT, proizvodnja, trgovina in storitve Ivančna Gorica,

Srg 94/08107
Rg-38480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08107 z dne 13. 2. 1996, pod št. vložka
1/09174/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5431557
Firma: HIPAS, zunanja in notranja trgovina, gostinstvo in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: HIPAS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Medvedova 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Suhodolčan Anica in Suhodolčan Miroslav, izstopila dne 17. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 17. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Anica in Miroslav Suhadolčan, oba
Klavčičeva 7, Kamnik.
Srg 94/08129
Rg-38481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08129 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/19724/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5670691
Firma: JANG, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in svetovanje, d.o.o., Horjul, Lesno brdo 4a
Skrajšana firma: JANG, d.o.o., Horjul
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Horjul, Lesno brdo 4a
Osnovni kapital: 410.000 SIT
Ustanovitelj: Potrebuješ Andrej, izstopil
dne 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Andrej Potrebuješ, Lesno brdo 4a, Horjul.

Srg 94/12866
Rg-38504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12866 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/22170/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: IMPULSE PLUS, podjetje za
informatiko, inženiring in consulting,
d.o.o., Ljubljana, Magajnova 11
Skrajšana firma: IMPULSE PLUS,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Magajnova 11
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Petkovšek Janja, Turk Želimir in Hungsberg Leon, izstopili dne 22.
6. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Leon Hungsberg, Rijeka, Vodovodna
27, Želimir Turk, Rijeka, Tina Ujeviča 16 in
Janja Petkovšek, Magajnova 11, Ljubljana.
Srg 94/12987
Rg-38506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12987 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/13637/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5539668
Firma: JOŽE-VESNA, gostinsko in avtomehanično podjetje, d.o.o., Velike Lašče, Mala Slevica 26 a
Skrajšana firma: JOŽE-VESNA, d.o.o.,
Velike Lašče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Velike Lašče, Mala Slevica 26 a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
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Ustanovitelja: Zabukovec Vesna in Zabukovec Jože, izstopila dne 23. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Vesna in Jože Zbukovec, oba Mala Slevica 26 a, Velike Lašče.

Skrajšana firma: KARIS, d.o.o., Selšček
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Begunje pri Cerknici, Selšček 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Manček Marta, izstopila dne 7. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 7. 7.1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Marta Manček, Selšček 7, Begunje pri
Cerknici.

družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: IPI – PIRNAT, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo in trgovino Ljubljana, Cesta na Brdo 7
Skrajšana firma: IPI – PIRNAT, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pirnat Igor, izstopil dne 23.
12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Igor Pirnat, Iga Grudna 26, Ljubljana.

Srg 94/12995
Rg-38507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12995 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/07837/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: V.O.P., agencija za varovanje
oseb in premoženja, d.o.o., Ljubljana,
Vzajemna 7
Skrajšana firma: V.O.P., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vzajemna 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Repnik Ciril, izstopil dne
25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ciril Repnik, Vzajemna 7, Ljubljana.
Srg 94/13079
Rg-38509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13079 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/09841/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ABM - Design, oblikovanje, izdelava, popravila nakita in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 12
Skrajšana firma: ABM – Design, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Trebinjska 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Marolt Andreja, izstopila
dne 6. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 7. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Marolt Andreja, Reboljeva ulica 16,
Ljubljana.
Srg 94/13264
Rg-38519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13264 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/14577/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KARIS, atelje za karikaturo,
animirano risbo, ilustracijo strip, d.o.o.,
Selšček

Srg 94/15890
Rg-38544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15890 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/13595/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem
postopku s temile podatki:
Firma: GASTREMA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GASTREMA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 149
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelja: Pogorelec Miran in Česnik Jože, izstopila dne 5. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 12. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Pogorelec Miran, Vegova 10, Trzin,
Mengeš in Česnik Jože, Pelchova 74, Preserje.
Srg 94/16187
Rg-38546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16187 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/14442/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča izbris po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Firma: ALFA INVEST, upravljanje
večstanovanjskih in poslovnih zgradb,
Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: ALFA INVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Glinškova ploščad 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kordež Štefan in Dagarin
Tomaž, izstopila dne 15. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Kordež Štefan, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana in Dagarin Tomaž, Partizanska c.
45, Škofja Loka.
Srg 94/16788
Rg-38554
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16788 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/18947/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja

Srg 94/16839
Rg-38557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16839 z dne 13. 2. 1996, pod št. vložka
1/17342/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ROMBON, podjetje za inženiring, trgovino, proizvodnjo in servisiranje, d.o.o., Ljubljana, Kogojeva 3
Skrajšana firma: ROMBON, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Linhartova 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Petkovšek Zvonimir, izstopil dne 22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Zvonimir Petkovšek, Kogojeva 3, Ljubljana.
Srg 94/08768
Rg-38567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08768 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/11846/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: REŠETO, trgovna z mešanim
blagom, Ribnica, d.o.o.
Skrajšana firma: REŠETO, d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ribnica, Nemška vas 17
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Štupica Andrej in Štupica
Marija, izstopila dne 5. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Andrej Štupica in Marija Štupica, oba
Nemška vas 17, Ribnica.
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Srg 94/08844
Rg-38568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08844 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/13742/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MGF, trgovina, proizvodnja,
uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MGF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kebetova 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: MG Rijeka, d.o.o., in Zavašnik Dejan, izstopila dne 19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Dejan Zavašnik, Pavšičeva 4, Ljubljana in MG Rijeka inženiring, proizvodnja in
promet, d.o.o., Krasica 52, Rijeka.

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Mrak Branko, Gorenjska 33a, Radovljica.

Sklep skupščine z dne 24. 2. 1995 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Daniel Oto Malenšek, Rožna dolina c.
IV/5, Ljubljana.

Srg 94/08856
Rg-38569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08856 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/19175/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: J-P, avtoservis, prevozi, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: J-P, d.o.o., Dolenjska
cesta 403, Škofljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Škofljica, Dolenjska cesta 403
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Petrič Jože, izstopil dne 26.
5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Jože Petrič, Dolenjska cesta 403, Škofljica.
Srg 94/09278
Rg-38576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09278 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/12811/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BASIS / GLOBAL, tržne komunikacije in design, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BASIS / GLOBAL,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Runkova 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Branko, izstopil dne
23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-

Srg 94/09849
Rg-38578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09849 z dne 29. 2. 1996, pod št. vložka
1/11673/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TEXIM, podjetje za eksportimport, d.o.o.
Skrajšana firma: TEXIM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Javorjev drevored
14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Jenežič Aleš, izstopil dne
24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Aleš Janežič, Javorjev drevored 14,
Ljubljana.
Srg 94/02743
Rg-38580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02743 z dne 23. 11. 1995, pod št. vložka
1/18056/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k podjetju ADENA MARKETING, d.o.o.,
Ljubljana s temile podatki:
Matična št. 5647177
Firma: KONCEPT, podjetje za marketing, trgovino, založništvo in svetovanje,
d.o.o., Chengdujska 26, Ljubljana
Skrajšana firma: KONCEPT, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Chengdujska 26
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Papež Stanislav, izstopil
dne 14. 4. 1994.
Pripojitev k družbi ADENA MARKETING trgovsko storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 14. 4. 1994.
Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.
Srg 95/01125
Rg-38668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01125 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/06611/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem
postopku s temile podatki:
Firma: OTO, trgovina in posredništvo,
d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina c. IV/5
Skrajšana firma: OTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c. IV/5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Malenšek Daniel Oto, izstopil dne 24. 2. 1995.

Srg 95/01502
Rg-38670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01502 z dne 3. 4. 1996, pod št. vložka
1/15107/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem
postopku s temile podatki:
Firma: ZDRAVO, podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 61
Skrajšana firma: ZDRAVO, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 61
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Srečko, izstopil
dne 23. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 23. 3. 1995 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Kovačič Srečko, Prušnikova 29, Ljubljana.
Srg 94/04214
Rg-39210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04214 z dne 18. 4. 1996, pod št. vložka
1/20808/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: LABIRINT STYLE, razvoj in
proizvodnja didaktičnih igrač, d.o.o.,
Kamnik
Skrajšana firma: LABIRINT STYLE,
d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Groharjeva 14
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Žerovnik Marko, izstopil
dne 25. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Žerovnik Marko, Groharjeva 14, Kamnik.
Srg 94/10205
Rg-39222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10205 z dne 17. 4. 1996, pod št. vložka
1/14508/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VOLT-AS, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: VOLT-AS, d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Grosuplje, Perovo 28
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zabukovec Mirko in Klovar Branko, izstopila dne 20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Mirko Zabukovec, Perovo 28,
Grosuplje in Branko Klovar Mleščevo
24, Ivančna Gorica.

Firma: STOLPNICA TKS-6, podjetje
za upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi objekti, d.o.o., Ljubljana, Trg
komandanta Staneta 6
Skrajšana firma: STOLPNICA TKS-6,
Ljubljana, Trg komandanta Staneta 6
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Trg komandanta
Staneta 6
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelji: Krašovec Marko, Steblovnik Edvard in Sever Anton, izstopili dne 14.
7. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 7. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Marko Krašovec, Edvard Steblovnik in
Anton Sever, Ljubljana, vsi Trg komandanta Staneta 6.

Srg 94/06787
Rg-39345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06787 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/05855/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PLESK, d.o.o. – podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, storitve, gostinstvo, turizem, zunanjo trgovino in kons.
Skrajšana firma: PLESK – d.o.o., Trzin, Kidričeva 106
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Kidričeva 106, Trzin
Osnovni kapital: 185.000 SIT
Ustanoviteljica: Tomažič Mateja, izstopila dne 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Tomažič Mateja, Kidričeva 106, Trzin,
Mengeš.

Srg 94/13851
Rg-39251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13851 z dne 6. 5. 1996, pod št. vložka
1/12644/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JACOMM, d.o.o. – trgovina,
storitve, proizvodnja in zastopstva, Mengeš
Skrajšana firma: JACOMM, d.o.o.,
Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Glavarjeva ulica št. 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jakopič Brane, izstopil dne
18. 8. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 8. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Jakopič Brane, Glavarjeva ulica št. 13,
Mengeš.
Srg 94/19856
Rg-39252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19856 z dne 6. 5. 1996, pod št. vložka
1/22122/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MG PLAN, projektiranje, oblikovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Jamova 48
Skrajšana firma: MG PLAN, d.o.o.,
Ljubljana, Jamova 48
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Jamova 48
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Gabrič Milan, izstopil dne
30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Gabrič Milan, Ljubljana, Jamova 48.
Srg 94/14070
Rg-39262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14070 z dne 8. 5. 1996, pod št. vložka
1/22399/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:

Srg 94/04340
Rg-39334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04340 z dne 3. 4. 1996, pod št. vložka
1/13010/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5542740
Firma: CAPUCINE, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3
Skrajšana firma: CAPUCINE, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Jenšterle Jana, izstopila
dne 23. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Jenšterle Jana, Trg mladinskih delovnih brigad 12, Ljubljana.
Srg 94/04437
Rg-39337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04437 z dne 29. 3. 1996, pod št. vložka
1/08778/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5423481
Firma: LEKTA, d.o.o., Podjetje za trgovino in storitve
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Lovre Klemenčiča 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Lekše Tanja, izstopila
dne 26. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Lekše Tanja, Lovre Klemenčiča 1,
Ljubljana.

Srg 94/06791
Rg-39346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06791 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/11725/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ADRIANA TOUR, turistične
storitve, trgovina, uvoz izvoz, d.o.o., Pokopališka 45, Ljubljana
Skrajšana firma: ADRIANA TOUR,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pokopališka 45
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kraševec Mojca in Miljas
Niko, izstopila dne 13. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Kraševec Mojca, Pokopališka 45, Ljubljana in Miljas Niko, Zvekovica, Cavtat, Hrvaška.
Srg 94/09563
Rg-39351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09563 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/09354/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: RE-ŠPORT, trgovsko in servisno podjetje, Logatec, d.o.o.
Skrajšana firma: RE-ŠPORT, Logatec,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Logatec, Tržaška 74
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Matičič Stane, izstopil dne
18. 5. 1994.
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Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Matičič Stane, Tržaška 74, Logatec.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Marinkov trg 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Kramžar Janko, Stošič Milorad, Krizmanič Martin in Najger Janez,
izstopili dne 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Kramžar Janko, Rusjanov trg 3, Ljubljana, Stošič Milorad, Grintovška 17, Ljubljana, Krizmanič Martin, Preglov trg 11,
Ljubljana in Najger Janez, Šmarska c. 60,
Škofljica.

Srg 94/10881
Rg-39372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10881 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/15133/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VERK, d.o.o., Proizvodno, trgovsko, storitveno in gostinsko podjetje,
Trbovlje
Skrajšana firma: VERK, d.o.o., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trbovlje, Knezdol 25
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Verk Jakob ml. in Verk
Jakob, izstopila dne 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Verk Jakob ml. in Verk Jakob, oba
Knezdol 25, Trbovlje.

Srg 94/09664
Rg-39360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09664 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/09365/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SEMENARNA STRAJNAR,
podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o.,
Brezovica
Skrajšana firma: SEMENARNA STRAJNAR, d.o.o., Brezovica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Log pri Brezovici, Rimska 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Strajnar Janez, izstopil dne
27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Strajnar Janez, Rimska 15, Log pri Brezovici.
Srg 94/09704
Rg-39363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09704 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/03674/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ECHOS, Podjetje za storitveno, trgovinsko, proizvodno in izdajateljsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ECHOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Stari trg 17
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Repar Vera in Šurc Dragica, izstopili dne 27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Repar Vera, Stari trg 17, Ljubljana in
Šurc Dragica, Kavčičeva 9, Kamnik.
Srg 94/10763
Rg-39369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10763 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/05961/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: NATI, podjetje za trgovinsko
dejavnost, d.o.o.

Srg 94/10784
Rg-39370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10784 z dne 2. 4. 1996, pod št. vložka
1/12067/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5498929
Firma: AKUS, Podjetje za osebne storitve in trgovino, d.o.o., Glinškova pl. 18,
Ljubljana
Skrajšana firma: AKUS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Glinškova pl. 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mravljak Anton, izstopil
dne 1. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Mravljak Anton, Glinškova pl. 18, Ljubljana.
Srg 94/10846
Rg-39371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10846 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/15476/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SETRONIC, Inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SETRONIC, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 136
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Lučovnik Bojan, izstopil
dne 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Lučovnik Bojan, Tbilisijska 136, Ljubljana.

Srg 94/10926
Rg-39373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10926 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/11082/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: POLH, Podjetje za trgovino, zastopanje, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Polhov Gradec
Skrajšana firma: POLH, d.o.o., Polhov
Gradec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Polhov Gradec, Polhov Gradec
100
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Založnik Sašo, izstopil dne
24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Založnik Sašo, Ul. borca Petra 2, Ljubljana.
Srg 94/15429
Rg-39374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15429 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/05394/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: DIRAKOM, digitalne radio komunikacije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DIRAKOM, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 116
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: ISKRA – ELEKTROZVEZE, p.o., Industrija sistemov, elektronike in zvez in CENTER ZA PRENOS ZNAN-

Št. 38 – 19. VII. 1996
JA IN TEHNOLOGIJ, p.o., izstopila dne
30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ISKRA – ELEKTROZVEZE, p.o., Industrija sistemov, elektronike in zvez, Ljubljana, Stegne 11 in CENTER ZA PRENOS
ZNANJA IN TEHNOLOGIJ, p.o., Ljubljana, Tržaška 116.
Srg 94/18736
Rg-39377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18736 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/20682/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GIPOSS – MAYREDER LJUBLJANA, d.o.o., podjetje za gradbeništvo
in inženiring
Skrajšana firma: GIPOSS – MAYREDER LJUBLJANA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Majorja Lavriča 12
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: MAYREDER, KEIL,
LIST u. CO. Baugesellschaft m.b.H. in GIPOSS Gradbena podjetja Ljubljana, d.o.o.,
izstopila dne 22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela MAYREDER, KEIL, LIST u. CO. Baugesellschaft m.b.H., Geidorfguertal 20,
Graz, Avstrija in Gradbeno podjetje GIPOSS Ljubljana, d.o.o., Majorja Lavriča 12,
Ljubljana.
Srg 94/18756
Rg-39378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18756 z dne 23. 4. 1996, pod št. vložka
1/17398/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5605466
Firma: SCT – Strojni park, d.o.o., Mengeš Topole, Mengeš
Skrajšana firma: SCT – SP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Topole, Mengeš
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika Obnova, p.o., izstopil dne 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska 56.
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MARIBOR
Srg 4393/94
Rg-1045
Družba KROPE – proizvodno, storitveno in posredniško podjetje, d.o.o., Maribor, Šimekova ul. 23, katere ustanovitelja sta Krope Olga in Krope Mirko, oba
Maribor, Šimenkova ul. 23, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Krope Olga in Krope Mirko, oba Maribor, Šimenkova ul. 23.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 1995

NOVA GORICA
Rg-23032
Družba ELIT, export-import, trgovina, d.o.o., Bukovica, s sedežem Bukovica
10, Volčja Draga, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/1463/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 27. 12. 1994.
Ustanovitelji so Komel Tatjana, Bukovica 10, Volčja Draga, Pavlin Irena, Podgozd
69, Trnovo in Mulas Giovani Paolo, Via
speranca, Seulo, Italia, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 1994
Rg-21366
Družba LOGI-EXP, Trgovina in posredništvo, d.o.o., Šempeter, s sedežem
Stjenkova 33, Šempeter pri Gorici, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/1421/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 18. 5. 1994.
Ustanovitelj je Gulin Denis, Stjenkova
33, Šempeter pri Gorici, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
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Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 1994

NOVO MESTO
Srg 1051/94
Rg-13993
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba LEKŠE, gostinstvo, trgovina,
prevozništvo, uvoz-izvoz, Novo mesto,
d.o.o., Novo mesto, Zagrebška 14, vpisana
na reg. vl. št. 1/03073/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Lekše Rafael, Zagrebška
14, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Lekše Rafaela, Zagrebška 14, Novo mesto.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 4. 1995
Srg 2010/94
Rg-17497
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba DUO, trgovina in storitve,
d.o.o., Novo mesto, Zagrebška cesta 3, Novo mesto, vpisana na reg. vl. št. 1/02812/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Medved Božidar in Jozić Marija Nada, Zagreb, Podolje 28a, z
ustanovitvenim kapitalom 118.490 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 118.490 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Medved
Božidara in Jozić Marijo Nado, vsakemu v
znesku 59.245 SIT, torej v višini vloženih
ustanovitvenih deležev.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 1995

Stran 2722

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 38 – 19. VII. 1996

Srg 1725/94
Rg-17496
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba RASMA, trgovina, proizvodnja in storitve, Straža, d.o.o., Sela 10,
Straža, vpisana na reg. vl. št. 1/03572/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kužnik Radoš in Pavlin Martin, oba Sela 43, Straža, z ustanovitvenim kapitalom 109.800 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 109.800 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Kužnik Radoša v znesku 54.900 SIT in Pavlin Martina
v znesku 54.900 SIT, torej v višini vloženih
ustanovitvenih deležev.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 1995

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Bojka Radoš in Jože
Radoš, oba Hrast 21, Suhor, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
razdeli med družbenika v sorazmerju z ustanovnimi deleži obeh družbenikov, in sicer
Bojko Radoš v znesku 1.000 SIT in Jožeta
Radoša v znesku 1.000 SIT, oba Hrast 21,
Suhor.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 1995

396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 5. 1995

Srg 1688/94
Rg-1751
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MARK, Gostinstvo, turizem in
trgovina, Dolenjske Toplice, d.o.o., Maksa Henigmana 5, Dolenjske Toplice, vpisana na reg. vl. št. 1-2389/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Pavla Markovič, Katarina Markovič in Vanja Markovič, vsi Podturn 77, Dolenjske Toplice, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
razdeli med družbenike v sorazmerju z ustanovnimi deleži družbenikov, in sicer Pavlo
Markovič v znesku 2.000 SIT, Katarino
Markovič v znesku 3.000 SIT in Vanjo Markovič v znesku 3.000 SIT, vsi Podturn 77,
Dolenjske Toplice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 1995
Srg 2725/94
Rg-17511
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba BOJANA MARKET, trgovsko
storitveno podjetje, d.o.o., Hrast 21, Suhor, vpisana na reg. vl. št. 1-1505/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 12. 1994.

Srg 2459/94
Rg-15261
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba AIK, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Trebnje, Ulica herojev 14, Trebnje, vpisana na reg. vl. št. 1-2150/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Nebesni Isidor, Ulica herojev 14, Trebnje, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Nebesni
Isidora, Ulica herojev 14, Trebnje.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 5. 1995
Srg 1047/94
Rg-15206
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba KOP, kovinarsko podjetje,
d.o.o., Dolenjske Toplice, Meniška vas 1,
vpisana na reg. vl. št. 1-713/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 6. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Milan Jerele, Mestne njive 8, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Milana Jerele, Mestne njive 8, Novo mesto.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

Srg 181/96
Rg-39799
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba PROJEKT KASTELIC IN
DRUGI, d.n.o., Novo mesto, Prečna 68,
Novo mesto, vpisana na reg. vl. št. 1-508/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 4. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Janez Kastelic, Prečna
68, Novo mesto, Drago Muhič, Orkljevec 1,
Mirna peč in Mateja Lovko, Ulica Marjana
Kozine 30, Novo mesto, z ustanovitvenim
kapitalom 15.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 15.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelje: Janeza Kastelica, Prečna 68, Novo mesto, Draga Muhiča, Orkljevec 1, Mirna peč in Matejo Lovko, Ulica Marjana Kozine 30, Novo mesto,
v sorazmerju z vloženimi deleži, vsakemu
5.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 6. 1996
Srg 2792/94
Rg-15221
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba GLG, Trgovina, gostinstvo in
storitve, Novo mesto, d.o.o., Šolska 14,
Novo mesto, vpisana na reg. vl. št.
1-3228/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Marko Lenart, Šolska
14, Novo mesto, Janez Gimpelj in Primož
Golob, oba Ragovska 6, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 135.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 135.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Marka Lenarta, Šolska 14, Novo mesto.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 5. 1995
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Srg 2851/94
Rg-15255
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba TR – računalniške storitve,
Metlika, d.o.o., Breg revolucije 20, Metlika, vpisana na reg. vl. št. 1-1663/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Rus Matjaž, Breg revolucije 20, Metlika, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Rus Matjaža, Breg revolucije 20, Metlika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 5. 1995

PTUJ
Srg 6004/94
Rg-1044
Družba LABIR, podjetje za inženiring,
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kraigherjeva 22, Ptuj, katere ustanovitelj
je Marjan Lukman, Kraigherjeva 22, Ptuj,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 28. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Marjan Lukman, Kraigherjeva 22, Ptuj.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 11. 1995
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Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče postopek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 1/96
R-81
Franc Mihelač roj. 1. 9. 1946, nazadnje
stanujoč Pobrežje 64, p. Videm pri Ptuju je
pogrešan 29 let (na predlog Hinka Mihelača, stanujoč Pobrežje 23, p. Videm pri Ptuju).
Skrbnik je Šibila Viljem, stanujoč Pobrežje 45.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 7. 1996

Amortizacije
N 166/96
R-84
Na predlog Marjete Homar, Ljubljana,
Linhartova 3, se uvaja postopek za amortizacijo spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnika teh papirjev pozivamo, da v roku 60 dni po objavi
oglasa v Uradnem listu RS, uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo
štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.
Opis vrednostnih papirjev
Prednostne delnice A banke, d.d., Ljubljana, s serijskimi številkami BC 0000904,
BC 0000905 in BC 0000906.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Stečajni postopki
in likvidacije

Št. 024-5/96
Ob-3183
1. Upravna enota Lendava, oddelek za
občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, je dne 3. 7. 1996 v evidenco
statutov sindikatov v Upravni enoti Lendava, pod zap. št. 48, vpisal pravila Sindikata
državnih in družbenih organov Slovenije,
osnovna organizacija sindikata Upravne
enote Lendava, s sedežem v Lendavi, Trg
ljudske pravice 5.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz 1. točke izreka postane sindikat pravna oseba.

St 43/96
S-253
To sodišče je s sklepom St 43/96 dne
5. 7. 1996 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Iskra – Stikalni elementi, d.o.o.,
Predstruge 29, Videm-Dobrepolje.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
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dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 1. 10. 1996 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7.
1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 1996
St 24/96
S-254
To sodišče je s sklepom St 24/96 dne
8. 7. 1996 začelo stečajni postopek nad dolžnikom MI-MO, trgovina na debelo in
drobno, zastopanje, proizvodnja in inženiring, d.o.o., Horjul, Horjulska 147.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maks Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 2. 10. 1996 ob 10. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča (II. nadstropje).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 7.
1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 1996
St 13/96

S-255

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/96 sklep z dne 9. 7. 1996.
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Sipak Oprema, d.o.o., Koroška 61,
Velenje.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Satler Rudi, Goriška ulica št. 2, Šoštanj
(p.p. 39).
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano takso.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. oktobra 1996 ob 9. uri, soba št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 7. 1996.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 1996
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St 15/96
S-256
1. Začne se stečajni postopek nad družbo Vepro, predelava plastičnih mas,
d.o.o., Delavska c. 10, Slovenske Konjice.
2. Za stečajnega upravitelja se določi
Janko Kovač, Slovenske Konjice, Aškerčeva 2.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih, kolkovano s predpisano takso in
ustreznimi dokazili, prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega sklepa.
4. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajne mase.
5. Narok za preizkus terjatev bo v torek,
22. oktobra 1996, ob 9. uri, soba 209/II tega
sodišča.
6. Sklep o uvedbi stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča 10. 7.
1996.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 7. 1996

St 29/95
S-259
To sodišče je dne 26. 3. 1996 pod opr. št.
St 29/95, sprejelo naslednji sklep:
1. Predlog za začetek postopka prisilne
poravnave med dolžnikoma DO Sinteza v
ustanavljanju, Celje, Lava 42 in njegovimi upniki, se zavrže.
2. Po uradni dolžnosti se začne nad dolžnikom DO Sinteza v ustanavljanju, Celje,
Lava 42, stečajni postopek in se ta takoj
zaključi, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške postopka.
3. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki lahko vložijo pritožbo zoper sklep
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 6. 1996

vas, d.o.o., se po pravnomočnosti tega sklepa izroči Občini Ljutomer, na območju katere je dolžnikov sedež, brez prevzema obveznosti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 7. 1996

St 54/96
S-257
To sodišče je s sklepom St 54/96, dne
5. 7. 1996, začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Komercialna banka Triglav,
d.d., Kotnikova 28, Ljubljana.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Andrej Toš, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ter
vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 11. 1996 ob 11. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 7. 1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1996
St 14/96
S-258
To sodišče je na naroku dne 9. 7. 1996
pod opr. št. St 14/96, sprejelo naslednji sklep:
1. Nad dolžnikom SEM – MAG, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Gomilsko 85, Gomilsko, se stečajni
postopek začne in takoj zaključi, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne
zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika SEM – MAG, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Gomilsko 85, Gomilsko, iz sodnega
registra.
3. Upniki se lahko pritožijo zoper ta sklep v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 1996

St 5/96-38
S-260
Z dnem 9. 7. 1996 se znova začne stečajno postopek nad stečajnim dolžnikom SGP
Pomgrad-Visokogradnje, d.o.o., Štefana
Kovača 10, Murska Sobota.
Za stečajnega upravitelja se znova imenuje dr. Štefan Špač iz Murske Sobote, Ob
progi 53.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo, prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecih od dneva
objave prvega sklepa.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 23. 9. 1996 ob 12. uri, pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, v sobi št. 12.
Pravne posledice znova začetega stečajnega postopka so nastale dne 13. 5. 1996,
ko je bil prvi sklep o začetku stečajnega
postopka opr. št. St 5/96 z dne 13. 5. 1996,
nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 7. 1996
St 34/95
S-261
To sodišče v stečajni zadevi nad dolžnikom TAMI – Tapetništvo, mizarstvo, p.o.,
Celje, Kosova 10, v stečaju, ki se vodi pod
opr. št. St 34/95, obvešča upnike o naroku
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev, ki bo dne 11. 9. 1996 ob 13. uri, v sobi
106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev na oglasni deski in v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 1996
St 2/95-6
S-262
Z dnem 11. 7. 1996 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Lana, export-import, trgovina in storitve, Vučja vas,
d.o.o., Vučja vas 5b.
Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.
Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.
Premoženje stečajnega dolžnika Lana,
export-import, trgovina in storitve, Vučja

St 8/95
S-263
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok kot predsednik senata in sodnica Nevenka Senkovič ter
sodnik Janez Zeilhofer kot člana senata, v
stečajni zadevi zoper Migrotrg trgovina,
d.o.o., Maribor, Tržaška c. 65 – v stečaju,
na seji senata dne 5. 7. 1996 sklenilo:
1. Ker dolžnikovo premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka in je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika
Migrotrg trgovina, d.o.o., Tržaška c. 65, Maribor – v stečaju, po 2. odstavku 99. člena
ZPPSL (Ur. l. RS, št. 67/93) zaključi.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.
4. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 1996
St 7/95
S-264
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok kot predsednik senata in sodnica Nevenka Senkovič ter
sodnik Janez Zeilhofer kot člana senata, v
stečajni zadevi zoper Bivere, Podjetje za
gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Maribor – v stečaju, na seji senata dne 5. 7.
1996 sklenilo:
1. Ker dolžnikovo premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka in je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika
Bivere, Podjetje za gostinstvo, turizem in
storitve, d.o.o., Maribor – v stečaju, Tržaška
65, po 2. odstavku 99. člena ZPPSL (Ur. l.
RS, št. 67/93) zaključi.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.
4. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 1996
St 16/96
S-265
To sodišče je na seji stečajnega senata
dne 12. 7. 1996 pod opr. št. St 16/96 sprejel
naslednji sklep:
I. Nad dolžnikom Libela Varnost, podjetje za distribucijo energije, d.o.o., Celje, se stečajni postopek začne, vendar se ne
izvede, ker dolžnik nima premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso.
II. Stečajni postopek se zaključi.
III. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Libela Varnost, podjetja za
distribucijo energije, d.o.o., Celje, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 1996
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 9009/057
La-443
Astra Veletrgovina, p.o., Ljubljana,
Dunajska 47, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjemu odkupu deležev. Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo in na oglasni deski dne 8. 3. 1996 ter v
Uradnem listu RS, št. 16/96.
Javni poziv se podaljšuje do vključno
15. 8. 1996.
Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/316-970, pri Beznik Ireni.
Astra Veletrgovina, p.o.
La-444
Unior, Kovaška industrija Zreče, Zreče, podaljšuje javni poziv upravičencem do
interne razdelitve in notranjega odkupa delnic podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja. Rok za zbiranje certifikatov, potrdil za neizplačane plače in gotovinskih vplačil, se podaljša do vključno
15. 8. 1996.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časopisu Republika dne 19. 6. 1996, v Uradnem
listu RS pa dne 12. VII. 1996.
Dodatne informacije dobijo upravičenci
na sedežu podjetja, tel. 063/762-122.
Unior, kovaška industrija Zreče
Št. 36/96
La-445
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 5/95), FIBA, d.d., Koper, Ferrarska ulica 10, objavlja program
lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP 01075/1996-MV z dne 9. 5.
1996 odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež podjetja: Fiba, d.d.,
Koper, Ferrarska ulica 10.
2. Matična številka: 5300266.
3. Dejavnost podjetja:
– ustanavljanje, financiranje in upravljanje podjetij,
– administrativni, splošni in pravni posli
za pravne osebe, katerih ustanovitelj je podjetje,
– factoring in leasing,
– posredovanje pri prometu vrednostnih
papirjev,
– nakup in prodaja tuje valute,
– opravljanje računalniške obdelave podatkov in razvoj informatike na področju
računovodstva in finance,
– knjigovodske in računovodske storitve,
– poslovne analize in svetovanje.
4. Pravna oblika organiziranosti
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Podjetje Fiba, d.d., Koper, je podjetje v
mešani lastnini, organizirano kot delniška
družba z 38,8% nenominiranega družbenega kapitala ter 61,2% kapitala z znanimi
lastniki, od tega je 52,1% v lasti pravnih
oseb z družbenim kapitalom, 9,1% pa v lasti
pravne osebe z zasebnim kapitalom.
Podjetje je registrirano pri registrskem
sodišču v Kopru, dne 23. 2. 1990, s sklepom
št. Srg 527, pod registrskim vložkom št.
1/830/00.
5. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos poslovnih deležev na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev – 20% družbenega
kapitala,
– notranji odkup – 40% družbenega kapitala.
6. Predvidena lastniška struktura kapitala po preoblikovanju družbe
Podjetje se bo predvidoma preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predvidena lastninska struktura po
preoblikovanju podjetja:
– upravičenci iz interne razdelitve –
7,76%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
15,52%,
– Sklad RS za razvoj – 7,76%,
– Odškodninski sklad – 3,88%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 3,88%,
– obstoječi delničarji – 61,19%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu poslovnih deležev
7.1. Interna razdelitev
Podjetje Fiba, d.d., Koper, Ferrarska ulica 10, poziva upravičence (vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko v 30 dneh po javnem
pozivu, objavljenem v Uradnem listu RS,
Delu, Primorskih novicah in na oglasni deski podjetja, zamenjajo lastniške certifikate
oziroma potrdila o obračunanem, a neizplačanem delu plač po poravnavi davkov in
prispevkov iz teh plač (v nadaljevanju: potrdila) za začasnice (kasneje poslovne deleže) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi
poslovnih deležev. Upravičenec, ki zamudi
navedeni rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi.
Če vrednost lastniških certifikatov oziroma potrdil, zbranih v navedenem roku, ne
bo dosegla 20% družbenega kapitala, bo
podjetje izvedlo interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih. Preostanek poslovnih deležev, ki ne bo razdeljen niti na ta
način, bo podjetje preneslo na Sklad RS za
razvoj.
Če bo vrednost lastniških certifikatov
oziroma potrdil, zbranih v navedenem roku,
presegla 20% družbenega kapitala, lahko tisti upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, uporabijo presežek lastniških certifikatov oziroma potrdil za kupnino pri notranjem odkupu poslovnih deležev. V tem
primeru bo podjetje v zameno za lastniške
certifikate oziroma potrdila, razdelilo poslovne deleže interne razdelitve in uporabilo presežke lastniških certifikatov oziroma
potrdil za notranji odkup poslovnih deležev
proporcionalno za vsakega upravičenca posebej.

Poslovni deleži interne razdelitve so navadni deleži, ki so neprenosljivi dve leti po
njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje Fiba, d.d., Koper, Ferrarska ulica 10, poziva upravičence (vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko v 30 dneh po javnem
pozivu, objavljenem v Uradnem listu RS,
Delu, Primorskih novicah in na oglasni deski podjetja, vplačajo poslovne deleže in
tako sodelujejo pri notranjem odkupu poslovnih deležev podjetja. Poslovni deleži se
odkupujejo s 50% popustom.
Poslovni deleži se vplačujejo z denarnimi vplačili in z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov oziroma potrdil iz interne razdelitve.
Poslovni deleži, ki jih upravičenci odkupijo z denarnimi vplačili, dajejo pravico
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa in do sorazmernega dela dobička ter
so neprenosljivi izven programa notranjega
odkupa za čas trajanja programa notranjega
odkupa, razen z dedovanjem. Prenosljivost
poslovnih deležev v okviru programa notranjega odkupa je omejena tako, da ostaja
najmanj 1/3 zaposlenih med udeleženci notranjega odkupa.
Poslovni deleži, ki jih upravičenci pridobijo pri notranjem odkupu v zameno za lastniške certifikate oziroma potrdila, so enaki
poslovnim deležem, pridobljenim pri interni razdelitvi, so neprenosljive dve leti, razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa so
enaki kot ostali poslovni deleži notranjega
odkupa.
V primeru, da vrednost zbranih lastniških
certifikatov oziroma potrdil preseže celotni
del družbenega kapitala, namenjen notranjemu odkupu, se uporabi pri znižanju proporcionalni kriterij.
Če denarna vplačila udeležencev presežejo znesek kupnine za določen odstotek
družbenega kapitala, se vplačani zneski
ustrezno znižajo, presežek pa vrne. Pri znižanju se uporabi kriterij povprečne mesečne plače zadnjih treh mesecev.
8. Načini vplačila
Interna razdelitev in odkup poslovnih deležev iz notranjega odkupa bosta potekala
na sedežu podjetja vsak delovnik od 8. do
14. ure.
Z denarnimi vplačili se poslovni deleži
vplačujejo na privatizacijski račun družbe
št. 51400-698-6532, pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet – z navedbo:
“plačilo za delnice v notranjem odkupu”.
Cena poslovnih deležev iz notranjega odkupa, vplačanih z denarnimi vplačili, se revalorizira v skladu z določbami zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij do izvršitve plačila Skladu RS za razvoj.
9. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja pri Vlasti
Kadič, tel. 066/37-014.
Fiba, d.d., Koper
Št. 293-96
La-446
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93), Belokranjsko-veterinarska

Stran 2726

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 38 – 19. VII. 1996

služba, d.o.o., Črnomelj, Ločka cesta 14/a,
katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenesenega
dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda, p.o., Novo mesto, na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP
02057/1996-MP z dne 20. 6. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Dolenjsko posavski
veterinarski zavod, p.o., Novo mesto,
Šmarješka cesta 2.
Izločeni del podjetja: Belokranjsko-veterinarska služba, p.o., Črnomelj, Ločka
cesta 14/a.
2. Matična številka
Matično podjetje: 5171580.
Izločeni del podjetja: 5942560.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Dolenjsko posavski
veterinarski zavod Novo mesto, s polno odgovornostjo.
V Dolenjsko posavskem veterinarskem
zavodu Novo mesto je bil v skladu s 147.,
148. in 149. členom zakona o veterinarstvu
določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V
postopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačno prenesenega dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda Novo mesto, organizira nova kapitalska družba s firmo Belokranjsko-veterinarska služba, d.o.o., Črnomelj.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 14,800.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20% celotnega kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40% celotnega kapitala družbe,
– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40% celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Belokranjsko-veterinarska služba, d.o.o.,
Črnomelj.
1. Interna razdelitev
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Dnevnik in na

oglasni deski zavoda in DE Črnomelj, vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je
10 dni po objavi internega razpisa.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni po objavi tega oglasa
in poziva v dnevniku Dnevnik in na oglasni
deski zavoda in DE Črnomelj, vpišejo in
vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z gotovinskimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse zainteresirane, da v
roku 60 dni po objavi v dnevniku Dnevnik,
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala z gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 592 deležev oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.006 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva na sedežu zavoda, na upravi, vsak
delovnik v času od 8. do 14. ure.
Gotovinska vplačila se bodo vršila izključno pri bankah in drugih organizacijah
za plačilni promet, na privatizacijski podra-

čun št. 52100-698-000-0008376*, pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, z navedbo: “Plačilo kupnine za poslovne deleže za Belokranjsko-veterinarsko
službo, d.o.o., Črnomelj”, z imenom: Dolenjsko posavski veterinarski zavod, p.o.,
Novo mesto – privatizacija.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri Fir, po tel.
068/321-259 ali osebno na sedežu zavoda.
Št. 293-96
La-447
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93), Veterina, d.o.o., Novo mesto, Šmarješka cesta 2, katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenesenega dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega
zavoda, p.o., Novo mesto, na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je
z odločbo št. LP 02057/1996-MP z dne 20.
6. 1996 odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja
zavoda.
I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Dolenjsko posavski
veterinarski zavod, p.o., Novo mesto,
Šmarješka cesta 2.
Izločeni del podjetja: Veterina, d.o.o.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 2.
2. Matična številka
Matično podjetje: 5171580.
Izločeni del podjetja: 5944139.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Dolenjsko posavski
veterinarski zavod Novo mesto, s polno odgovornostjo.
V Dolenjsko posavskem veterinarskem
zavodu Novo mesto je bil v skladu s 147.,
148. in 149. členom zakona o veterinarstvu
določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V
postopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačno prenesenega dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda Novo mesto, organizira nova kapitalska firma družba s firmo Veterina, d.o.o., Novo mesto.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 22,040.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20% celotnega kapitala,
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– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40% celotnega kapitala družbe,
– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40% celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterina, d.o.o., Novo mesto.
1. Interna razdelitev
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Dnevnik in na
oglasni deski zavoda, vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je 10
dni po objavi internega razpisa.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni po objavi tega oglasa
in poziva v dnevniku Dnevnik in na oglasni
deski zavoda, vpišejo in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z gotovinskimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse zainteresirane, da v
roku 60 dni po objavi v dnevniku Dnevnik,
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala z gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 810 deležev oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.004 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva na sedežu zavoda, na upravi, vsak
delovnik v času od 8. do 14. ure.
Gotovinska vplačila se bodo vršila izključno pri bankah in drugih organizacijah
za plačilni promet, na privatizacijski podračun št. 52100-698-000-0008376*, pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, z navedbo: “Plačilo kupnine za poslovne deleže za Veterino, d.o.o., Novo mesto”, z imenom: Dolenjsko posavski
veterinarski zavod, p.o., Novo mesto – privatizacija.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri Fir, po tel.
068/321-259 ali osebno na sedežu zavoda.

SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20% celotnega kapitala,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40% celotnega kapitala družbe,
– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40% celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja Trebnje, d.o.o., Trebnje.
1. Interna razdelitev
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Dnevnik in na
oglasni deski zavoda in DE Trebnje, vpišejo
deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je 10
dni po objavi internega razpisa.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni po objavi tega oglasa
in poziva v dnevniku Dnevnik in na oglasni
deski zavoda in DE Trebnje, vpišejo in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z gotovinskimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb

Št. 293-96
La-448
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93), Veterinarska postaja Trebnje, d.o.o., Trebnje, Pekel 8, katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja
iz neodplačno prenesenega dela družbenega
kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda, p.o., Novo mesto, na osnovi
programa lastninskega preoblikovanja, ki ga
je z odločbo št. LP 02057/1996-MP z dne
20. 6. 1996 odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Dolenjsko posavski
veterinarski zavod, p.o., Novo mesto,
Šmarješka cesta 2.
Izločeni del podjetja: Veterinarska postaja Trebnje, d.o.o., Trebnje, Pekel 8.
2. Matična številka
Matično podjetje: 5171580.
Izločeni del podjetja: 5944180.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Dolenjsko posavski
veterinarski zavod Novo mesto, s polno odgovornostjo.
V Dolenjsko posavskem veterinarskem
zavodu Novo mesto je bil v skladu s 147.,
148. in 149. členom zakona o veterinarstvu
določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V
postopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačno prenesenega dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda Novo mesto, organizira nova kapitalska družba s firmo Veterinarska postaja Trebnje, d.o.o., Trebnje.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 18,970.000
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Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse zainteresirane, da v
roku 60 dni po objavi v dnevniku Dnevnik,
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala z gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 759 deležev oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.002 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva na sedežu zavoda, na upravi, vsak
delovnik v času od 8. do 14. ure.
Gotovinska vplačila se bodo vršila izključno pri bankah in drugih organizacijah
za plačilni promet, na privatizacijski podračun št. 52100-698-000-0008376*, pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, z navedbo: “Plačilo kupnine za poslovne deleže za Veterinarsko postajo Trebnje, d.o.o., Trebnje”, z imenom: Dolenjsko
posavski veterinarski zavod, p.o., Novo mesto – privatizacija.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri Fir, po tel.
068/321-259 ali osebno na sedežu zavoda.

148. in 149. členom zakona o veterinarstvu
določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V
postopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačno prenesenega dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda Novo mesto, organizira nova kapitalska firma družba s firmo Veterinarska bolnica Brežice, d.o.o., Brežice.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 4,410.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbenike:
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20% celotnega kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40% celotnega kapitala družbe,
– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40% celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska bolnica Brežice, d.o.o., Brežice.
1. Interna razdelitev
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Dnevnik in na
oglasni deski zavoda in DE Brežice, vpišejo
deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je 10
dni po objavi internega razpisa.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni po objavi tega oglasa
in poziva v dnevniku Dnevnik in na oglasni

deski zavoda in DE Brežice, vpišejo in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z gotovinskimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse zainteresirane, da v
roku 60 dni po objavi v dnevniku Dnevnik,
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala z gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 176 deležev oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.002 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva na sedežu zavoda, na upravi, vsak
delovnik v času od 8. do 14. ure.
Gotovinska vplačila se bodo vršila izključno pri bankah in drugih organizacijah
za plačilni promet, na privatizacijski podračun št. 52100-698-000-0008376*, pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, z navedbo: “Plačilo kupnine za poslovne deleže za Veterinarsko bolnico Brežice, d.o.o., Brežice”, z imenom: Dolenjsko
posavski veterinarski zavod, p.o., Novo mesto – privatizacija.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri Fir, po tel.
068/321-259 ali osebno na sedežu zavoda.

Št. 293-96
La-449
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93), Veterinarska bolnica Brežice, d.o.o., Brežice, Prešernova cesta 17/a,
katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenesenega
dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda, p.o., Novo mesto, na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP
02057/1996-MP z dne 20. 6. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Dolenjsko posavski
veterinarski zavod, p.o., Novo mesto,
Šmarješka cesta 2.
Izločeni del podjetja: Veterinarska bolnica Brežice, d.o.o., Brežice, Prešernova
cesta 17/a.
2. Matična številka
Matično podjetje: 5171580.
Izločeni del podjetja: 5939046.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Dolenjsko posavski
veterinarski zavod Novo mesto, s polno odgovornostjo.
V Dolenjsko posavskem veterinarskem
zavodu Novo mesto je bil v skladu s 147.,

Št. 293-96
La-450
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93), Veterinarska postaja Brestanica, d.o.o., Brestanica, Šolska ulica 15, katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenesenega dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda, p.o., Novo mesto,
na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP
02057/1996-MP z dne 20. 6. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o zavodu
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1. Firma in sedež
Matično podjetje: Dolenjsko posavski
veterinarski zavod, p.o., Novo mesto,
Šmarješka cesta 2.
Izločeni del podjetja: Veterinarska postaja Brestanica, d.o.o., Brestanica, Šolska ulica 15.
2. Matična številka
Matično podjetje: 5171580.
Izločeni del podjetja: 5942845.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Dolenjsko posavski
veterinarski zavod Novo mesto, s polno odgovornostjo.
V Dolenjsko posavskem veterinarskem
zavodu Novo mesto je bil v skladu s 147.,
148. in 149. členom zakona o veterinarstvu
določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V
postopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačno prenesenega dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda Novo mesto, organizira nova kapitalska družba s firmo Veterinarska postaja Brestanica, d.o.o., Brestanica.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 1,500.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbenike:
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20% celotnega kapitala,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40% celotnega kapitala družbe,
– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40% celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja Brestanica, d.o.o., Brestanica.
1. Interna razdelitev
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Dnevnik in na
oglasni deski zavoda in DE Krško, vpišejo
deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je 10
dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni po objavi tega oglasa
in poziva v dnevniku Dnevnik in na oglasni
deski zavoda in DE Krško, vpišejo in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z gotovinskimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse zainteresirane, da v
roku 60 dni po objavi v dnevniku Dnevnik,
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala z gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 60 deležev oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.000 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva na sedežu zavoda, na upravi, vsak
delovnik v času od 8. do 14. ure.
Gotovinska vplačila se bodo vršila izključno pri bankah in drugih organizacijah
za plačilni promet, na privatizacijski podračun št. 52100-698-000-0008376*, pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, z navedbo: “Plačilo kupnine za poslovne deleže za Veterinarsko postajo Brestanica, d.o.o., Brestanica”, z imenom:
Dolenjsko posavski veterinarski zavod, p.o.,
Novo mesto – privatizacija.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri Fir, po tel.
068/321-259 ali osebno na sedežu zavoda.

Št. 293-96
La-451
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93), Veterinarska postaja Sevnica, d.o.o., Sevnica, Cesta na Grad 14/a, katere družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačno prenesenega dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda, p.o., Novo mesto,
na osnovi programa lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP
02057/1996-MP z dne 20. 6. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.
I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Dolenjsko posavski
veterinarski zavod, p.o., Novo mesto,
Šmarješka cesta 2.
Izločeni del podjetja: Veterinarska postaja Sevnica, d.o.o., Sevnica, Cesta na
Grad 14/a.
2. Matična številka
Matično podjetje: 5171580.
Izločeni del podjetja: 5944058.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Dolenjsko posavski
veterinarski zavod Novo mesto, s polno odgovornostjo.
V Dolenjsko posavskem veterinarskem
zavodu Novo mesto je bil v skladu s 147.,
148. in 149. členom zakona o veterinarstvu
določen delež družbenega kapitala, ki je lahko predmet lastninskega preoblikovanja po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V
postopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačno prenesenega dela družbenega kapitala Dolenjsko posavskega veterinarskega zavoda Novo mesto, organizira nova kapitalska družba s firmo Veterinarska postaja Sevnica, d.o.o., Sevnica. Na
podlagi vlaganj po 147. členu zakona o veterinarstvu predstavlja delež Občine Sevnica v kapitalu Veterinarske postaje Sevnica,
d.o.o., 1,84%.
Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.
II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala podjetja je 7,600.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbenike:
– znani lastniki (Občina Sevnica) –
1,84%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 19,61%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
39,21%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
39,34%.
2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 19,59% celotnega
kapitala družbe,
– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 39,17% celotnega
kapitala družbe,
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– prodaja deležev z javnim zbiranjem ponudb v višini 40% družbenega kapitala ali
39,31% celotnega kapitala družbe.
III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja Sevnica, d.o.o., Sevnica.
1. Interna razdelitev
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Dnevnik in na
oglasni deski zavoda in DE Sevnica, vpišejo deleže v zameno za lastninske certifikate.
V primeru, da bo vrednost zbranih lastninskih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdelitev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je 10
dni po objavi internega razpisa.
Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.
V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.
2. Notranji odkup
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce), da v roku 30 dni po objavi tega oglasa
in poziva v dnevniku Dnevnik in na oglasni
deski zavoda in DE Sevnica, vpišejo in vplačajo deleže notranjega odkupa s 50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket deležev, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa.
Deleži notranjega odkupa se bodo vplačevali z uporabo presežnih lastninskih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastninskih certifikatov za več kot 20% družbenega kapitala) in z gotovinskimi vplačili.
3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Dolenjsko posavski veterinarski zavod
Novo mesto poziva vse zainteresirane, da v
roku 60 dni po objavi v dnevniku Dnevnik,
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala z gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 299 deležev oznake G z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.010 SIT (po otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-

ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.
IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz interne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva na sedežu zavoda, na upravi, vsak
delovnik v času od 8. do 14. ure.
Gotovinska vplačila se bodo vršila izključno pri bankah in drugih organizacijah
za plačilni promet, na privatizacijski podračun št. 52100-698-000-0008376*, pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, z navedbo: “Plačilo kupnine za poslovne deleže za Veterinarsko postajo Sevnica, d.o.o., Sevnica”, z imenom: Dolenjsko
posavski veterinarski zavod, p.o., Novo mesto – privatizacija.
V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju zavoda pri Fir, po tel.
068/321-259 ali osebno na sedežu zavoda.
Dolenjsko posavski veterinarski
zavod, p.o., Novo mesto

7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic:
Slovenija projekt, Podjetje za projektiranje, p.o., Ljubljana, Cankarjeva 1, poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko
v roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu
Delo in Dnevnik ter na oglasni deski podjetja, zamenjajo lastniške certifikate za začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo
pri interni razdelitvi delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
8. Informacije:
Vabimo vse upravičence, da se na naš
poziv oglasijo z obvestilom o dodelitvi lastniškega certifikata.
Vabimo vsakega posebej, s tem da upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v
zvezi s programom, pogoji za vpis in vplačila vsak delovnik, od ponedeljka do petka,
od 8. do 14. ure, pri Bredi Jamšek, tel.
061/1254-340, na mestu vplačila pa je na
voljo tudi predlog akta o lastninskem preoblikovanju in vsebina statuta.
Slovenija projekt, p.o.,
Ljubljana

La-453
V skladu z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetjij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94 in 43/94), Slovenija projekt podjetje za projektiranje, p.o., Cankarjeva 1, Ljubljana, na podlagi programa o
lastninskem preroblikovanju podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP00318-3/1996-SD, z dne
4. 6. 1996, Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja:
1. Firma in sedež: Slovenija projekt,
Podjetje za projektiranje, p.o., Ljubljana, Cankarjeva 1.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1145/00.
2. Matična številka: 5066131
3. Dejavnost:
– pretežna dejavnost podjetja je projektiranje, organiziranje izvajalskega inženiringa,
– izdelovanje investicijskih programov,
– trgovina z nepremičninami, izvajanje
investicijskih del v tujini, posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev, zastopanje tujih oseb pri nas.
4. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje je organizirano kot družbeno
podjetje s 100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanja družbe (družbenega kapitala):
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 60%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
80% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala.

La-454
Slovenijašport, p.o., Ljubljana, Tržaška
c. 223, objavlja program lastninskega preoblikovanja, ki ga je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
odobrila z odločbo št. LP 01316/1996-GV z
dne 1. 7. 1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma in sedež: Slovenijašport, specializirana trgovina za šport in rekreacijo –
proizvodnja, inženiring, p.o., Ljubljana,
Tržaška c. 223.
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota Ljubljana, pod št. reg. vložka 1/907/00.
Matična številka: 5025761.
Osnovna dejavnost: specializirana trgovina za šport in rekreacijo.
Oblika organiziranosti: družbeno podjetje s 100% družbenim kapitalom.
2. Podjetje bo pri lastninskem preoblikovanju družbenega kapitala uporabilo naslednje kombinacije in načine:
– prenos 40% delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala.
3. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
3.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojence podjetja, da v času
od vključno 19. julija do 31. avgusta 1996,
vpišejo in vplačajo delnice v zamenjavo za
lastniške certifikate.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo internega oglasa začel teči
10-dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju.
V primeru, da bo lastniških certifikatov
več kot je 20% vseh delnic, bo presežek
uporabljen za notranji odkup.
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Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki, udeležencem bodo izdane začasnice. Po vpisu preoblikovanja v sodni
register se bo začasnice nadomestilo z delnicami, ki so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
3.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje
zaposlene in upokojence podjetja, da v času
od vključno 19. julija do 31. avgusta, vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se bodo vplačale z morebitnimi presežki certifikatov iz interne razdelitve in z gotovino.
Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
roku, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, ki jih upravičenec pridobi v programu notranjega odkupa v zameno za lastniške certifikate, so kot delnice interne razdelitve neprenosljive dve leti, razen z dedovanjem. Po preteku dveh let so delnice enake kot ostale delnice iz programa notranjega
odkupa.
4. Vpisovanje in vplačila delnic
Lastniški certifikati se vpisujejo na sedežu podjetja v Ljubljani, Tržaška c. 223,
pri blagajni, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
v objavljenem roku.
Za namen zbiranja gotovinskih vplačil
za delnice notranjega odkupa je odprt poseben
privatizacijski
podračun
št.
50106-601-000-0015164 in upravičenci
vplačajo delnice z navedbo “plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa”.
5. Informacije
Dodatne informacije in podrobnejša pojasnila v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja lahko upravičenci prejmejo pri poslovnem sekretarju
Gerbec Maksu ali predsedniku Komisije za
spremljanje lastninskega preoblikovanja
Tauses Tomažu v Ljubljani, Tržaška c. 223,
oziroma po tel. 1235-500.
6. 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 ni udeleževal kot
stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.
Slovenijašport, p.o., Ljubljana

enota v Ljubljani, pod registrsko št. vložka
1/1065/00.
2. Matična številka: 5142342.
3. Dejavnost: 040002 – varstvo pred vodno škodo.
4. Pravna oblika organiziranosti: VGP
Hidrotehnik, p.o., Ljubljana, Slovenčeva 95,
Ljubljana, je v 65,25% družbeni lastnini –
domači kapital, 34,75% kapitala je v lasti
Republike Slovenije.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Republika Slovenija 34,75%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 6,525%,
– Odškodninski sklad 6,525%,
– Sklad RS za razvoj 13,05%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 13,05%,
– upravičenci iz notranjega odkupa
16,31%,
– javna prodaja delnic 9,79%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 34,75% delnic na Republiko
Slovenijo,
– prenos 6,525% delnic na Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 6,525% delnic na Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 6,525% delnic na Odškodninski sklad,
– prenos 13,05% delnic na Sklad RS za
razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini
13,05% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini 16,31% razpisanih delnic,
– prodaja delnic po 26. členu ZLPP –
javna prodaja v višini 9,79% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
VGP Hidrotehnik, p.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja,
da v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa
in poziva v dnevnem časopisju in na oglasni
deski podjetja, vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate, (I. krog). Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic,
namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po zaključku vpisnega roka
ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa najkasneje v naslednjih 10
dneh začel teči nov 15 dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju VGP Hidrotehnik, p.o., Ljubljana,
Slovenčeva 95, Ljubljana, (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 drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca posebej.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice, oziroma potrdila po predhodnem
sklepu organa upravljanja. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice pridobljene v interni razdelitvi so

neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
VGP Hidrotehnik, p.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja,
da v 30 dneh po objavi oglasa in poziva v
dnevnem časopisu ter na oglasnih deskah
podjetja vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom.
Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma z morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve. Delnice, ki ne
bodo odkupljene v prvem krogu, bo do
končnega odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa, so, dokler program ni zaključen,
prenosljive samo znotraj programa (posebnost so delnice pridobljene v okviru notranjega odkupa s presežki certifikatov, ki so
prenosljive dve leti po pridobitvi samo z
dedovanjem, po tem obdobju, pa so prenosljive do konca trajanja programa v okviru
upravičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in delniškega sporazuma.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende in do stečajne mase.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate pri blagajni podjetja VGP Hidrotehnik, p.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana, od 8. do 14. ure, z gotovino pa jih
lahko vplačajo na privatizacijski podračun,
št. 50102-698-25643, oboje v okviru zgoraj
opredeljenih rokov.
9. Javna prodaja
VGP Hidrotehnik, p.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana, poziva vse domače
fizične in pravne osebe, pri čemer imajo
državljani RS prednostno pravico odkupa,
da v roku 30 dni po objavi posebnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja, vpišejo
in vplačajo delnice VGP Hidrotehnik, p.o.,
Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana, z zamenjavo svojih lastniških certifikatov ali z
gotovino.
10. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite
na tel. 349-597, pri Damjani Petek, Tepina.
VGP Hidrotehnik, p.o.,
Ljubljana

Št. 410
La-455
Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja VGP Hidrotehnik, p.o.,
Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana, ki ga
je z odločbo št. LP-01129/1996-IJS dne 23.
1. 1996 odobrila Agencija za prestrukturiranje in skladno z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetja VGP Hidrotehnik,
p.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana,
objavljamo program lastninskega preoblikovanja podjetja VGP HIDROTEHNIK,
p.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana.
1. Firma in sedež: VGP Hidrotehnik,
p.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču Ljubljana,

Št. I-85/96
La-456
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 02060/1996-IZ z dne 2. 7.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Gozdno gospodarstvo
Maribor, Tyrševa 15, Maribor.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v Mariboru, pod št. reg. vl.
1/711-00.
2. Matična številka: 5150701.
3. Osnovna dejavnost: gozdarstvo.
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4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v Večeru in na oglasni deski podjetja vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate in za potrdila za neizplačani del
osebnih dohodkov (I. krog). Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic,
namenjenih interni razdelitvi, lastninsko
preoblikovanje, bo z objavo internega razpisa začel teči nov 10-dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. V drugem
krogu bo razpis končan pred iztekom
10-dnevnega roka, če bodo pred iztekom
tega roka vpisane in vplačane vse delnice iz
interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem
pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila za
vsako vplačilo. Če bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh delnic,
bo presežek certifikatov in potrdil za neizplačani del osebnih dohodkov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v Večeru ter na oglasni deski podjetja vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve in s presežkom potrdil za
neizplačani del neto osebnih dohodkov. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navad-

ne, imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na sedežu podjetja vsak delovni dan od 9. do 14.
ure, pri Melaniji Mohorko, v okviru zgoraj
opredeljenih rokov. Gotovinska vplačila bodo nakazana na poseben privatizacijski podračun, ki je odprt pri Agenciji RS za plačilni
promet, nadzor in informiranja št.
51800-698-63503.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Emilijanu Trafeli, tel. 062/226-641.
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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo Agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Gozdno gospodarstvo Maribor

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v Večeru in na oglasni deski podjetja vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate in za potrdila za neizplačani del
osebnih dohodkov (I. krog). Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic,
namenjenih interni razdelitvi, lastninsko
preoblikovanje, bo z objavo internega razpisa začel teči nov 10-dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. V drugem
krogu bo razpis končan pred iztekom
10-dnevnega roka, če bodo pred iztekom
tega roka vpisane in vplačane vse delnice iz
interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem
pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila za
vsako vplačilo. Če bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh delnic,
bo presežek certifikatov in potrdil za neizplačani del osebnih dohodkov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v Večeru ter na oglasni deski podjetja vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve in s presežkom potrdil za
neizplačani del neto osebnih dohodkov. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navadne, imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.

Št. I-87/96
La-457
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 02070/1996-IZ z dne 2. 7.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Podjetje za gozdne
gradnje in hortikulturo Maribor, Kosarjeva 4, Maribor.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v Mariboru pod št. reg. vl.
1-09878-00.
2. Matična številka: 5943582.
3. Osnovna dejavnost:
– visoke gradnje,
– nizke gradnje in hidrogradnja,
– hortikultura (vzdrževanje in urejanje
parkov, zelenic, rekreacijskih površin),
– mehanizacija,
– mehanična delavnica,
– transport gradbenih materialov,
– uskladiščenje eksplozivnih snovi in izvajanje minerskih del,
– popravila in vzdrževanje mehanizacije, hidravličnih dvigalnih naprav in avtomobilov,
– projektiranje in sorodne tehnične storitve,
– projektiranje gradbenih objektov, izdelava projektov gradbenih objektov, tehnične dokumentacije,
– trgovina na debelo,
– trgovina na drobno.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
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8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na sedežu podjetja Gozdno gospodarstvo Maribor, Tyrševa 15, pri Melaniji Mohorko, vsak
delovni dan od 9. do 14. ure, v okviru zgoraj
opredeljenih rokov. Gotovinska vplačila bodo nakazana na poseben privatizacijski podračun, ki je odprt pri Agenciji RS za plačilni promet, nadzor in informiranje, podružnica Maribor, št. 51800-698-63503.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Edu Goričanu, tel. 062/226-641.
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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo Agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Podjetje za gozdne gradnje in
hortikulturo, Maribor

podjetja vpišejo poslovne deleže v zameno
za lastniške certifikate (I. krog). Če bo v I.
krogu vpisanih več kot 20% vseh deležev,
bo presežek certifikatov proporcionalno
uporabljen za notranji odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% poslovnih deležev, namenjenih
interni razdelitvi, bo z objavo internega razpisa začel teči nov 10-dnevni rok za vpis
poslovnih deležev družinskih članov, zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh
20% poslovnih deležev, bo podjetje preostanek deležev preneslo na Sklad RS za razvoj.
Poslovni deleži pridobljeni iz interne razdelitve so neprenosljivi dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
Vplačila poslovnih deležev v zamenjavo
za lastniške certifikate se bodo začela takoj
po objavi tega poziva in v predpisanem
30-dnevnem roku, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v prostorih na sedežu podjetja.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi tega oglasa v dnevniku
Večer ter na oglasni deski podjetja vpišejo
in vplačajo poslovne deleže v višini 40%
družbenega kapitala s 50% popustom. Poslovni deleži se vplačujejo z gotovino oziroma z morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve.
Poslovni deleži pridobljeni v okviru programa notranjega odkupa so, dokler program ni zaključen, prenosljivi do konca trajanja programa le v okviru upravičencev
programa, v nadaljevanju pa skladno z določili statuta in pravili notranjega odkupa.
Vsi deleži so navadni, imenski, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do udeležbe na dobičku in do stečajne mase.
7.3 Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Podjetje poziva vse zainteresirane, da v
roku 30 dni po objavi v dnevniku Večer
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbenega kapitala za gotovino.
Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 4.273 navadnih poslovnih deležev z oznako “G” z nominalno vrednostjo
1.000 SIT in prodajno vrednostjo 1.606 SIT
za poslovni delež (po otvoritveni bilanci na
dan 1. 1. 1993).
Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
podjetja kot celote ter vsa dokumentacija o
programu lastninskega preoblikovanja ter
sklepi v zvezi s tem so na razpolago na
sedežu podjetja.
Rok za ogled ter pridobitev potrebnih
informacij je 15 dni od objave v dnevniku
Večer. Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti na naslov: Veterinarska postaja Ljutomer, Razlagova 7.
Vse v roku prejete ponudbe bo obravnavala in ocenila komisija Veterinarske postaje v roku 15 dni po zaključku javnega razpisa.
Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci podjetja.
Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe
o prodaji zgolj na podlagi tega javnega razpisa.

8. Denarna nakazila
Vsa denarna nakazila se nakazujejo na
privatizacijski podračun pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje podružnica Ljutomer, št. 51930-601-11326 z
označbo: denarna vplačila deležev za Veterinarsko postajo, d.o.o., Ljutomer.
9. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo Agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
10. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite
pri direktorju podjetja Ivu Borko, dr. vet.
med., tel. 069/81-097.
Veterinarska postaja Ljutomer

Št. 14/96
La-458
Podjetje VETERINARSKA POSTAJA
LJUTOMER, p.o., Razlagova 7, Ljutomer, na podlagi programa lastninskega
preoblikovanja družbenega podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 02056/1996-MB z dne
27. 6. 1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: VETERINARSKA
POSTAJA LJUTOMER, p.o., Ljutomer,
Razlagova ulica 7.
2. Matična številka: 51499959.
3. Dejavnost: izvajanje veterinarskih storitev.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lasti.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja
Nominalna vrednost osnovnega (nominiranega) kapitala je 10,681.000 SIT, od česar bo odpadlo na posamezne družbenike:
– zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni
delavci 60%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev poslovnih deležev v
višini do 20% celotnega kapitala družbe,
– notranji odkup poslovnih deležev v višini do 40% celotnega kapitala družbe,
– prodaja poslovnih deležev z zbiranjem
ponudb v višini do 40% celotnega kapitala
družbe.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic.
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Večer in na oglasni deski

Razpisi delovnih mest
Št. 286
Ob-3236
Na podlagi sklepa upravnega odbora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije razpisuje delovno mesto
generalnega direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– visokošolska izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, ki potrjujejo, da
ima kandidat potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za
uspešno opravljanje te funkcije.
Mandat generalnega direktorja traja 4 leta.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 8 dni po
objavi razpisa na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, z oznako
“za razpis”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-3237
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska c.
50, razpisuje prosto delovno mesto
državni podsekretar – vodja Sektorja
za plan in analize
Zahtevani pogoji:
– visoka strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri (VII/1),
– aktivno znanje enega svetovnega jezika,
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– 10 let delovnih izkušenj,
– znanje uporabe računalnika.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratkim življenjepisom, pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana,
Slovenska c. 50.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Ljubljana

Ob-3157
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6

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

Razpisi
javnih natečajev
Ob-3269
Popravek
V javnem razpisu za predhodno zbiranje
ponudnikov za nabavo urbane opreme v Uradnem listu RS, št. 36/96 z dne 12. 7. 1996,
Ob-3120, se pri 5. točki vsebine spremeni zadnji stavek tako, da glasi pravilno:
Ponudbe pošljite do 1. avgusta na naslov
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali osebno v vložišče.
Občina Črnomelj
Ob-3277
Popravek
V javnem razpisu za izdelavo tehnične dokumentacije za adaptacijo objekta varstveno
delovnega centra Murska Sobota, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 36/96 z dne 12. VII.
1996, se datum pod točko 8, to je 15. 7. 1996
pravilno glasi: 25. 7. 1996.
Št. 41/96
Ob-3232
Na osnovi 6. člena pravilnika Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje (Ur. l. RS, št. 41/95 in 54/95) Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije objavlja
popravek javnega razpisa
Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana za dodeljevanje
kreditov za zmanjšanje onesnaževanja
zraka
I. Javni razpis Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, (Ur. l.
RS, št. 24/96) (v nadaljevanju razpis), se popravi tako, da se v 4. točki (4. vsebina vloge)
za 3. podtočko dodajo nove podtočke, ki se
glasijo:
4. predračun izbranega izvajalca del (3
neodvisne predračune za kredite nad 1,1 mio
SIT), izdelanega na osnovi zakonsko opredeljene projektne dokumentacije, s popisom del
in materiala ter navedbo odgovorne osebe za
izvedbo del;
5. kopijo odločbe upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje ustrezne
dejavnosti;
6. izjavo izvajalca (sestavni del razpisne
dokumentacije), da bodo vsa dela končana najkasneje v treh (fizične osebe) oziroma šestih
mesecih (pravne osebe);
7. izjavo izvajalca, da bo ob zaključku del
pridobil strokovno mnenje o ustreznosti izvedenih del (razvidno iz razpisne dokumentacije).”
II. Besedilo 4. podtočke se črta v celoti.
III. Ostale podtočke se ustrezno preštevilčijo.
Ekološko razvojni sklad RS, d.d.,
Ljubljana

javni razpis
za modernizacijo cestnega omrežja v
Občini Ormož
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6.
2. Predmet razpisa: modernizacija cestnega omrežja.
3. Naziv objekta:
a) modernizacija krajevne ceste Šardinje–Lunovec,
b) modernizacija krajevne ceste Stanovno–Lešnica,
c) obnovitvena dela na krajevni cesti Koračice,
d) modernizacija krajevne ceste Krčevina–Šalovci–Loperšice II. faza.
4. Kraj: Velika Nedelja, Ivanjkovci, Sv.
Tomaž, Središče ob Dravi.
5. Orientacijska vrednost del: 45 mio
SIT.
6. Rok za izvedbo del: julij–september.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– seznam podizvajalcev,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov, prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 13.
10. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
modernizacijo cestnega omrežja” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku 15
dni od objave tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo ponudbe, v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska c. 6,
ob 11.30.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.
13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Zelenik Andreju, tel. 062/701-041.
14. Naročnik si pridržuje pravico do ne
sklenitve pogodbe po tem natečaju.
Ob-3158
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6

Ob-3159
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
Osnovna šola Šmartno, Šmartno pri Litiji,
Občina Litija
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje sanacije strehe nad telovadnico
pri Osnovni šoli Šmartno
1. Investitor: Osnovna šola Šmartno,
Šmartno pri Litiji, Pungrt 9.
2. Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
3. Predmet razpisa je prekritje strehe nad
telovadnico s kritino TRIMO na obstoječe
ostrešje.
Ponudniki lahko ponudijo tudi druge variante prekrivanja, pri čemer morajo popise
vseh potrebnih del izdelati sami.

Št. 38 – 19. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2735

4. Pojasnila in potrebni podatki za izdelavo ponudbe se dobijo v upravi šole Šmartno.
5. Rok izvedbe:
– začetek del: takoj po podpisu pogodbe,
– zaključek del: do 20. avgusta 1996.
6. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe morajo prispeti na naslov vodstva
šole do vključno 8. dne po objavi do 12. ure.
Biti morajo v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – sanacija strehe nad telovadnico”.
7. Odpiranje ponudb bo deveti dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena za razpisana dela in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
9. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni pisno v 8 dneh po odpiranju ponudb.

nosti P + IP oziroma P + 1, tj. ca. 330,50 m2
neto koristne površine.
Zazidalni pogoji so razvidni v proj. št.
228/93 (Ur. l. RS, št. 20/94), ki ga je izdelal
Razvojni center – planiranje v septembru
1993. Parcelacija zemljišča se bo izdelala
na osnovi lokacijske dokumentacije in po
natančni odmeri bo izvršen poračun.
Cena stavbnega zemljišča je izračunana
na dan 31. 5. 1996 in znaša:
– odškodnina za stavbno zemljišče 1.801
SIT/m 2 funkcionalnega zemljišča,
– stroški opreme stavbnega zemljišča
8.648 SIT/m2 neto koristne površine objekta,
– minula vlaganja v zemljišče 2.818
SIT/m 2 funkcionalnega zemljišča.
Skupna vrednost znaša 17,560.441 SIT.
Zemljišče je opremljeno s kanalizacijskim
in cestnim omrežjem, z javno razsvetljavo
ter krajevnim vodovodnim omrežjem, katerega strošek ni zajet v zgornji ceni. Strošek
priključitve na krajevno vodovodno omrežje investitor poravna pri upravljalcu vodovoda.
V gornjih cenah ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, prav tako niso zajeti prispevki za priključitev na naprave individualne komunalne rabe.
2. Cena zemljišča in sorazmerni del
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča se valorizira (v skladu z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov pri
proizvajalcih Republike Slovenije – pomožna proizvodnja gradbenega materiala, ki ga
vsak mesec objavlja Zavod RS za statistiko,
na dan sklenitve pogodbe).
3. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja je 30 dni po podpisu pogodbe.
4. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni po pravnomočni odločitvi komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
5. Rok za pričetek gradnje je eno leto,
rok za dokončanje pa tri leta po podpisu
pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča.
6. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor.
7. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo, ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč Občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, z oznako “Za javni razpis”.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
5% od izračunane vrednosti glede na investitorjevo ponudbo in mora biti nakazana na
ŽR Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje,
št. 50700-654-112. Neuspelemu ponudniku
bomo le-to vrnili v 8 dneh po končanem
javnem razpisu, uspelemu ponudniku pa poračunali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi o oddaji. Če uspeli ponudnik ne sprejme pogodbe, varščina zapade,
– idejno-programska zasnova objekta,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpise iz sodnega registra za
pravne osebe. Ponudnik, ki uspe na javnem
razpisu, sklene s Skladom stavbnih zemljišč
pogodbo o oddaji zemljišča v 8 dneh po
sprejetju sklepa komisije,
– prednost ima investitor, ki ponudi višjo ceno.

Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija za oddajo stavbnih zemljišč pri Skladu stavbnih
zemljišč v roku 10 dni po preteku razpisnega roka, ter o izboru obvestila vse ponudnike, ki se bodo nanj prijavili.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Skladu stavbnih zemljišč Občine Celje, tel. 28-822, int. 351.
Sklad stavbnih zemljišč
Občine Celje

Ob-3160
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Osnovna
šola Šmartno, Šmartno pri Litiji, Pungrt 9,
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo sanitarij v
OŠ Šmartno
1. Naročnik: Osnovna šola Šmartno,
Pungrt 9, Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa: obnova sanitarij
(gradbena, obrtniška ter inštalacijska dela).
3. Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
4. Čas izvedbe:
– začetek del: takoj po podpisu pogodbe,
– zaključek del: 20. avgust 1996.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: strokovnost, reference, rok izvedbe in ponujena cena.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v upravi šole med 8. in 13. uro
(informacije po tel. 887-442).
7. Pisne ponudbe morajo prispeti na naslov vodstva šole do vključno 8. dne po
objavi do 12. ure. Biti morajo v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj – sanacija sanitarij”.
8. Odpiranje ponudb bo deveti dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri.
9. Ponudniki bodo o izbiri seznanjeni pisno v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Osnovna šola Šmartno,
Šmartno pri Litiji
Št. 466-2/96
Ob-3161
Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje objavlja na podlagi 40., 51. in 52. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št.
18/84, 32/85 in 33/89)
javni razpis
za oddajo delno komunalno urejenega
stavbnega zemljišča v območju v ZN za
poslovni objekt na parc. št. 630, k. o.
Teharje
Parc. št. del 630/1 v izmeri 2859 m 2 in
630/2 v izmeri 324 m2, k. o. Teharje, skupna
površina 3.183 m2 , za izgradnjo poslovnega
objekta tlorisnih dimenzij 12 × 17 m etaž-

Ob-3162
VIZ Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 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 potrebe Osnovne šole Podčetrtek, morajo imeti
8 + 1 sedež.
3. Ponudba mora vsebovati firmo in dejavnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce in organizacijo servisne službe, ponujeno ceno s strukturo cene in plačilne pogoje.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena, način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija
in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti ponudnika.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire
najugodnejšega ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
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 dokumentacije.
6. Ponudba mora biti oddana v zapečateni 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, Trška cesta 66.
7. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan ob 10. uri, v prostorih OŠ Podčetrtek.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravočasno ali pa ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
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9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.
10. Vsa dodatna pojasnila se dobijo v
tajništvu OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, tel.
063/829-030 ali 829-239.
VIZ Osnovna šola Podčetrtek

venski trg 1, do 20. avgusta 1996 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri, v
sobi 162/I upravne stavbe Mestne občine
Kranj.
10. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici
in označena “Ne odpiraj – ponudba za organizacijo in izvedbo športa mladih”. Na ovojnici mora biti naveden točen naslov ponudnika.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.
12. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Mestni občini Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1,
Kranj, pri Barbki Metelko, tel. 064/373-166.
Mestna občina Kranj

Kranj, soba 156, Slovenski trg 1, 4000
Kranj.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za PGD in PZI
Doma KS – Kokrica”.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po odpiranju ponudb.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.

Št. 60101-0001/95
Ob-3163
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, na podlagi
3. člena pravilnika o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93) in v zvezi z 8. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za organizacijo in
izvedbo športa mladih v Mestni občini
Kranj za šolsko leto 1996/97
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Kranj, Slovenski trg 1.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje in
izvedba naslednjih programov za mlade na
področju Mestne občine Kranj:
1. občinska tekmovanja osnovnih in
srednjih šol,
2. regijska tekmovanja osnovnih in
srednjih šol – samo v delu, ki odpade na
MOK,
3. programi športa v šolah,
4. dejavnost predšolskih otrok (cicibaniada, ciciban planinec, vrtec na snegu,
vrtec v vodi, športna značka),
5. programi za počitnice,
6. šola drsanja za učence osnovnih
šol,
7. šola drsanja za cicibane,
8. šola hokeja za učence osnovnih šol
in cicibane.
3. Mestna občina Kranj namenja za sofinanciranje programov od 1. do 5. v šolskem
letu 1996/97 sredstva v višini 4,100.000 SIT.
4. Za programe od 6. do 8. bo Mestna
občina Kranj zakupila določeno število ur
ledu na drsališču v Kranju.
5. Na razpis za sofinanciranje programov
se lahko prijavijo športna društva, zveze
društev, podjetja in javni zavodi, ki so registrirana za opravljanje razpisane dejavnosti
in imajo sedež v Mestni občini Kranj.
6. Ponudba naj vsebuje:
– ime in naziv ponudnika,
– podatke o registraciji oziroma odločbo,
– navedbo programov, ki so jih že izvajali,
– navedbo oseb, ki bodo organizirali oziroma izvajali programe,
– terminski plan izvedbe programov.
7. Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi
za izvedbo posameznih programov.
8. Merila za izbiro so razpisni pogoji in
ostali pogoji v skladu z odredbo o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil ter merili in kriteriji za financiranje športa mladih Ministrstva za šolstvo
in šport Republike Slovenije.
9. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu, naj svoje vloge z vso potrebno
dokumentacijo pošljejo na Mestno občino
Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slo-

Št. 60101-0001/95
Ob-3164
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na
podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del obnove sanitarij v vrtcu
Sonček in spustitev stropa v vrtcu
Kokrica in Orehek
Dokumentacija razpisanih del bo na razpolago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 162/I, pri Vesni
Pajk, od 22. 7. 1996 dalje od 10. do 13. ure.
Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predložite do
30. 7. 1996 do 10. ure na Mestno občino
Kranj, soba 162, Slovenski trg 1, 4000
Kranj.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za izvedbo sanitarij v vrtcih”.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe,
– garancijski roki.
Št. 60101-0001/95
Ob-3165
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na
podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del PGD in PZI Domos KS –
Kokrica
Dokumentacija razpisanih del bo na razpolago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 156, pri Mihovec Ivanu, od 22. 7. 1996 dalje od 10. do 13.
ure.
Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predložite do
30. 7. 1996 do 10. ure na Mestno občino

Št. 60101-0001/95
Ob-3166
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, na podlagi 3. člena pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
35/93) in v zvezi z 8. členom 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 izvajanje
programov o zdravem načinu življenja
in preprečevanja odvisnosti za učence v
osnovnih šolah Mestne občine Kranj v
šolskem letu 1996/97
1. Naročnik Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1,
Kranj, za izvedbo programa namenjena
600.000 SIT.
2. Predmet razpisa je izvajanje programov o zdravem načinu življenja in preprečevanja odvisnosti za učence v osnovnih
šolah Mestne občine Kranj v šolskem letu
1996/97.
3. Na razpis se lahko prijavijo zavodi,
posamezniki ali podjetja, ki so registrirana
za opravljanje tovrstne dejavnosti.
4. Program lahko izvaja oseba, ki ima
najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne
smeri in opravljen pedagoški izit na Pedagoški akademiji.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naziv ponudnika,
– če kandidira podjetje ali zavod, tudi
podatke iz registrskega sodišča o registraciji podjetja ali zavoda,
– reference ponudnika,
– opis dosedanjega dela na tem področju,
– predstavitev posameznih programov,
– časovno trajanje izobraževanja,
– verifikacijo enega ali več naštetih Ministrstev: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ministrstvo za zdravstvo,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
– navedbo strokovnih kadrov, ki bodo
izvajali program.
6. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj pri Barbki Metelko, tel.
064/373-166.
7. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu, naj svoje vloge z vso potrebno
dokumentacijo pošljejo na Mestno občino
Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, Kranj, v roku 10 dni po objavi
v Uradnem listu RS do 10. ure. Odpiranje
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ponudb bo isti dan ob 11. uri v sobi 162/I
upravne stavbe Mestne občine Kranj. V primeru, da se rok za oddajo ponudbe izteče na
nedelovni dan, se prestavi na prvi naslednji
delovni dan.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis, preventivna vzgoja”. Na
kuverti mora biti razviden tudi ponudnik.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa bodo izločene iz nadaljne
obravnave.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 30 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.
Mestna občina Kranj

varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6, Maribor.
Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine
Maribor

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo sekundarnega vodovodnega
omrežja v Občini Zg. Kungota
1. Naročnik del je Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota.
2. Predmet razpisa je izvedba gradbenih,
obrtniških, montažnih in elektroinstalacijskih del na sekundarnem vodovodnem
omrežju v Občini Zg. Kungota I. faza, ki
obsega:
a) sekundarni vodovod Gradiška–Mesarec–Milenko in odcep do Hebla 1.057 m s
črpalno postajo,
b) sekundarni
vodovod
Plintovec–
Behin–Kolmanič in odcep Vogrinčič
L = 1.547 m,
c) sekundarni vodovod Plintovec–Krištof–Dopler L = 2.749 m.
II. faza, ki obsega
a) sekundarni vodovod Plintovec–Gačnik.
3. Orientacijska vrednost del I. faze je
20,000.000 SIT.
Orientacijska vrednost II. faze je
35,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
obseg razpisanih del v okvir razpoložljivih
sredstev in oddati v izvajanje samo I. fazo v
letu 1996, II. fazo pa v letu 1997.
Naročnik si pridržuje pravico oddati vsa
razpisana dela enemu ponudniku ali več ponudnikom, ki so najugodnejši po naštetih
trasah v 2. točki tega razpisa.
4. Rok za izvedbo de I. faze je do 30. 11.
1996 s tem, da je pričetek del ca. 20. 8.
1996.
Rok za izvedbo II. faze je 4 mesece od
možnega pričetka del v letu 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ali
najugodnejših ponudnikov:
– usposobljenost izvajalca za tovrstna
dela,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev,
– cena, ki mora biti fiksna do konca gradnje. Podražitve nad 10% se obračunajo na
osnovi vrednosti DEM - tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, s
tem, da je bazna vrednost na dan poteka
opcije ponudbe,
– roki izvedbe del,
– garancijski roki za kvaliteto del,
– plačilni pogoji,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoročno izkazujejo stanje ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih lahko ponudi
ponudnik (popusti, kreditiranje, ipd.),
– opcija ponudbe, ki ne more biti krajša
od 30 dni.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak dan od 8. do 17. ure, razen v petek od 8. do 12. ure v pisarni tajnice
občine po predhodnem dogovoru na Občini
Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota in ob
plačilu razpisne dokumentacije 5.000 SIT
na žiro račun Občine Kungota št.
51800-630-25526. Ponudniki lahko dobijo
potrebne informacije za izdelavo ponudbe
na Občini Kungota telefon 062/656-636 pri
Aji Črnetovi, inž.

Ob-3167
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/4.VI.1993) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
konservatorskih del na objektu Noršinci
39 pri Ljutomeru
A) Splošni pogoji:
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor.
2. Predmet razpisa: gradbeno konservatorska dela.
3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
osem dni po objavi v Uradnem listu RS na
sedežu zavoda (informacije po telefonu
062/211-385, int. 226) ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih.
4. Vsebina javnega razpisa: Noršinci 39,
tesarska, betonerska, zidarska dela.
5. Rok pričetka in dokončanja del: po
dogovoru.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference pri sorodnih delih, ponudbena
cena, roki, druge ugodnosti.
7. Vrednost del ca. 1,500.000 SIT.
8. Rok za oddajo ponudb: 15. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 10. ure!
9. Odpiranje pondub bo 15. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS ob 10. uri na sedežu
zavoda.
B) Razpisni pogoji:
1. Ponudba mora vsebovati vse elemente
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil Ur.
l. RS, št. 28/4.VI.1993.
2. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – konservatorska
dela na objektu: “Noršinci 39” je potrebno
dostaviti v zapečateni ovojnici do 10. ure
15. dne, šteto vključno z dnevom objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor, Slomškov trg 6, 2000
Maribor.
3. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
4. Vse inforamcije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sedežu Zavoda za

Ob-3172
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ul. heroja Staneta 1, na podlagi 12. člena
odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 1996 (MUV, št. 12/96) in odredbe o
postopku izvajanja javnega natečaja za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za nakup računalniške opreme
1. Naročnik je Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1.
2. Predmet razpisa je nakup računalniške strojne in programske opreme.
3. Podrobnejši opis konfiguracij, količine in drugi kriteriji so navedeni v razpisni
dokumentaciji, ki jo lahko zainteresirani ponudniki dobijo ob predložitvi pooblastila
vsak delovni dan pri Službi za informacijski
sistem in obdelavo podatkov, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
4. Orientacijska
vrednost
razpisa:
35,000.000 SIT.
5. Rok dobave: do 7 dni po naročilu (sukcesivna dobava).
6. Merila za izbor: kakovost ponujene
opreme, reference ponudnika, servis, garancijska doba, cena.
7. V skaldu z navodilom o izvrševanju
proračuna Mestne občine Maribor je rok
plačila najmanj 20 dni po izdobavi.
8. Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
9. Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od izbire brez povračila stroškov ponudnikov oziroma do sukcesivnega nakupa
v višini razpoložljivih sredstev.
10. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe.
11. Rok oddaje ponudb, ki začne teči z
dnevom objave javnega razpisa je 30 dni od
dneva objave razpisa, poštno priporočeno
na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor ali
osebno v glavno pisarno v času uradnih ur
na istem naslovu.
12. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba,
Javni razpis za nakup računalniške opreme”.
13. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo 3 delovni dan
po roku oddaje ponudb ob 10. uri v prostorih Mestne občine Maribor.
14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Maribor
Št. 60/96
Ob-3173
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota
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7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, odločbo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– reference pri podobnih delih,
– obrazec BON 1, BON 2, ki ne smeta
biti starejša od meseca dni,
– podatke o kadrovski, organizacijski in
tehnični usposobljenosti ponudnika,
– osnutek pogodbe,
– ponudbeno ceno, podano na osnovi popisov del s količinami in cen za enote mer,
ter izračunano skupno ceno del, ki mora
vsebovati tudi prometni davek,
– kalkulativne osnove za dodatna in nepredvidena dela – prodajne cene ur delavcev, cenike materialov fco gradbišče, transportov in obratovalnih ur mehanizacije,
– plačilne pogoje,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbenega zneska z izjavo, da jo naročnik lahko vnovči v
primeru, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
kot 30 dni,
– delež stroškov podizvajalcev,
– izjavo o roku garancije za kvaliteto del
in vgrajenih materialov in naprav,
– izjavo, da jamči tudi za kvaliteto del
podizvajalcev,
– izjavo, da bo spoštoval roke izvedbe
del v skladu z zahtevanimi naročnika, da
bodo objekti končani v celoti v razpisanih
rokih,
– terminski plan,
– dinamiko plačil po ponudbi v povezavi s terminskim planom,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in
življenjskih pogojev, kot jih določajo predpisi o minimalnih standardih zaposlovanja
ter veljavne kolektivne pogodbe,
– izjavo, da bo odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri prevzemu del, ki bi
nastale v garancijskem roku v zahtevanih
rokih,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s projekti in je proučil terenske prilike na mestu
predvidene izgradnje,
– izjavo, da so v ceno vključeni vsi stroški za dokončanje razpisanih del – pripravljalnih, glavnih, pomožnih in zaključnih del,
organizacije gradbišča, potrebni transporti,
vključno s stroški dokazila kvalitete del,
vgrajenih materialov in naprav ter zavarovanja objekta v gradnji, kakor tudi manipulativni stroški in prometni davek,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji in s skrajšanim razpisnim rokom,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Rok za oddajo ponudbe je 25 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno oddati v ločenih zapečatenih
kuvertah z označbo “Dokumentacija za izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Kungota – Ne odpiraj” in “Ponudba za izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Kungota – Ne odpiraj” na naslov: Občina Kungota, Plintovec
1, 2201 Zgornja Kungota.

9. Prepozno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.
10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po preteku roka za oddajo ponudb v
sejni sobi Občine Kungota v I. nadstropju
ob 12. uri.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
Občina Kungota
Št. 105/96
Ob-3174
Krajevna skupnost Podlehnik razpisuje
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za modernizacijo krajevne ceste v Zg.
Gruškovju, odsek Kamen–Kote v dolžini
ca. 1,4 km
1. Naročnik: Krajevna skupnost Podlehnik, Podlehnik 9, Podlehnik.
2. Predmet razpisa: Modernizacija krajevne ceste v Zg. Gruškovju, odsek Kamen–
Kote.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 11,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo del je 30 dni od sklenitve pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so naslednja:
– celovita in posamezna vsebina ponudbe,
– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika,
– plačilni pogoji in cene,
– rok izvedbe del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
6. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Krajevne skupnosti Podlehnik, Podlehnik 9, v ponedeljek in četrtek v
času od 8. do 12. ure in v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
7. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati
vse elemente o ponudniku.
8. Ponudbe na razpis predložite v 8 dneh
po objavi v Uradnem listu RS na naslov
Krajevna skupnost Podlehnik, Podlehnik 9,
2286 Podlehnik v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – razpis za modernizacijo ceste
Kamen–Kote”.
9. O izbiri ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Krajevna skupnost Podlehnik
Ob-3168
Občina Slovenska Bistrica objavlja v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa in oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter v skladu z
odlokom o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1996 (Ur. l. RS, št.19/96)
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih
avtobusnih prevozov za šolsko leto
1996/97

Št. 38 – 19. VII. 1996
Osnovna
šola/
relacija

št.
km

TINJE
Tinjska gora - Tinje
9
Tinje - Tinjska gora
9
ŠMARTNO/POH.
Sp. Prebukovje - Šmartno
4
Šmartno-Sp.Prebukovje
4
Smrečno (Smolarjev mlin)
-Šmartno
8
Šmartno-Smrečno
(Smolarjev mlin)
8
Zg. Nova vas-Ošelj-Šmartno 8
Šmartno-Ošelj-Zg.Nova vas 8
Bojtina-Šmartno
5
Šmartno-Bojtina
5
Kalše-Šmartno-FrajhamŠmartno
55
Šmartno-FrajhamŠmartno-Kalše
55
Frajhajm (Areh)-Frajhajm 7
Frajhajm-Frajhajm(Areh)
7
OPLOTNICA
Lukanja-Kot-KebeljOplotnica
16
Oplotnica-Kebelj-KotLukanja
16
Gladomes-Ugovec-StražaZlogona vas-Oplotnica 12
Oplotnica-Zlogona vasStraža12
Ugovec-Gladomes
Preloge-Prihova-PobrežMalahorna-Oplot.
16
Oplot.-MalahornaPobrež-Prihova-Preloge 16
Prihova-Preloge-Pobrež
8
Pobrež-Preloge-Prihova
8
POLJČANE
Novake-StudeniceSp. Pol.-Poljčane
5
Poljčane-Sp.Pol.Studenice-Novake
5
Stanovsko - Poljčane
4,2
Poljčane - Stanovsko
4,2
Poljčane-Lovnik
5
Zg.Brežnica-Poljčane
2,3
Poljčane-Zg.Brežnica
2,3
LAPORJE
Levič-Zg. Brežnica-Laporje 7
Laporje-Levič-Zg. Brežnica 7
Drumlažno-Laporje
5
Laporje-Drumlažno
5
ČREŠNJEVEC
Stari log-LeskovecČrešnjevec
5
Črešnjevec-LeskovecStari log
5
Trnovec-Pretrež-VrhlogaČrešnjevec
6
Črešnjevec-VrhlogaPretrež-Trnovec
6
MAKOLE
Stopno-Makole
5
Makole-Stopno
5
Makole-Stopno
5
Kočno-Makole
7
Makole-Kočno
7
Makole-Kočno
7
Novake-Makole
5
Makole-Novake
5
Stari grad (Šega)-Makole
5
Makole-Stari grad (Šega)
5

Okvirni Okvirno
čas število
odhoda učencev

7.10
13.10

22
22

7.00
13.15

27
27

7.30

22

13.05
7.00
13.30
7.25
13.05

22
17
17
12
12

6.50

38

13.50
7.15
13.30

38
5
5

7.00

17

13.30

17

6.45

46

13.05

46

7.20

60

12.30
11.55
7.00

60
16
16

7.30

80

12.30
7.30
13.20
13.10
7.00
13.20

50
5
5
5
6
6

7.05
13.30
7.20
13.05

67
67
35
35

7.10

48

13.10

48

7.25

50

13.25

50

7.15
13.00
13.30
7.30
12.15
13.35
7.40
13.30
7.30
13.20

48
28
20
41
15
26
7
7
40
40

Št. 38 – 19. VII. 1996
Osnovna
šola/
relacija

št.
km

SPODNJA POLSKAVA
Klopce-Zg. PolskavaSp.Polskava
5
Zg. Polskava-Sp.Polskava
4
Gaj-Pragersko-Sp. Polskava 6
Sp. Polskava-Zg.PolskavaKlopce
5
Sp.Polskava-Zg. Polskava
4
Sp. Polskava-Pragersko-Gaj 6
Kalše-Kočno-Zg.Polskava 5
Zg. Polskava-Kočno-Kalše 5
Bukovec-Zg.Polskava
5
Zg. Polskava-Bukovec
5
SLOVENSKA BISTRICA
Šentovec-Slov. Bistrica
5,5
Slov. Bistrica-Šentovec
5,5
Cigonca-VidežLevič-Preloge14
Vrhole-Slov.Bistrica
Slov. Bistrica-CigoncaVidež
14
Levič-Preloge-Vrhole
Slov. Bistrica-CigoncaVidež
14
Levič-Preloge-Vrhole
Gladomes-Slov. Bistrica
6
Slov. Bistrica-Gladomes
6
Slov. Bistrica-Gladomes
6
Kostanjevec-Sp. VisoleSl. Bistrica
8
Sl. Bistrica-Sp. VisoleKostanjevec
8
Sl. Bistrica-Sp. VisoleKostanjevec
8
Nova gora-Slov. Bistrica
6
Slov.Bistrica-Nova gora
6
Sp. Nova vas-Slov.
Bistrica
4,5
Slov.Bistrica-Sp. Nova vas 4,5

Okvirni Okvirno
čas število
odhoda učencev

7.30
7.40
7.30

48
72
67

14.10
12.40
14.10
6.45
12.15
7.30
13.20

43
72
49
11
7
9
9

7.30
12.40

8
8

7.10

67

12.40

67

13.00
7.30
12.35
13.35

36
36

7.15

38

12.00

38

13.00
7.15
13.30

17
17

7.35
13.10

21
21

1. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje prevozov,
– relacijo, za katero želi opravljati prevoze,
– ceno za km tako, da upošteva število
km, ki so v razpisu za posamezno relacijo
(polni km),
– ugodnosti, ki jih nudi učencem, oziroma druge ugodnosti.
2. Ponudbe naj zainteresirani pošljejo po
pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, ali oddajo v vložišču v zaprti kuverti z oznako
“Ponudba za šolske prevoze - ne odpiraj”,
do 5. avgusta 1996 do 11.ure.
3. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
5. avgusta 1996 ob 12. uri v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, II.
nadstropje.
4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh po izbiri.
5. Naročnik si pridružuje pravico, da ob
nepredvidenih spremembah števila učencev,
terminov prevozov ali relacij na začetku šolskega leta ali med letom z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma se med
letom sproti dogovarjata za spremembe prevozov.
Občina Slovenska Bistrica
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Št. 226-1/96
Ob-3169
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Logatec objavlja
javni razpis
za izbiro prevoznikov za opravljanje
dnevnih prevozov učencev osnovnih šol
na območju Občine Logatec
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učencev v osnovne šole na območju Občine Logatec v šolskem letu 1996/97:
a) OŠ 8 talcev – relacija:
Laze–Logatec,
Martinj hrib–Logatec,
Rovte–Logatec,
b) OŠ Tabor – relacija:
Hotedršica, Kalce–Gor. Logatec,
Grčarevec–Gor. Logatec,
Dol. Logatec–Gor. Logatec,
Logaške Žibrše–Gor. Logatec,
Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše, Petkovec, Zaplana–Gor. Logatec,
Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše–podružnična OŠ Rovtarske Žibrše,
c) OŠ Rovte – relacija:
Logatec, Petkovec–Rovte,
Gradišče, Celerije–Rovte,
Vrh Sv. Treh Kraljev, Hleviše, Zavratec–Rovte,
Praprotno Brdo–Rovte,
Kurja vas–Rovte,
Lavrovec, Vrh Sv. Treh Kraljev,
Hlevni vrh, Hleviše–podružnična OŠ Vrh
Sv. Trije Kralji.
3. Informacije in predvidene proge lahko ponudniki dobijo v vložišču Občine Logatec vsak dan med 8. in 12. uro, v času 8
dni po objavi razpisa.
4. Orientacijska vrednost razpisanih prevozov je 16,000.000 SIT v koledarskem letu.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe po 6. točki tega razpisa.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za km ob upoštevanju kilometrov
za posamezno relacijo za pogodbene prevoze ali ceno mesečne vozovnice za učenca v
primeru, da ponuja prevoze na rednih avtobusnih linijah,
– tip in starost vozila, s katerim konkurira za prevoze na posamezni relaciji,
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozil,
– možnost kombinacije pogodbenih in
rednih prevozov.
7. Ponudbe, opremljene z vso dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za prevoze”, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici v roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: Občina Logatec, Tržaška c.
15, 1370 Logatec.
8. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po zaključenem razpisu ob 9. uri, v

sejni sobi Občine Logatec, Tržaška c. 15,
Logatec (klet).
9. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v roku 20 dni po odpiranju ponudb.
10. Naročnik si pridržuje pravice spremembe časa prihoda oziroma odhoda ter
števila učencev.
Občina Logatec
Št. 33/96
Ob-3170
Mestna občina Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1, objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične
dokumentacije projektov PGD in PZI za
gradnjo pokopališča v Srebrničah – I.
faza
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1.
2. Predmet razpisa: izdelava tehnične dokumentacije PGD in PZI za gradnjo pokopališča Srebrniče – I. faza.
3. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Mestni občini Novo mesto,
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Sekretariat
za komunalne zadeve, soba št. 32/I, v roku
5 dni (od 8. do 11. ure), po objavi razpisa in
ob predložitvi potrdila o plačilu 5.000 SIT
na žiro račun Mestne občine Novo mesto,
št. 52100-630-40115, za dvig dokumentacije.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– overjeno dokazilo o registraciji (ne starejše od 90 dni),
– ponudbeno ceno,
– opcijo ponudbe,
– strukturo cene,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev,
– akcepni nalog kot dokazilo za resnost
ponudbe v višni 10% vrednosti del,,
– obrazec ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– terminski plan,
– plačilne pogoje,
– kadrovsko, organizacijsko in tehnično
usposobljenost,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoročno izkazujejo stanje ponudnika.
Poleg navedenega morajo ponudbe vsebovati vse ostale priloge v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
6. Projekti, ki so predmet tega razpisa
morajo biti izdelani v skladu z izbranim
idejnim projektom.
7. Rok za oddajo ponudb je 30. dan po
objavi javnega razpisa do 12. ure. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti kuverti, z identifikacijo ponudnika in pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične dokumentacije projektov PGD
in PZI za gradnjo pokopališča Srebrniče – I.
faza”.
8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan ob 12. uri, v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto št. 67/II, v Novem mestu, Seidlova cesta 1.
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Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pooblastilo.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Mestna občina Novo mesto

Št. 77/96
Ob-3177
Po pooblastilu Ministrstva 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) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo in
razširitev kuhinje v Domu upokojencev
Ptuj
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo:
a) gradbenih del,
b) strojnih inštalacij,
c) elektroinštalacij,
d) opreme.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko ponudi vsa dela
ali le posamezna, zato morajo biti ponudbe
ločene po posameznih delih pod točko a), b)
c) in d).
3. Vsebina ponudbe
3.1. Ponudba mora biti izdelana skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpisno dokumentacijo.
3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 70,000.000 SIT.
5. Predvideni roki:
– predviden rok pričetka gradnje: september 1996,
– predviden rok dokončanja gradnje: november 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za

izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost izvajalca za opravljanje tovrstnih del,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere najcenejšega ponudnika.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo v Domu upokojencev Ptuj,
Volkmerjeva ul. 10, Ptuj.
Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 22. 7. 1996 do vključno 26. 7. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresirani dobijo v prej navedenem času pri direktorici Kristini Dokl, tel. 062/779-223,
med 9. in 12. uro.
9. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom upokojencev Ptuj” je potrebno oddati
do 19. 8. 1996 do 12. ure, v zapečatenem
ovoju, v Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva ul. 10, Ptuj.
10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
20. 8. 1996 ob 12. uri, v prostorih uprave
Doma upokojencev Ptuj, Volkmerjeva ul.
10, Ptuj. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Dom upokojencev, Ptuj

Št. 601/19-96-02
Ob-3178
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Starše objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb šolskih avtobusnih
prevozov za šolsko leto 1996/97
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev za
šolsko leto 1996/97 za Osnovno šolo Starše:

Št. I-11/96
Ob-3176
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Videm objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
kotlovnic na lahko kurilno olje pri
Osnovni šoli Leskovec
1. Naročnik: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 42.
2. Predmet razpisa: izgradnja kotlovnice
na lahko kurilno olje za Osnovno šolo Leskovec, v obstoječem objektu v izvedbi za
načrtovano dograditev šole.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 6,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo del je 1. 9. 1996.
5. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Videm, Videm pri
Ptuju 42, v razpisnem roku od 8. do 12. ure.
Ogled situacije v naravi je mogoč v dogovoru z ravnateljem OŠ Leskovec – Štefanom Murko, tel. 062/764-225 ali
062/763-104.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so naslednja:
– celovitost ponudbe,
– cena ponujenega dela,
– rok izvedbe,
– garancija,
– dosedanje reference na področju, na
katerega se nanaša ponudba,
– druge reference izvajalca.
7. K ponudbi mora ponudnik predložiti
izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del ter da je sposoben dela izvesti v navedenem roku.
8. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz razpisnega gradiva.
9. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za kotlovnico” in nazivom ponudnika.
10. Rok za oddajo ponudb je do vključno 10 dni od objave, na naslov Občina Videm, Videm 42, Videm pri Ptuju.
11. Odpiranje ponudb bo 12. dan po objavi razpisa ob 17. uri, v sejni sobi Občine
Videm.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Videm

Osnovna šola

Relacija

Starše

Brunšvik–Starše
Brunšvik–Starše
Prepolje–Marjeta
Starše–Brunšvik
Starše–Brunšvik
Marjeta–Prepolje

Okvirni čas
odhoda

Dodatne informacije so na voljo na Občini Starše, Starše 93, pri Stanki Vobič.
3. Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje prevozov.
4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– relacijo, za katero želi opravljati prevoze,
– ceno za km, ob upoštevanju km, ki so
navedeni v razpisu za posamezno relacijo
(polni km); navedena cena za km naj velja
za celotno šolsko leto 1996/97,
– ugodnosti, kolikor jih nudi za učence na
rednih avtobusnih linijah ali morebitne ugodnosti pri prevozih, ki niso predmet razpisa.
5. Ponudnik mora ponudbo poslati v za-

6.45
7.30
7.45
12.40
13.30
12.15

Število
km

Predvideno
štev. učencev

7,5
7,5
2
7,5
7,5
2

50
48
15
50
48
15

prti kuverti z oznako “Ponudba za šolske
prevoze – Ne odpiraj”, do ponedeljka, 29. 7.
1996, na Občino Starše, Starše 93, 2205
Starše.
6. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
31. 7. 1996 ob 10. uri, na Občini Starše,
Starše 93, Starše.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih sprememb na začetku
šolskega leta ali med letom, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma med
letom sproti dogovarja spremembe prevozov.
Občina Starše
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Št. 67/96
Ob-3180
Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za nabavo opreme
za oddajo investicijskih in vzdrževalnih del,
raziskovalnih nalog ter storitev, ki se financirajo iz proračuna Občine Radlje ob Dravi
(MUV, št. 8/94) in odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Radlje ob Dravi kot investitor objavlja
I. javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo
naslednjih del:
a) Rekonstrukcija ceste Radelj prelaz–
šola Sv. Trije kralji – I. faza, v dolžini
4220 m.
Orientacijska vrednost razpisanih del je
29,000.000 SIT.
b) Zadrževalnik Smrečnik (dokončanje
del).
Orientacijska vrednost del je 2,000.000
SIT.
c) Ureditev ceste na Vasi.
Orientacijska vrednost del je 1,200.000
SIT.
d) Preplastitev uličnih cest v Radljah.
Orientacijska vrednost razpisanih del je
2,500.000 SIT.
e) Izdelovalca in izvajalca projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi
za naslednja območja:
1. levi breg: Št. Janž in Sv. Trije kralji,
2. desni breg: Sv. Anton na Pohorju.
Dokumentacijo razpisanih del in dodatne informacije lahko dobite na Občini Radlje ob Dravi, soba 318, pri Viktorju Karatu, vsak dan od 12. do 14. ure in na tel.
0602/71-401.
1. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev republiških sredstev, če le-teh ne bi uspel pridobiti, v tem
primeru izvajalec ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
2. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
3. Dokončanje del do 30. 11. 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference,
– cena,
– možnost ugodnega kreditiranja,
– roki.
Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
še:
– dovoljenje za opravljanje razpisanih
del,
– razpoložljive kapacitete,
– terminski plan,
– osnutek pogodbe.
Ponudbe je potrebno oddati do 29. 7.
1996 do 9. ure, na Občino Radlje ob Dravi,
Mariborska c. 7.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah s pripisom: “Za razpis – Ne odpiraj!”, z obvezno oznako, za katera dela se
prijavljate.
Kolikor se en ponudnik prijavi za več
razpisanih del, mora imeti vsaka ponudba
svojo kuverto.

Odpiranje ponudb bo 30. 7. 1996 ob 12.
uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi,
soba 313.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 14 dni po razpisu.

10. Naročnik si pridržuje pravico spremembe časov prihoda oziroma odhoda ter
števila učencev.

II. javni razpis
za prevoze učencev v Osnovno šolo
Radlje in podružnično šolo Vuhred
1. Investitor: Osnovna šola Radlje ob
Dravi, Koroška cesta 17.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
šolo, in sicer:
– prevozi s kombiniranim vozilom za
prevoz oseb na naslednjih relacijah:
– Radlje–Prelaz Radelj–Pernat–in nazaj;
– Radlje–Oblak–Sv. Janez–Radlje–in
nazaj;
– Radlje–Vuhred–Sv. Anton–in nazaj.
Prevoznik mora zagotoviti prihod v šolo
med 7.30 in 7.50, povratek pa ob 13.25.
– prevozi z avtobusom na naslednjih relacijah:
– Vuhred–Radlje–Vuhred;
– Vas–Radlje–Vas;
– Zgornja Vižinga–Radlje–Zgornja
Vižinga.
Prevoznik mora zagotoviti prihod v šolo
med 7.30 in 7.50, povratek pa ob 13.25.
Prevoznik prevzema in oddaja učence
pri Osnovni šoli Radlje.
3. Merila za izbiro ponudnika so:
– tip vozila,
– reference,
– ponudbena cena,
– vozni red,
– plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe po 4. točki tega razpisa.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za km ob upoštevanju kilometrov
za posamezno relacijo za pogodbene prevoze ali za ceno mesečne vozovnice za učenca
v primeru, da ponuja prevoze na rednih avtobusnih linijah,
– morebitne ugodnosti za učence na razpisanih relacijah, ki niso upravičeni do brezplačnega prevoza,
– tip in starost vozila, s katerim konkurira za prevoze na posamezni relaciji,
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
– možnost kombinacije pogodbenih in
rednih prevozov.
5. Razpisano dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščenci zastopnikov
ponudnikov prevzamejo na Občini Radlje
ob Dravi, Mariborska 7.
6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako Ne odpiraj – javni razpis za
šolske prevoze” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti do 1. 8. 1996 na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360
Radlje ob Dravi.
7. Odpiranje ponudb bo 2. 8. 1996 ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi,
soba 313/III.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
9. Vse morebitne dodatne informacije
lahko dobijo ponudniki na Občini Radlje ob
Dravi, tel. 0602/71-401.

III. razpis
štirih štipendij za izredno nadarjene
študente in dijake
Pravico prijaviti se na razpis imajo prebivalci Občine Radlje ob Dravi.
Pri podeljevanju štipendij se upošteva
šolski oziroma študijski uspeh, priporočilo
šole ter priporočilo pedagoga tistega predmeta, v katerem študentje ali dijaki dosegajo nadpovprečne rezultate.
Prosilci izpolnijo prijavo za štipendijo, h
kateri priložijo:
– dokazila o šolskem uspehu,
– dokazila o vpisu,
– potrdilo o državljanstvu,
– kratek življenjepis.
Prijave na razpisane štipendije z zahtevano dokumentacijo morajo kandidati vložiti do 12. 8. 1996 na naslov: Občina Radlje
ob Dravi, Komisija za štipendiranje, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Prosilci bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po opravljeni izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-3186
Republika Slovenija, Upravna enota
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur,
objavlja
informativni razpis
za izbiro izvajalca investicijsko
vzdrževalnih del na vojaških grobiščih in
obeležjih NOB za leto 1996
1. Naročnik: Upravna enota Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur.
2. Predmet razpisa: informativno zbiranje ponudb izvajalcev investicijsko vzdrževalnih del na grobovih, grobiščih in obeležjih NOB na območju Upravne enote Šentjur
pri Celju, po programu za leto 1996. Investicijsko vzdrževalna dela zajemajo obrtniško-kamnoseška dela.
3. Orientacijska vrednost vseh razpisanih del znaša 500.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe naj vsebuje:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbeno ceno,
– registrsko številko izvajalca (ROS oziroma ERO),
– odgovorno osebo za izvedbo del,
– eventualne druge elemente, ki naročniku lahko dokažejo ugodnost ponudbe.
5. Rok izvedbe: razpisana dela bodo izvedena do 15. 10. 1996.
6. Merilo za izbiro izvajalca: najugodnejši ponudnik bo izbran na osnovi referenc
ponudnika na enakih ali podobnih delih in
ponujene cene.
7. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko popise predvidenih del
in podrobne informacije o razpisu dobijo na
Upravni enoti Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, Šentjur, pri načelnici mag. Andreji Stopar, tel. 063/743-215.
8. Rok za oddajo ponudbe
Ponudbo je potrebno oddati pismeno v
roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS, na naslov: Upravna enota Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur, z naslovom
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ponudnika in oznako: “Informativni razpis
za izbiro izvajalca – ponudba, Ne odpiraj”.
9. Odpiranje ponudb bo v sobi načelnice
Upravne enote, naslednji delovni dan po poteku roka za oddajo ponudb, ob 12. uri.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni pismeno v 8 dneh po odpiranju ponudb.
11. Ostali pogoji
Oddaja del je pogojena s pridobitvijo finančnih sredstev v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, zato si naročnik pridržuje pravico do
spremembe rokov in obsega razpisanih del.
Upravna enota Šentjur pri Celju

ci mora biti naveden točen naslov ponudnika.
8. Pomanjkljive in prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
10. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Mestni občini Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, pri Vesni Paljk,
tel. 064/373-161.

6. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti obseg del v razpisu glede na pridobitev
sredstev (državna sredstva), ponudnik pa v
tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
7. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu, naj svoje vloge z vso potrebno
dokumentacijo pošljejo na Mestno občino
Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, v roku 10 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS, do 10. ure. V primeru,
da se rok za oddajo ponudbe izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi naslednji delovni dan. Javno odpiranje ponudb bo isti
dan ob 12. uri, v upravni stavbi Mestne
občine Kranj, soba 20, Slovenski trg 1,
Kranj.
8. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in
označena “Ne odpiraj – ponudba za TGRC
III. faza”. Na ovojnici mora biti naveden
točen naslov ponudnika.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 10 dneh po dnevu
odpiranja ponudb.
10. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na TGRC III. faza – Pokriti
olimpijski bazen Kranj, Partizanska c. N.
H., Kranj, pri Bojanu Ropretu, tel.
064/224-040.
Mestna občina Kranj

Št. 60101-0001/95
Ob-3187
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, Kranj, na
podlagi 3. člena pravilnika o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) in v zvezi z 8.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejših izvajalcev
investicijsko vzdrževalnih del v stavbah
vrtcev Mestne občine Kranj za leto 1996
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg
1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izvedba investicijsko
vzdrževalnih del v stavbah vrtcev Mestne
občine Kranj:
a) brušenje in lakiranje parketa v igralnicah 4 vrtcev (okvirna površina 769 m2) –
vrednost 800.000 SIT,
b) menjava obstoječega poda s parketom
(hrast) v 1 vrtcu (okvirna površina 43 m2 ) –
vrednost 125.000 SIT,
c) zamenjava poškodovanega poda – izvedba v vinas ploščah – v 5 vrtcih (okvirna
površina 205 m2) – vrednost 250.000 SIT,
d) izvedba in montaža zunanjih senčil v
10 vrtcih (okvirna steklena površina 566
m2) – vrednost 1,300.000 SIT,
e) menjava luči v igralnicah v 5 vrtcih
(okvirno 37 kom.) – vrednost 350.000 SIT.
3. Izvedba del v avgustu 1996 in končanje del do konca avgusta 1996.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– plačilni pogoji – plačilo po zaključku
del,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– strokovna usposobljenost.
5. Dokumentacija razpisanih del bo na
razpolago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 162/I, od 22. 7.
1996 dalje, od 10.30 do 13. ure.
6. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu, naj svoje ponudbe z vso potrebno dokumentacijo pošljejo na Mestno
občino Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, Kranj, do 30. 7. 1996
do 9. ure. Odpiranje ponudb bo isti dan ob
10. uri, v sobi št. 20 upravne stavbe Mestne
občine Kranj.
7. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za investicijsko vzdrževalna dela – vrtci”. Na ovojni-

Št. 60101-0001/95
Ob-3188
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, na podlagi 3. člena pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) in v
zvezi z 8. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za obnovo garderob,
ureditev hodnikov ter nabavo opreme v
TGRC III. faza – Pokriti olimpijski
bazen Kranj
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1.
2. Predmet razpisa je:
1. Obnova obstoječih garderob in ureditev nove garderobe.
Predvidena vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
2. Ureditev hodnikov z nedrsečo talno oblogo.
Predvidena vrednost del znaša
600.000 SIT.
3. Dobava opreme za tekmovanja na
25 m progah. Oprema mora biti montažna
in ustrezati predpisom mednarodne plavalne zveze.
4. Dobava strojev za čiščenje bazena
in pohodnih površin. Zahtevana je zmogljivost strojev za 50 m bazen.
3. Rok za dokončanje del in dobavo opreme je 25. 8. 1996.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o boniteti (BON 1, BON 2),
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– k ponudbi mora ponudnik za točko 2.1.
in 2.2. priložiti izjavo, da je seznanjen z
obsegom del in da jih je sposoben izvesti v
navedenem roku.
5. Merila za izbiro so razpisni pogoji in
ostali pogoji v skladu z odredbo o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, predvsem pa:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji najmanj: po izvršenih
delih ali po izvršenih situacijah,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo ponudbenih del (tč. 2.1. in 2.2.),
– tehnične lastnosti ponujene opreme (tč.
2.3. in 2.4.),
– garancijski pogoji.

Ob-3189
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca investicijsko
vzdrževalnih del na objektih, ki so last
Občine Kočevje
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa in orientacijska cena:
– izvajanje več manjših investicijsko
vzdrževalnih del na objektih, ki so last Občine Kočevje.
3. Orientacijska vrednost del: 9,000.000
SIT.
4. Lokacija: Kočevje.
5. Predvideni rok pričetka del: avgust
1996.
Predvideni rok zaključka del: oktober
1996.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta,
– rok izvedbe,
– reference,
– druge ugodnosti.
7. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki, je navedena v razpisnih pogojih.
8. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega, z ozirom na razpoložljiva sredstva, ali
odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Naročnik ima pravico, da za različna razpisana dela izbere različne izvajalce.
9. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave, ter dobijo vse potrebne informacije na
naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
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1330 Kočevje, tel. 061/851-343, 851-834,
vsak delovnik od 7. do 9. ure, do vključno
sedmega dne po objavi tega razpisa (kontaktni osebi: Gašparac Antun, Lovko Marko).
Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun
51300-630-10077 – proračun Občine Kočevje – javni razpis.
10. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb
Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako “Investicijsko-vzdrževalna dela na objektih, ki so last Občine Kočevje”, z imenom in naslovom prijavitelja
in pripisom “Ne odpiraj – javni razpis” na
naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje.
Ovojnica s prijavo mora tako opremljena prispeti na vložišče – ne glede na vrsto
prenosa – do vključno desetega dne po objavi razpisa, do 13. ure. Ponudbe, ki pridejo
po tej uri, bodo zavrnjene.
Kolikor pride ta dan na dela prosti dan,
se prenese rok na prvi naslednji delovni dan.
Odpiranje ponudb bo opravljeno naslednji dan v prostorih občinske uprave, Ljubljanska c. 26 (sejna soba), ob 11. uri.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
13. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Kočevje

d) s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziroma podjetnik posameznik potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani uprave za
javne prihodke,
e) jamstvo za kvaliteto ponujenega materiala,
f) dobavne roke za naročen material,
g) izpolnjen vzorec ponudbe tudi za
vzdrževalna dela (s ponudbenim predračunom),
h) izpolnjeno prilogo k ponudbi, z navedeno specifikacijo materiala, cenami po kosu fco, lokacija naročnika, količinske in druge 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 in izvajalci
del, ki bodo dali najugodnejše ponudbe za
posamezne vrste potrošnega računalniškega
in pisarniškega materiala ter za izvedbo posameznih vrst vzdrževalnih del.
7. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– Ponudba za dobavo potrošnega računalniškega in pisarniškega materiala ter za
vzdrževalna dela”.
Na kuverti mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudba mora prispeti na naslov Upravne enote Celje, v 10 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Šteje se, da je ponudba prispela v roku,
če je prispela na naslov naročnika v roku,
določenem v prejšnjem stavku.
8. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri naslednjega dne po poteku roka iz 7. točke, na
sedežu naročnika, Trg celjskih knezov 9,
soba št. 26/II. 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 opremljene 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 Vinku Skaletu, tel. 063/443-552 ali 28-822, int. 220.
Upravna enota Celje

izbrani kot najugodnejši ponudniki za izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v načelu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po objavi, med 9. in 12. uro, na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50100-601-11966.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženiringu, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/113-62-52, faks 061/319-245, kontaktna oseba Javoršek Vinko, dipl. inž. gr.
4. Orientacijska vrednost del znaša
1,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
v avgustu 1996, praviloma v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsa dela morajo biti končana najkasneje do 15. 9. 1996.
O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb. Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo v zmanjšanem obsegu od razpisanega.
6. Ponudba mora vsebovati priloge, potrebne za izbiro najugodnejših ponudb, in
sicer:
6.1. usposobljenost ponudnika za izvajanje ponudbenih del: registracija, odločba
o upravljanju dejavnosti, matična številka,
6.2. reference,
6.3. roki,
6.4. cena (najnižja cena ni pogoj za izbiro),
6.5. boniteta BON 1, BON 2, BON 3 (ne
starejši od 30 dni),
6.6. dokazilo o sposobnosti prevzema
vseh razpisnih del na posamezni zgradbi,
6.7. frankirana kuverta z naslovom ponudnika.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a) popolnost ponudbe,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh
del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisnih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izvedena dela,
e) reference,
f) investitor ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika za najugodnejšega,
g) investitor bo pri izboru upošteval samo ponudbe, izdelane po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
8. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v
mesečnih situacijah v 60 dneh (navodilo o
izvrševanju proračuna – Ur. l. RS, št. 13/96)
po potrditvi situacije.
9. Ponudbo je treba oddati najkasneje do
30. 7. 1996 do 12. ure, na naslov: LIZ-inženiring, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., Vurnikova 2, Ljubljana.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
nazivom zgradbe.

Št. 03900-1/96
Ob-3190
Republika Slovenija, Upravna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na
podlagi 91. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro dobaviteljev potrošnega
računalniškega in pisarniškega
materiala ter izvajalcev vzdrževalnih del
1. Naročnik: Upravna enota Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: dobava potrošnega
računalniškega in pisarniškega materiala ter
vsa vzdrževalna dela za potrebe Upravne
enote Celje za drugo polletje leta 1996.
3. Rok dobave: postopno do konca leta
1996.
4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za drugo polletje leta 1996 znaša
ca. 3,500.000 SIT, ter za vsa vzdrževalna
dela v znesku ca. 5,000.000 SIT.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo predložiti naslednje podatke in izjave:
a) firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
b) overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
c) dosedanje reference ponudnika,

Št. 67/96
Ob-3191
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za GOI del pri
preureditvi učilnice strežbe v Srednji
šoli Zagorje
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
GOI del pri preureditvi učilnice strežbe v
Srednji šoli Zagorje.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje
in dajo svoje privoljenje, da bodo, če bodo
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Vsaki ponudbi mora biti priložena prazna frankirana kuverta z naslovom ponudnika za pisno obvestilo o izidu razpisa.
10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upoštevali.
11. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, dne 31. 7. 1996, s pričetkom ob 10. uri.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v dvajsetih dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3175
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS št. 28/93 in 19/94) ter na
podlagi sklepa župana z dne 19. 6. 1966,
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, ki jo zastopa župan Jože Avšič,
objavlja naslednji
javni razpis
o izbiri najugodnejšega izvajalca
vknjižbe pravic in upravičenj Občine
Brežice v zemljiško knjigo in knjigo
etažne lastnine pri okrajnem sodišču v
Brežicah
1. Predmet tega razpisa je vknjižba vseh
lastninskih in etažno lastninskih pravic in
upravičenj v zemljiško knjigo (tako v zemljiško knjigo kot v knjigo etažne lastnine)
pri pristojnem okrajnem sodišču v Brežicah. Vknjižba pravic in upravičenj se nanaša na vse nepremično premoženje na območju Občine Brežice, katerega lastnik ali
imetnik pravice uporabe je Občina Brežice.
2. Izvajalec teh vpisov je lahko samo
pravna oseba, ki ima svoj sedež registriran
na območju Republike Slovenije.
3. Predvidena dela v zvezi z vknjižbo
pravic in upravičenj obsegajo izvedbo vseh
potrebnih dejanj, ki so predhodno potrebna
za vložitev predloga vknjižbe pravice ali
upravičenja v zemljiško knjigo kot tudi samo zemljiškoknjižno izvedbo kot posledico
teh dejanj.
Izvajalec mora pribaviti vso, po zakonu
o zemljiški knjigi (Ur. l. RS št. 33/95) ter po
pravilniku o vodenju zemljiške knjige, potrebno dokumentacijo in predhodne izvedbe
geodetskih odmer funkcionalnih zemljišč,
kjer še to ni opravljeno, hkrati pa tudi opraviti vknjižbo objekta kot takega v zemljiško
knjigo.
4. Stroške izvedbe vseh dejanj v zvezi z
vknjižbami, opredeljenimi v predhodnih točkah tega razpisa, nosi v celoti sam izvajalec.
Občina Brežice bo z izvajalcem v roku 8
dni o izbiri najugodnejšega izvajalca, sklenila pogodbo o izvajanju del, v kateri bodo
medsebojna razmerja podrobneje opredeljena in natančno dogovorjene obveznosti. Ob
podpisu pogodbe se izvajalec zavezuje v
zavarovanje s pogodbo prevzetih obveznosti, predložiti 1 bianco akceptni nalog v višini ocenjene vrednosti del.
V primeru, da iz razlogov na stranki izbranega ponudnika ne pride do sklenitve
pogodbe v dogovorjenem roku, si Občina
Brežice pridržuje pravico do sklenitve iste
pogodbe z drugim najugodnejšim ponudnikom, prijavljenim na ta razpis.
5. Izvajalec mora k svoji prijavi na predmetni razpis priložiti poleg izpisa iz sodnega registra ter pooblastila za zastopanje
pravne osebe, še:
– načrt in terminski plan izvajanja;
– predlog poteka in izvedbe del;
– seznam in izobrazbeno strukturo zaposlenih pri njemu;
– seznam predlogov sodelovanja z drugimi strokovnimi službami oziroma predlog
vključitve eventualnih podizvajalcev;
– časovno dinamiko izvedbe prevzetih
del;
– morebitne druge predloge oziroma potek izvedbe del.

6. Občina Brežice si pridržuje izbiro najugodnejšega kandidata po naslednjih merilih: strokovnost izvajalcev, kvaliteta načrta
in terminskega plana, roka za izvedbo, ostale ugodnosti, ki jih predlaga ponudnik.
7. Ponudbe oziroma prijave na predmetni razpis, skupaj z vso zahtevano dokumentacijo morajo biti vložene na vložišču Občine Brežice, najkasneje do 12. 8. 1996.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba vpisov”.
Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1996
ob 8. uri v prostorih Občine Brežice in sicer
v sejni sobi.
Pri odpiranju ponudb morajo biti navzoči zastopniki ponudnikov oziroma pooblaščenci zastopnika, nakar morajo predložiti
pisno pooblastilo.
Nepravočasno prispele ali nepopolne ponudbe s strani komisije ne bodo obravnavane in bodo zavržene.
9. O izidu izbora najugodnejšega ponudnika bo komisija obvestila ponudnike najkasneje v roku 5 dni po odpiranju ponudb.
10. Vse dodatne informacije glede tega
razpisa se dobijo na tel. št. 0608/62-050 int.
243.
Občina Brežice

Št. 174/96
Ob-3171
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Odranci, Panonska ulica 33, Črenšovci, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca rekonstrukcije
lokalne ceste (L-4211) Lipa–Odranci–
Bistrica I. faza
Investitor: Občina Odranci.
Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalne
ceste (L-4211) Lipa–Odranci–Bistrica:
– preplastitev 1,5 km,
– rekonstrukcija 600 m.
Orientacijska vrednost del znaša ca.
18,000.000 SIT.
Predvideni pričetek del je v mesecu oktobru in dokončanje aprila 1997.
Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo razpisnih del (plačilo materialnih stroškov 10.000 SIT na ŽR 51920-630-76176)
vsak delovni dan med 7. in 15. uro na Občini Odranci, Panonska ul. 33. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje Matija Kikel, inž. (tel. 069/70-190).
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen glede na rok izvedbe,
– možnost kreditiranja,
– tehnična usposobljenost in strokovnost
z referencami,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Investitor si pridržuje pravico, spremeniti obseg del in rok izvedbe, kot je razpisan, glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, sredstva lokalnih skupnosti).
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
Pisne ponudbe dostavite v 10 dneh po
objavi tega razpisa v Uradni listu RS, do 14.
ure, na naslov: Občina Odranci, Panonska
ul. 33, Odranci, 9232 Črenšovci. Ponudba
mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in predpisanim postopkom.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako ponudnika, z navedbo predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj – ponudba”.
Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po oddaji ponudb ob 14. uri, v prostorih
Občine Odranci, Panonska ul. 33. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 10 dneh po
odpiranju ponudb.
Občina Odranci

Št. 05-55/96
Ob-3179
Na podlagi določil zakona o gaditvi objektov (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), Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
vodovoda Prilipe - Čatež
1. Investitor: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9/I,
Brežice.
2. Projektantska organizacija: Vodnogospodarski inštitut Ljubljana.
3. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda
Prilipe–Čatež I. faza).
4. Lokacija: KS Čatež ob Savi, Občina
Brežice.
5. Okvirna vednost razpisanih del:
120,000.000 SIT.
6. Predviden pričetek del 15. 9. 1996.
7. Razpisno dokumentacijo dvignejo
zainteresirani ponudniki na sedežu podjetja
GEMIS d.o.o. Brežice, Cesta prvih borcev
11, proti vplačilu 20.000 SIT na žiro račun
št. 51620-601-16866. Rok za dvig razpisne
dokumentacije: v roku petnajst dni po objavi tega javnega razpisa.
8. Vse informacije v zvezi z razpisom
nudi podjetje GEMIS d.o.o. Brežice (mag.
Vojko Bibič, dipl. inž., tel. 0608-62-556).
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnitev razpisnih pogojev, razvidnih iz razpisne dokumentacije,
– cena, plačilni pogoji,
– reference izvajalca,
– druge ugodnosti.
10. Razpisni pogoji, zahtevana vsebina
ponudbene dokumentacije in ostale zahteve
so razvidne iz razpisne dokumentacije.
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11. Ponudbo posredovati v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj: ponudba za
izvedbo vodovoda Prilipe–Čatež”, na naslov investitorja do 13. 8. 1996, do 8 ure.
12. Javno odpiranje ponudb bo 13. 8.
1996 ob 9. uri na sedežu Komunalnega podjetja Brežice. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni s strani
komisije v tridesetih dneh po odpiranju ponudb.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice

javni razpis
za nabavo avtomobila
1. Naročnik: uprava Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Predmet razpisa: Nakup avtomobila
LADA NIVA 1700 l.
3. Vse potrebne podatke in razlage za
izdelavo ponudbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Bogdanu Pajku, tel.
066/746-225, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure.
4. Orientacijska vrednost naročila je
1,480.000 SIT.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– dokazilo o registraciji,
– dobavni rok,
– način plačila,
– vzorec pogodbe,
– druge ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik.
6. Rok za oddajo pondub: komisija bo
upoštevala vse ponudbe, ki bodo sprejete
najkasneje 15. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: uprava Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Ponudbe
naj bodo oddane v zapečateni ovojnici z
navedbo točnega naslova ponudnika in oznako “Ne odpiraj – ponudba za avtomobil.”
7. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po poteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v mali sejni dvorani uprave Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Na odpiranje
ponudb so vabljeni vsi ponudniki. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pismeno
pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Piran

7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).
8. Ponudniki morajo dostaviti zahtevano
dokumentacijo v zaprtih kuvertah z oznako:
“Ne odpiraj! Razpis za ureditev lokalnih
cest!” v 10 dneh po objavi do 14. ure, na
upravo Občine Črenšovci.
9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po oddaji ponudb ob 14. uri v prostorih
uprave Občine Črenšovci.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
11. Investitor si pridržuje pravico zmanjšati obseg oddanih del, kolikor ne bodo v
celoti zagotovljena predvidena sredstva.
Občina Črenšovci

Št. 69/96
Ob-3192
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
Občina Črna na Koroškem
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo I.
faze obnove lokalne ceste Črna–
Koprivna, na odseku A: Črpališče–
Križišče Topla.
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
rekonstrukcijo I. faze obnove lokalne ceste
Črna–Koprivna, na odseku A: Črpališče–
Križišče Topla.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave dalje, vsak delovni dan na sedežu
občine. Projekt za izvedbo del je na vpogled
na sedežu občine. Informacije lahko dobite
na tel. 0602/38-170, kontaktna oseba je Predikaka Franc.
3. Predviden rok pričetka del je 1. 9.
1996.
4. Rok za končanje del je 31. 10. 1996.
5. Orientacijska vrednost del znaša
37,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: fiksna cena po enoti za izvedena dela do konca gradnje, način obračunavanja del, možnost kreditiranja ali zamik
plačil, reference izvajalca, kvaliteta in rok
izvedbe, dodatne ugodnosti ponudnika.
7. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
8. Naročnik si pridržuje pravico izbire
najugodnejšega ponudnika po razpisnih kriterijih.
9. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
ponudba za cesto Črna–Koprivna” je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici najkasneje do 9. 8. 1996 do 11. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih Občine Črna na Koroškem v petek, 9. 8. 1996 ob 11.30. Pri odpiranju ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Črna na Koroškem
Št. 403-130/96
Ob-3193
Na podalgi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
župan Občine Piran

Št. 36/96
Ob-3194
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
Črenšovci, na podlagi odredbe o postopkih
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
javni razpis
za ureditev lokalne ceste L-4208 in
lokalne ceste L-4212 v Občini Črenšovci
1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, Črenšovci.
2. Predmet razpisa: ureditev lokalne ceste L-4208 in lokalne ceste L-4212.
3. Razpisna dokumentacija: popis razpisanih del lahko ponudniki dvignejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro na upravi
Občine Črenšovci (Prekmurske čete 20,
Črenšovci). Kontaktna oseba: Lebar Stanko, tel. št. 069/70-603.
4. Orientacijska vrednost del znaša
26,000.000 SIT.
5. Rok pričetka del: 2. september 1996.
Rok za dokončanje del: 15. oktober 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference za izvedbo,
– ponudbena cena,
– garancijski rok in garancija za tehnološko brezhibnost,
– odstotek vrednosti avansa, kot pogoj
za nespreminjanje cen,
– fiksnost cen.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik.

Ob-3195
Na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Jesenice
javni razpis
1. Predmet razpisa je obnova plavalnega
bazena na Osnovni šoli Toneta Čufarja na
Jesenicah. Obnova vsebuje tehnološko opremo za pripravo bazenske vode vključno z
montažo ter obnovo školjke bazena. Obnova mora zagotoviti neoporečno tehnološko
pripravo bazenske vode ter racionalno rabo
energije.
Ponudniki si lahko ogledajo bazen od
22. 7. 1996 do 24. 7. 1996 od 10. do 12. ure.
Ponudniki naj predložijo ponudbo po postavkah in kot celoto z možnimi zaključenimi fazami.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.
Plačila se bodo izvrševala na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96)
3. Predvideni rok pričetka del je avgust
1996 .
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– cena,
– kadri,
– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba za obnovo bazena na OŠ T. Čufarja”
je treba dostaviti v zapečateni kuverti v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
na naslov: Občina Jesenice, C. M. Tita 78,
4270 Jesenice.
6. Za pravočasno poslane ponudbe se štejejo ponudbe, ki pridejo na naslov pod 5. tč.
tega razpisa 15. dan od objave v Uradnem
listu RS, do 12. ure.
V primeru, da je 15. dan objave sobota,
nedelja ali praznik, se šteje naslednji delovni dan do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno pod 6 tč. tega razpisa, ob 12.15, v
prostorih konferenčne sobe Občine Jesenice (I. nadstropje).
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo od dneva objave tega razpisa
vsak delovni dan od 8. do 9. ure v prostorih
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Občine Jesenice, Premoženjsko pravna služba, pri kontaktni osebi Valentini Gorišek.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisna komisija obvestila v 15
dneh po odpiranju ponudb.
10. Ponudbi mora biti priloženo:
– firma oziroma ime ponudnika,
– reference,
– dokazilo o kadrovski usposobljenosti,
– dokazilo o registraciji podjetja za dejavnost, ki je predmet razpisa, ne starejše od
30 dni,
– dokazilo o likvidni sposobnosti ponudnika, to je BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, datumom, do katerega velja ponudba, garancijske roke, urna postavka,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– izračun predvidenih stroškov obratovanja po sanaciji ter opis dolgoročnega prihranka.
Nepravočasno poslane in nepopolne ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.
Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo imeti ustrezno
pooblastilo, če jih ne zastopa oseba, pooblaščena v registraciji podjetja – družbe.
Občina Jesenice

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
7. 8. 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 8. 8. 1996 ob 9.
uri v prostorih UUPZ Beethovnova 2, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zatopanje.
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 finančnem stanju
(BON1, BON2 oziroma BON3) in ocena
bonitete, v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljne obravnave.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izdiu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 23. 7. 1996 do 26. 7.
1996 od 9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju, tel. 061/302-552.
Ministrstvo za notranje zadeve

– kvaliteta vozil,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime firme, oziroma ime in priimek ponudnika in naslov,
– dokazilo o registraciji,
– podatke o prevoznem sredstvu (tip, velikost, starost),
– relacije,
– ceno za kilometer razpisanih prevozov
in plačilne pogoje,
– reference,
– ugodnosti ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS do 8. ure
na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm - Dobrepolje. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici z napisom
“Šolski prevoz – Ne odpiraj”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS ob 9. uri v prostorih občine. Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.
Občina Dobrepolje

Št. 0048-308/39-96
Ob-3196
Ministrstvo za notranje zadeve Republike 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 adaptacijo samskih sob
na PP Bežigrad v Ljubljani
1. Predmet razpisa so gradbeno obrtniška dela.
2. Orientacijska vrednost del je:
21,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Policijska postaja Bežigrad.
4. Predviden pričetek del je september
1996, zaključek del november 1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– cene,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:
Prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/39-96 Objekt PP
Bežigrad, Ljubljana – dokumentacija, druga
kuverta z oznako Ne odpiraj – javni razpis
št. 308/39-96 objekt PP Bežigrad, Ljubljana
– ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.

Ob-3197
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
Občina Dobrepolje
ponovni javni razpis
za izbiro prevoznika za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Dobrepolje
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm
35, Videm - Dobrepolje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca rednih prevozov učencev osnovnih šol za šolsko leto 1996/97 na naslednjih relacijah:
št. relacija
št. otrok
km
1. Videm - PredstrugePonikve
25
4
2. Videm - Bruhanja vas Podgora Kompolje - Brezje 45
6
3. Kompolje - Krka
50
17
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb relacij in voznega reda. Dodatne informacije o uri odhodov in prihodov prevoza lahko dobite na upravi Občine Dobrepolje.
3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
storitve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in v skladu s cestno zakonodajo.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,

Št. 01/96
Ob-3198
Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izgradnjo vodovoda Zalog
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo vodovoda Zalog, DN 80 dolžine
ca. 1.600 m ter izgradnjo črpališča v 30 m 3
in rezervoarja V 60 m 3.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave dokumentacije v višini 3.000 SIT na ŽR proračuna Občine Žalec, št. 50750-630-10238.
4. Predvideni rok pričetka del je september 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
6. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora vsebovati vse elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94).
7. Glede na razpoložljiva sredstva predvideva investitor etapnost izvedbe, ki bo
določena ob podpisu pogodbe.
8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,
ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Ponudniki morajo dostaviti ustrezno
označene ponudbe v zaprtih kuvertah na naslov investitorja do 2. 8. 1996 do 11. ure.
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Istega dne se ob 11.30 v prostorih investitorja prične javno odpiranje ponudb.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Žalec

daje izvedbe objektov (vendar posamezen
objekt kot celoto).
c) Ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpisne dokumentacije s fiksnimi cenami za enoto.
d) S ponudbo definirajte vaše plačilne
pogoje, glede na kratek rok izvedbe pričakujemo absolutno fiksne cene za enoto.
e) Garancijski rok za kvaliteto del je najmanj 3 leta.
f) Opcija pondube je 15. september 1996.
g) Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni podlogi),
– odločbo o opravilni sposobnosti.
V ponudbenem dopisu navedite vse pripombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše ponudbe. Vsa ostala določila bodo obravnavana s pogodbo z izbranim izvajalcem v smislu uzanc za tovrstna dela.
Postopek javnega razpisa in vse informacije vodi Lokainvest, d.o.o., Podjetje za
svetovalni inženiring, Škofja Loka.
Občina Železniki

9. Vse dodatne informacije lahko dobijo
ponudniki na tel. 137-34-77, med 7.30 in
8.30. Kontaktna oseba: Sašo Bajec.
Stanovanjsko podjetje Ljubljana, p.o.

Št. 57/96
Ob-3199
Občina Železniki na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
izbire gradbenih izvajalcev za: sanacijo
objektov poškodovanih v poplavah
I. Zaprvič, Jakobč; most; Davča.
II. Varžet; most; Davča.
III. Hlip; most; Davča.
IV. Zalilog – Podrošt; mostovi; Železniki.
V. Mišičeva Agrapa; cesta; Železniki.
VI. Podhoč; cesta; Sorica.
VII. Vrhov. most; Jurež; cesta; Davča.
VIII. Mlinše; oporni zid; Železniki.
IX. Ceferin; most; Davča.
X. Blažič; usad; Davča.
XI. Martinj vrh; zid; Železniki.
XII. Škovine; cesta; Železniki.
A) Splošni pogoji razpisa:
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Predmet razpisa je: sanacija objektov.
3. Razpisna dokumentacija: popis del kot
podloga za sestavo ponudbe dobite na Lokainvest, Škofja Loka, Kapucinski trg 7 (Miro Pustovrh) tel. 064/624-070.
Odkupnina za razpisni elaborat znaša
5.000 SIT. Plačljivo z virmanom, gotovino
ali čekom na “Lokainvest” žiro račun:
51510-601-11191.
4. Predmet razpisa so gradbena dela na
objektih nizkih gradenj - ceste in objekti
cestnega telesa.
5. Orientacijska vrednost naročila je ca.
36 mio SIT.
6. Predvideni rok obeh rekonstrukcij je
v septembru in oktobru 1996. Vaš izvedbeni rok ponudite znotraj tega roka.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo:
– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
8. Rok in način oddaje ponudbe:
Ponudbe sprejemamo v tajništvu Lokainvest, Škofja Loka, Kapucinski trg 7, IV.
nadstropje, z dospetjem najkasneje do ponedeljka 19. avgusta 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako ne odpiraj – ponudba sanacija objektov/Železniki in naslovom ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo isti dan tj. 19.
avgusta ob 12.15 v sejni sobi Lokainvest
IV. nadstropje.
B) Detajlni pogoji in navodila za ponudbo:
a) Pogoj za veljavnost ponudbe je izkazana opravilna sposobnost ponudnika za izvajanje tovrstnih del (ustrezna odločba v
smislu 4. člena zakona o gospodarskih družbah).
b) Ponudnik lahko nudi izvedbo vseh ali
samo enega objekta.
Ugodnost bo analizirana za vsak objekt
posebej z možnostjo skupne ali ločene od-

Št. 22/96
Ob-3200
Na podlagi pogodbe o upravljanju stanovanj in stanovanjskih hiš in pooblatila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, objavlja Stanovanjsko podjetje Ljubljana p.o., Kersnikova 6, Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo
vzdrževalnih del po programu
vzdrževanja za leto 1996
1. Investitor: Stanovanjsko podjetje
Ljubljana, p.o., Kersnikova 6, po pooblastilu ZPIZ.
2. Predmet razpisa: objekti v večinski lasti ZPIZ na območju MOL.
– Gorazdova 10: obnova sistema centralnega ogrevanja; ocena 1,500.000 SIT,
– Gorazdova 10; pleksanje oken; ocena
1,800.000 SIT.
– Poljanska 14; pleksnaje stopnišča; ocena 1,500.000 SIT.
– Višnarjeva 5; pleskanje oken; ocena
1,200.000 SIT.
3. Rok za izvedbo del je 30. 11. 1996.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo s pooblastilom v Stanovanjskem podjetju Ljubljana, Topniška 58, Ljubljana, soba 49, 22., 23. in 24. 7. 1996 med 8.
in 9. uro.
5. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
razpisnimi pogoji in 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).
6. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za objekt (vrsta
del) Ne odpiraj”, najkasneje do 2. 8. 1996
do 12. ure, osebno v tajništvu SPL, Topniška 58.
7. Odpiranje ponudb bo v torek, 6. 8.
1996 ob 9. uri v sejni sobi SPL, Topniška
58. Ponudniki lahko sodelujejo na odpiranju ponudb le s pooblastilom.
8. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 352-56/7-96
Ob-3201
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rogaška Slatina
javni razpis
za izbiro izvajalca del za modernizacijo
lokalne ceste št. L 7450 Rogaška Slatina–
Sodna vas (na območju Občine Rogaška
Slatina)
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za modernizacijo lokalne ceste št. L 7450
Rogaška Slatina–Sodna vas (na območju
Občine Rogaška Slatina).
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.
4. Predvideni rok pričetka del: 1. september 1996.
5. Rok za dokončanje del: 1. oktober
1996.
6. Orientacijska vrednost naročila znaša
9,800.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: fiksna cena po enoti za izvedena dela do konca gradnje, obračun del po
gradbeni knjigi, zahtevani avans, možnost
kreditiranja ali zamik plačil, reference izvajalca in način plačila izvedenih del.
8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: “Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina”.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za cesto št. L
7450”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1996
ob 10. uri v prostorih Občine Rogaška Slatina.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Št. 352-56/7-96
Ob-3202
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rogaška Slatina
javni razpis
za izbiro izvajalca del za izvedbo
kanalizacije ob cesti na BOČ v Rogaški
Slatini, dolžine 540,80 m
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za izvedbo kanalizacije ob cesti na BOČ v
Rogaški Slatini, dolžine 540,80 m.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.
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4. Predvideni rok pričetka del: 1. september 1996.
5. Rok za dokončanje del: 1. november
1996.
6. Orientacijska vrednost naročila znaša
5,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: fiksna cena po enoti za izvedena dela do konca gradnje, obračun del po
gradbeni knjigi, zahtevani avans, možnost
kreditiranja ali zamik plačil, reference izvajalca in način plačila izvedenih del.
8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: “Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina”.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za kanalizacijo”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1996
ob 14. uri v prostorih Občine Rogaška Slatina.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Rogaška Slatina

benega predračuna z upoštevanim prometnim davkom in 30-dnevno opcijo priložiti
naslednje dokumente:
– registracija za dejavnost, v katero spadajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,
– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo
razpisanih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe, ki mora zagotavljati
fiksno ceno in izvedbo po dejanskih izmerah,
– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje ter da so v ceno vkalkulirani stroški za ureditev deponij in gradbišča,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,
– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.
C. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz točke B tega razpisa,
– fiksna cena do konca gradnje, obračun
po dejanskih izmerah,
– plačilo brez avansa,
– vgradnja alternativnih materialov,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba – poslovni prostor
Mestni trg 4” je potrebno dostaviti v 15
dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Mestna 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.
Popis del s količinami in vse ostale informacije v zvezi z razpisom so na voljo na
oddelku, tel. 062/772-861 (Bogdan Kovač).
Javno odpiranje ponudb bo 16. dan po
objavi razpisa ob 11. uri na Oddelku za
okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo Mestne občine Ptuj.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Ptuj

Št. 352-56/7-96
Ob-3203
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rogaška Slatina
javni razpis
za izbiro izvajalca del za obnovo
razsvetljave v Športni dvorani Ratanska
vas v Rogaški Slatini
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za obnovo razsvetljave v Športni dvorani
Ratanska vas v Rogaški Slatini.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.
4. Predvideni rok pričetka del: 15. avgust 1996.
5. Rok za dokončanje del: 1. september
1996.
6. Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: fiksna cena do konca obnove po
načelu “ključ v roke” in pod pogojem, da se
izvajalec odpove zahtevi po 637. členu
ZOR-a, zahtevani avans, možnost kreditiranja ali zamik plačil, reference izvajalca in
način plačila izvedenih del.
8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: “Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina”.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za obnovo razsvetljave”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1996
ob 9. uri v prostorih Občine Rogaška Slatina.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

Št. 353-20/96
ob-3205
Na podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Mežica objavlja:
javni razpis
dobava in montaža opreme za Osnovno
šolo Mežica
1. Naročnik: Občina Mežica
2. Predmet razpisa: Dobava in montaža
opreme za štiri učilnice razredne stopnje.
3. Orientacijska vrednost opreme znaša
2,400.000 SIT.
4. Rok dobave in montaže je 25. 8. 1996
5. Ponudba mora vsebovati:
– ceno v SIT, skupaj s prometnim davkom na osnovi popisa opreme,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– reference ponudnika,
– plačilne pogoje,
– izjavo o zagotavljanju fiksnosti cene
do montaže opreme,
– vzorec pogodbe,
– garancijski roki in seznam servisov.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena v SIT skupaj s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski roki.
7. Ponudniki lahko dobijo popis opreme
na sedežu Občine Mežica in v Osnovni šoli
Mežica, vsak dan od 8. do 12. ure.
8. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, pod oznako: “Ne odpiraj javni razpis za dobavo in montažo opreme
za osnovno šolo.”
9. O datumu odpiranja ponud bomo ponudnike posebej obvestili.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Mežica
Št. 28/96
Ob-3204
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (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 gradbeno-obrtniških
del
A. Splošni pogoji:
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg.
2. Lokacija: Mestni trg 4, Ptuj.
3. Predmet razpisa: obnova poslovnega
prostora Mestni trg 4.
4. Predvidena vrednost gradbeno-obrtniških del znaša ca. 6,000.000 SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je 1. 8.
1996, dokončanje pa v 30 delovnih dneh.
B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javnega razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-

Ob-3206
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Kmetijska zadruga Rače, Cesta talcev 1,
Rače
javni razpis
za izbiro izvajalca agromelioracij na
hribovskih kmetijah na Pohorju v
Občini Rače-Fram
1. Investitor: Kmetijska zadruga Rače,
Cesta talcev 1, Rače.
2. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na sedežu zadruge.
3. Predmet razpisa: izvedba agromelioracijskih del na površini 43,20 ha na območju Pohorja v Občini Rače-Fram.
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Agromelioracijska dela zajemajo odstranjevanje zarasti s kmetijskih površin, izravnavo terena, urejanje poti za dostop na površine, sanacijo izvirov vode, založno gnojenje in apnenje.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 10,075.000 SIT brez del, ki jih zagotavljajo kmetje sami.
Investitor si zadržuje pravico spremeniti
količinski in finančni obseg del iz razpisa
glede na višini pridobljenih sredstev iz republiških virov. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del: predviden pričetek del je v septembru 1996, oziroma po
dogovoru glede na čas in višino pridobljenih sredstev, zaključek del pa v novembru
1996.
6. Merila za izbiro ponudnika: reference
na področju izvajanja podobnih del, ponudbena cena na enoto strojne in delovne kapacitete, plačilni roki in fiksnost cene, bližina
izvajalca glede na lokacijo del.
7. Ponudbe: ponudba mora biti izdelana
v skladu z 12. členom uredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
Ponudbe za javni razpis predložite v 10
dneh oziroma do 29. 7. 1996 do 9. ure v
tajništvu Kmetijske zadruge Rače, Cesta talcev 1, Rače, v zaprti kuverti s pripisom “Ne
odpiraj – javni razpis za agromelioracijska
dela”.
8. Odpiranje ponudb bo 29. 9. 1996 ob
10. uri na sedežu Kmetijske zadruge Rače,
Cesta talcev 1, Rače.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kmetijska zadruga Rače

4. Rok dobave odra je 30 dni od izbire
izvajalca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– kakovost,
– cena,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji.
6. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj, ponudba – Oder”. Rok za oddajo ponudbe je 20
dni po objavi v Uradnem listu RS do 10. ure
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem (tajništvo), Trubarjeva 5,
Ljubljana.
7. Javno odpiranje ponudb bo 12. avgusta 1996 ob 10. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in turizem, Trubarjeva 5, Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji za izvedbo javnega razpisa predložiti pisna pooblastila za zastopanje ponudbe.
Mestna občina Ljubljana

njem naslovu ali po tel. 062/225-011, Zmago Kajba, inž. gr.
7. Predviden rok pričetka del: za preplastitev atletske steze in dobavo centrifugalne
večstopenjske črpalke je v začetku meseca
septembra 1996.
8. Merila za izbiro najugodnejših izvajalcev so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference,
– cena,
– roki,
– upoštevanje plačilnih pogojev,
– druge ugodnosti.
9. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upoštevali.
10. Ponudbe za razpisna dela je potrebno oddati za preplastitev atletske steze do
20. 8. 1996 in za nakup centrifugalne večstopenjske črpalke do 30. 7. 1996, na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport, Vita Kraigherja 8, Maribor.
11. Javno odpiranje ponudb bo za preplastitev atletske steze dne 26. 8. 1996 ob 9.
uri in za nakup centrifugalne večstopenjske
črpalke dne 31. 7. 1996 ob 9. uri v prostorih
Zavoda za šport v sejni sobi, Ul. Vita Kraigherja 8. O morebitnih spremembah bodo ponudniki pravočasno obveščeni.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi morebitnega likvidnostnega pomanjkanja sredstev ne sklene pogodbe z izbranim
ponudnikom.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 11428
Ob-3209
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za nabavo montažnega odra za
prireditve
I. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
II. Predmet razpisa je nakup montažnega odra za prireditve, velikosti 100 m2.
1. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije vsak delovni dan od 9. do 13. ure na Mestni občini
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Trubarjeva
5, pri Milošu Jenku, tel. 133-31-55.
2. Ponudba mora vsebovati vse elemente
iz 12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil,
zlasti pa:
– podatke o ponudniku,
– kopijo vseh registracijskih listov, ki
odražajo zadnji status ponudnika,
– obrazec BON 1, BON 2 oziroma
BON 3,
– tehnične podatke z opisom odra,
– naziv proizvajalca in ceno odra,
– seznam večjih referenc.
3. Orientacijska
cena
nakupa
je
4,000.000 SIT.

Št. 40310-49/96
Ob-3210
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Zavod za šport Maribor, Vita Kraigherja 8,
Maribor
javni razpis
za izdelavo ponudbe za preplastitev
atletske steze za ŽŠD Maribor in nakup
centrifugalne črpalke za smučarski klub
Branik
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport, Vita Kraigherja 8, Maribor.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za preplastitev atletske steze s sintetičnim materialom in nakup centrifugalne večstopenjske črpalke.
3. Orientacijska vrednost:
– za preplastitev atletske steze s sintetičnim materialom – 30,000.000 SIT,
– nakup centrifugalne večstopenjske črpalke – 1,700.000 SIT.
4. Ponudbo je treba izdelati posebej za:
– preplastitev atletske steze s sintetičnim materialom,
– nakup centrifugalne večstopenjske črpalke.
5. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje in posebne pogoje, ki so priloga razpisne dokumentacije. Ponudniki s tem izražajo svoj pristanek, da bodo v primeru, če so
kot najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje razpisanih del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po načelu “funkcionalni
ključ v roke”.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega razpisa
dalje do vključno petega delovnega dne po
objavi, vsak delovnik med 8. in 12. uro na
sedež Staninvest Maribor, Grajska ul. 7, Maribor.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlago za izdelavo ponudbe pri
pooblaščencu Staninvest Maribor na zgor-

Ob-3211
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šmarje pri Jelšah
javni razpis
za izbiro izvajalca za dograditev in
adaptacijo telovadnice pri Osnovni šoli
Šmarje pri Jelšah
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpis: dozidava in adaptacija telovadnice pri Osnovni šoli Šmarje pri
Jelšah.
3. Predvidena vrednost razpisanih del je
60,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je avgust
1996.
5. Razpisno dokumentacijo in popise del
s predizmerami dobijo ponudniki od dneva
razpisa dalje do 31. julija 1996, od 8. do 10.
ure, na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, Šmarje pri Jelšah. Informacije lahko dobite na tel. 063/821-282. Kontaktna
oseba je Stanko Šket. Na istem naslovu bo
na vpogled tudi projektna dokumentacija.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
proti plačilu 15.000 SIT na žiro račun št.
50730-630-10189 Občina Šmarje pri Jelšah
s pripisom javni razpis.

Stran 2750
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika in njegova usposobljenost za tovrstna dela,
– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,
– garancijski rok.
Naročnik ni dolžan izbrati kot najugodnejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji.
7. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanih
glede na razpoložljiva sredstva. V tem primeru ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine.
8. Ponudbe morajo biti izdelane na način, ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
9. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS,
na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za dozidavo in
adaptacijo telovadnice”.
10. Javno odpiranje ponudb bo v torek
12. 8. 1996 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah. Predstavniki ponudnikov,
ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo predložiti pooblastilo ponudnika za zastopanje.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-3212
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 41/95),
odredbe o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov na skupnih objektih in napravah na melioracijskih objektih na območju Upravne enote Ormož za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 28/96) in po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavlja Upravna enota Ormož
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih na območju
Upravne enote Ormož
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2. Predmet razpisa: vzdrževanje melioracijskih objektov.
3. Razpisano dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od objave razpisa vsak delovni dan v prostorih Upravne enote Ormož, referat za kmetijstvo, soba št. 16 (tel.
062/701-041).
4. Vsebina
Vzdrževanje melioracijskih objektov:
– košnja brežin in dna melioracijskih jarkov,
– čiščenje dna melioracijskih jarkov do
nivelete z bagerjem ter razplaniranje,
– gramoziranje cest,
– ročna dela.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,423.145 SIT.
6. Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe.
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7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

na občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica ter označba “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis za svetovalni inženiring Športne dvorane v Novi Gorici”.
Rok za oddajo ponudb je 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, osebno
najkasneje do 14. ure zadnjega dne v glavni
pisarni – vložišču Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1 v Novi Gorici (I.
nadstropje, soba št. 38). Nepravočasno prispele ponudbe ne bodo upoštevane.
9. Odpiranje ponudb bo javno dne 26. 8.
1996 ob 9. uri v prostorih Mestne občine
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1 (steklena
dvorana, I. nadstropje).
Predstavniki ponudnikov morajo pred
odpiranjem ponudb predložiti pisna pooblastila.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence razpisna komisija obvestila
v roku 20 dni po odpiranju ponudb.
Mestna občina Nova Gorica

be:
– reference,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji za dejavnost, ki
je predmet razpisa,
– reference za razpisana dela,
– seznam strokovnega kadra in opreme,
potrebne za izvedbo del,
– cena za razpisana dela.
9. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti 15 dni po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – javni razpis za vzdrževanje melioracijskih objektov” na naslov
Republika Slovenija, Upravna enota Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Upravna enota Ormož
Št. 103/96
Ob-3213
Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, skladno z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96), odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) in zakonom o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.34/84 in 29/86), objavlja
javni razpis
za opravljanje storitev svetovalnega
inženiringa za gradnjo športne dvorane
v Novi Gorici
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, vabi
zainteresirane ponudnike, da skladno s pogoji tega razpisa predložijo ponudbe za izvedbo svetovalnega inženiringa za gradnjo
Športne dvorane v Novi Gorici.
2. Predmet razpisa: svetovalni inženiring.
3. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo vsak delovnik od
dneva objave v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1 (III. nadstropje, soba št. 27), med 9. in 14. uro proti
predložitvi potrdila o plačilu nevračljivega
odkupnega zneska v višini 20.000 SIT na
žiro račun št. 52000-630-7001.
Na nakazilu mora biti oznaka “razpis za
inženiring Športna dvorana”.
4. Predmet razpisa: svetovalni inženiring
za objekt Športna dvorana v Novi Gorici.
5. Orientacijska vrednost objekta znaša
1 milijardo SIT.
6. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del: pričetek del predvidoma v III. trimesečju 1996, dokončanje del v letu 1999.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
naročnika.
8. Oddaja ponudb in rok
Ponudba mora biti oddana v enem ovitku. Ovitek s ponudbo mora biti zapečaten in
na njem mora biti naročnikov naslov: Mest-

Št. 403-38/96
Ob-3207
Občina Cerknica na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), 36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/95) in določil 91. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96)
objavlja
javni razpis
za izgradnjo vodovodnega sistema
Pikovnik-Otave-Stražišče, III. faza
1. Investitor: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovodnega sistema Pikovnik-Otave-Stražišče, II.
faza, in sicer za:
– zemeljska dela,
– gradbena dela,
– montažna dela,
– vodovodni material.
Ponudba se lahko nanaša tudi na posamezna omenjena dela.
3. Orientacijska vrednost: skupna orientacijska vrednost je ca. 20,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je 19.9. 1996,
dokončanje v 45 dneh.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.
6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave.
7. Investitor si zadržuje pravico, da sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
8. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na Občini Cerknica, Cesta 4.
maja 53, Cerknica. Vsa dodatna pojasnila
daje Samo Mlinar, inž. grad., tel.
061/793-313, int. 38, v času od 19. 7 .1996
dalje, od 7. do 15. ure.
9. Rok za oddajo ponudbe je 21. 8. 1996.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica, ali
jih dostavite v sprejemno pisarno Občine
Cerknica.

Št. 38 – 19. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2751

Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj - ponudba za vodovod
Pikovnik-Otave-Stražišče”
Javno odpiranje ponudb bo 22.8. 1996
ob 10. uri v pisarni župana Občine Cerknica.
10. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
krajevne ceste Kampel–Brda
1. Investitor: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija krajevne ceste Kampel–Brda.
3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dobijo vsak delovni dan na sedežu investitorja na Uradu za okolje in prostor Verdijeva 6 v tajništvu od 8. do 12. ure, proti plačilu 20.000 SIT z virmanom na žiro račun
Mestne občine Koper št. 51400-845-20561.
4. Orientacijska vrednost del je:
20,000.000 SIT.
5. Predvideni začetek del je v oktobru
1996, zaključek del pa 45 delovnih dni po
pričetku del.
6. Način plačila: z enkratno situacijo po
zaključku del do višine 80% pogodbenega
zneska vrednosti izvršenih del, 20% pa po
primopredaji del. Cene so fiksne do konca
gradnje.
7. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– ostale ugodnosti.
8. Najcenejši ponudnik ni obvezno najugodnejši.
9. Ponudbo v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za rekonstrukcijo krajevne ceste Kampel–Brda” je potrebno dostaviti najkasneje do srede 4. septembra 1996 do 12. ure na naslov: Mestna
občina Koper, Urad za okolje in prostor,
Verdijeva 6 – tajništvo, ko bo tudi javno
odpiranje prispelih ponudb.
10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Mestna občina Koper

7. Ponudbe z oznako “Rekonstrukcija
cest”, je potrebno oddati 15 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS. Pričetek roka,
prvi dan po objavi, konec petnajsti dan po
objavi ob 12. uri.
8. Odpiranje ponudb bo izvedeno prvi
dan po poteku roka oddaje ponudb, in sicer
ob 12. uri v prostorih sejne sobe Občine
Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.
9. Investitor si pridržuje pravico odločati 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 racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku treh dneh po odpiranju ponudb.
Občina Muta

Št. 403-38/96
Ob-3208
Občina Cerknica na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), 36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l. RS št. 80/95) in določil 91. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96)
objavlja
javni razpis
za rekonstrukcijo lokalne ceste Sv. Vid–
Osredek, II. faza
1. Investitor: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcije lokalne ceste Sv. Vid–Osredek, v dolžini 1000
m.
3. Orientacijska vrednost: ca. 9,900.000
SIT.
4. Predvideni začetek del je 16. 8. 1996,
dokončanje v 20 dneh.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.
6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave.
7. Investitor si zadržuje pravico, da sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev.
8. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na Občini Cerknica, Cesta 4.
maja 53, Cerknica. Vsa dodatna pojasnila
daje Samo Mlinar, inž. grad., tel.
061/793-313, int. 38, v času od 19. 7. 1996
dalje, od 7. do 15. ure.
9. Rok za oddajo ponudbe je 31. 7. 1996.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica, ali
jih dostavite v sprejemno pisarno Občine
Cerknica.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj - ponudba za cesto Sv.
Vid - Osredek”.
Javno odpiranje ponudb bo 1. 8 1996 ob
12. uri v pisarni župana Občine Cerknica.
10. Predstavnik ponudnika mora komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Cerknica
Št. 18/96
Ob-3214
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Mestna občina Koper objavlja

Št. 472
Ob-3215
Občina Muta objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za oddajo naslednjih del
1. Rekonstrukcija ceste Sp. Muta–Sv.
Primož v dolžini 1 km.
2. Rekonstrukcija ceste Prevolov jarek–
Sv. Jernej v dolžini 1 km.
3. Naročnik: Občina Muta.
4. Predmet razpisa: priprava in asfaltiranje odsekov v dolžini 1 km Sp. Muta–Sv.
Primož in Prevolov jarek–Sv. Jernej.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena (vključen p.d.),
– garancijski rok in pogoji garancije,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne
cene izvedbe.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sedmih dneh od objave v Uradnem
listu RS, v prostorih Občine Muta, Glavni
trg 17, Muta. Vsak dan od 8. do 12. ure, na
podlagi dokazila o vplačilu 3.000 SIT na
žiro račun 51860-630-25685, kjer dobite tudi dodatne informacije.

Ob-3216
Na podlagi pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 27/95) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja Občina Trebnje v sodelovanju z Ministrstvom
za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta
Dom starejših občanov v Trebnjem
1. Naročnik: Občina Trebnje in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Predmet razpisa: izgradnja Doma starejših občanov v Trebnjem.
3. Lokacija: Trebnje – Stari trg.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do poteka roka za oddajo ponudb, vsak delovni dan od 8. do 11. ure, na
Občini Trebnje, Goliev trg 5, na Oddelku za
proračun, finance ter gospodarske in družbene dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 100.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakaže ponudnik na žiro račun Občine
Trebnje, št. 52120-630-40206 s pripisom
“Za dom starejših občanov v Trebnjem”.
5. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristanejo na razpisane
pogoje in dajo svoj pristanek, da bodo kot
najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje
del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v
skladu z razpisnimi pogoji.
6. Kontaktni osebi za podatke, ki jih ponudniki želijo dobiti ob prevzemu dokumentacije za izdelavo ponudbe, sta vodja Oddelka za proračun, finance ter gospodarske
in družbene dejavnosti Majda Ivanov in strokovna delavka Marjeta Kotar.
7. Orientacijska vrednost razpisanih del
za izgradnjo objekta brez opreme je
450,000.000 SIT.
8. Izgradnja objekta do III. gradbene faze se prične v mesecu septembru 1996 oziroma v 30 dneh po sklenitvi pogodbe in
predvidoma dokonča v 6 mesecih. Orientacijska vrednost navedenih del je
135,000.000 SIT.
9. Nadaljnja izgradnja objekta pa bo potekala v skladu z dotokom sredstev, ki jih
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bo zagotavljalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kvaliteta dodelanosti in natančnost ponudbe,
– reference, ki ne smejo biti starejše od
dveh let,
– cena,
– roki,
– garancija,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh letih,
– predstavitev prednosti, za katere ponudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši,
– datum do katerega velja ponudba,
– predlog pogodbe s predvideno bančno
garancijo investicije,
– druge ugodnosti ponudnika.
11. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94 s prilogami:
– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter zavarovali gradbišče,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
proti tretji osebi,
– bonitetni obrazec, ki ne sme biti starejši od enega meseca,
– ovrednoten enotni popis del v tolarskih cenah z izkazanim prometnim davkom,
– podatke o kapaciteti in njihovi zasedenosti ter o razpoložljivih kadrih ter njihovi
strokovni usposobljenosti.
12. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, v zapečateni kuverti z oznako “Ponudba – Dom starejših občanov – Ne odpiraj”.
Ta rok začne teči z dnem objave javnega
razpisa.
13. Javno odpiranje ponudb bo sedmi
dan po poteku roka za oddajo ponudbe v
mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje ob 9. uri. Če se izteče rok za
odpiranje ponudb na dela prosti dan, se odpiranje opravi prvi naslednji delovni dan.
Javnega odpiranja ponudb se lahko ponudniki udeležijo le ob predložitvi pooblastila.
14. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega ponudnika v roku 30 dni po datumu odpiranja ponudb.

2. Dela so opredeljana v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana skladno z
določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpisno
dokumentacijo.
V ponudbi mora biti opredeljen tudi prometni davek.
4. Orientacijska vrednost celotne investicije je 450,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost izgradnje objekta do
III. gradbene faze je 135,000.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek gradnje je
v mesecu septembru 1996 oziroma po podpisu pogodbe z izvajalcem. Predvideni rok
dokončanja izgradnje III. faze pa v 6 mesecih.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost izvajalca za opravljanje tovrstnih del,
– ustreznost kadrovske zasedbe,
– reference kadrov za opravljanje nadzora,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na Občini Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje, Oddelek za proračun, finance ter
gospodarske in družbene dejavnosti, od dneva razpisa dalje do poteka roka za oddajo
ponudb, vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresirani dobijo pri Majdi Ivanov in Marjeti Kotar, osebno ali na tel. 068/44-040.
9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, v zapečateni kuverti z oznako “Ponudba – Dom starejših občanov – strokovni
nadzor – Ne odpiraj”.
Ta rok začne teči z dnem objave javnega
razpisa.
10. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka za oddajo ponudbe v mali
sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5 ob
9. uri. Če se izteče rok za odpiranje ponudb
na dela prosti dan se odpiranje opravi prvi
naslednji delovni dan.
Javnega odpiranja ponudb se lahko ponudniki udeležijo le ob predložitvi pooblastila za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Trebnje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
pripravljalnih del pri izgradnji HE
Doblar 2 in HE Plave 2
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica, podjetje za proizvodnjo električne
energije, p.o., Nova Gorica, Erjavčeva 20.
2. Predmet razpisa je izvedba pripravljalnih del za HE Doblar 2 in HE Plave 2, ki
obsegajo:
2.1 Za HE Doblar 2 na lokaciji v Doblarju:
2.1.1 Gradbena dela:
– ureditev dostopnih poti,
– ureditev platojev za gradbiščne prostore in naprave,
– ureditev komunalnih naprav za potrebe gradbišča (vodovod, kanalizacija, čistilna naprava),
– gradbena dela za izvedbo napajanja
gradbišča z električno energijo.
2.1.2 Elektromontažna dela:
– dobava naprav za napajanje gradbišča
z električno energijo.
2.2 Za HE Plave 2 na lokaciji Ložice:
2.2.1 Gradbena dela:
– ureditev dostopnih poti,
– ureditev platojev za gradbiščne prostore in naprave,
– ureditev komunalnih naprav za potrebe gradbišča (vodovod, kanalizacija, čistilna naprava),
– gradbena dela za izvedbo napajanja
gradbišča z električno energijo,
– ureditev ceste Plave–Anhovo na odseku Ložice–Anhovo z izogibališči in pločnikom in javno razsvetljavo,
– preplastitev cestišča na R 301.
2.2.2 Elektromontažna dela:
– dobava, montaža in spuščanje v pogon
naprav za napajanje gradbišča z električno
energijo.
3. Ponudba mora vsebovati:
3.1 naziv ponudnika,
3.2 dokazilo o registraciji podjetja,
3.3 poslovni uspeh podjetja za zadnjih
pet let,
3.4 referenčno listo del zadnjih pet let,
3.5 ponudbo za vsa razpisana dela ali le
gradbena dela ali le elektromontažna dela,
3.6 ponudbeno ceno s specifikacijo cen
za vse postavke skladno z razpisno dokumentacijo,
3.7 varščina v višini 10% vrednosti ponudbe za resnost ponudbe. Varščino da ponudnik v obliki izpolnjenega akceptnega naloga brez datuma s pripadajočo izjavo. Ta
se po končani licitaciji ali ob sklenitvi pogodbe vrne,
3.8 tehnične karakteristike za nudeno
opremo in naprave,
3.9 druge elemente kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
Ponudnik lahko nudi ugodnejšo varianto
za izvajanje del vendar le, če ponudi osnovno razpisano varianto izvajanja del.
4. Orientacijska
vrednost
del:
300,000.000 SIT:
– gradbeni del – 250,000.000 SIT,
– naprave za napajanje gradbišča z električno energijo – 50,000.000 SIT,
– cena za izvedbo vseh del je fiksna,
– opcija ponudbe – 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Roki

Ob-3217
Na podlagi pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 27/95) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja Občina Trebnje v sodelovanju z Ministrstvom
za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
strokovnega nadzora pri gradnji objekta
Doma starejših občanov v Trebnjem
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za:
strokovni nadzor nad gradnjo v skladu z 61.
členom zakona o graditvi objektov.

Št. 6/81
Ob-3218
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85) Soške
elektrarne Nova Gorica, podjetje za proizvodnjo električne energije, p.o., objavljajo
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5.1 Rok začetka del: oktober 1996,
5.2 Rok dokončanja del: april 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– tehnične karakteristike opreme in naprav,
– roki za izvedbo del in druge ugodnosti,
ki bi vplivale na uspešnost izvedbe del,
– uspešnost podjetja,
– reference pri izvajanju podobnih del.
Najnižja ponudba ni obvezno tudi najugodnejša.
7. Rok za oddajo ponudbe je do 2. 9.
1996 do 10. ure. Ponudniki predložijo ponudbo na naslov iz 1. točke tega razpisa v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za pripravljalna dela HE Doblar II,
HE Plave II” – neposredno v tajništvo naročnika ali po pošti. Ponudbe, poslane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno. Te
ponudbe se upoštevajo kot pravočasne, če
dospejo do zahtevanega roka.
8. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
Soških elektrarn dne 2. 9. 1996 ob 12. uri.
Odpiranja ponudb se lahko udeležijo le
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 25 dni po javnem odpiranju ponudb.
10. Zainteresirani ponudniki lahko ob
predložitvi potrdila o plačilu in pooblastila
prevzamejo razpisno dokumentacijo na naslovu naročnika pri Gabrijelčič Vladimirju,
Alidi Rejec, Magdi Zorn po predhodnem
telefonskem dogovoru (tel. 065/22-811) do
31. 7. 1996.
11. Kupnino za razpisno dokumentacijo
v višini 50.000 SIT nakažejo zainteresirani
ponudniki
na
ŽR
naročnika
št.
52000-601-24191.
12. Ponudbo lahko predložijo ponudniki, ki so vplačali kupnino za razpisno dokumentacijo.
Soške elektrarne Nova Gorica, p.o.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so predvsem:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– roki.
7. Ponudbe je potrebno oddati do vključno 19. avgusta 1996 do 12. ure, v tajništvo
Občine Mislinja.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Obnova in dozidava osnovne šole na Paškem
Kozjaku”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 19. avgusta 1996 ob 14. uri, v prostorih Občine Mislinja.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v štirinajstih dneh po odpiranju ponudb.
Občina Mislinja

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
ponudnika v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Osnovna šola Mengeš

Št. 351 02-001/96
Ob-3219
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za obnovo in dozidavo osnovne šole na
Paškem Kozjaku
1. Naročnik: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri obnovi in dozidavi osnovne šole na Paškem Kozjaku.
3. Orientacijska vrednost del znaša
80,000.000 SIT.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do 26. 7. 1996 na Občini Mislinja, strokovne informacije posredujeta
ravnatelj Osnovne šole Mislinja, Tone Gašper, na tel. 0602/55-223 in Studio Arh-Deko, d.o.o., Slovenj Gradec, Prečna ul. 3, na
tel. 0602/41-779.
5. Predvideni rok pričetka del je praviloma v petih dneh po sklenitvi pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom, vendar najpozneje do 1. 9. 1996.

Št. 87
Ob-3220
Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica 11,
Mengeš, 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 oddajo gradbeno obrtniških
instalacijskih del za izvedbo jaška za
dvigalo za prevoz oseb v objektu
Osnovne šole Mengeš, Šolska ulica 11,
Mengeš
1. Investitor: Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica 11, Mengeš.
2. Predmet oddaje: gradbeno obrtniška
instalacijska dela za izvedbo jaška za dvigalo za prevoz oseb.
3. Lokacija: Šolska ulica 11, Mengeš, objekt Osnovne šole Mengeš.
4. Rok za pričetek del v začetku meseca
avgusta 1996.
5. Končanje del: 20 koledarskih dni.
6. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dobijo tehnične in druge podatke pri ravnatelju Osnovne šole Mengeš, Lipar Branku, tel. 737-268, faks 737-087.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– čimkrajši rok izvedbe del,
– detajlni terminski plan del,
– način plačila,
– posebni popusti izvajalca, krediti in
druge finančne ugodnosti,
– realnost ponudbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.
8. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako: “Ne odpiraj, javni razpis za
GOI dela za dvigalo”, je potrebno dostaviti
v zaprti kuverti najkasneje do 29. 7. 1996
do 12. ure na naslov: Osnovna šola Mengeš,
Šolska ulica 11, Mengeš ali osebno v tajništvu šole.
9. Odpiranje ponudb bo dne 29. 7. 1996
ob 13. uri, v prostorih Osnovne šole Mengeš.

Ob-3221
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca del
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa: izgradnja večstanovanjskega objekta v Turjaškem naselju v
Kočevju.
3. Orientacijska cena: 160,000.000 SIT.
4. Lokacija: Kočevje, Turjaško naselje.
5. Predvideni rok pričetka del: september 1996.
6. Predvideni rok zaključka del: dela bodo potekala fazno odvisno od priliva sredstev.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno, da je najugodnejši),
– način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– kvaliteta,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
8. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki je navedena v razpisnih pogojih.
9. Ponudba mora vsebovati podatke ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih,
obsegu in vrsti del, ki bi ga le-ti izvajali.
Hkrati je potrebno priložiti bonitete podizvajalcev. Naročnik ima pravico zahtevati
zamenjavo podizvajalca del, če obstaja
dvom, da le-ta ni primeren za izvajanje določenih del.
V fazi gradnje izbrani ponudnik nima
pravice do zamenjave podizvajalca brez
predhodnega soglasja naročnika.
10. Naročnik si pridržuje pravico določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva (fazna gradnja) ali odstopiti od podpisa pogodbe.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
11. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave
ter dobijo vse potrebne informacije na naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 061/851-834, 851-343,
vsak delovnik od 7. do 9. ure, do vključno
desetega dneva po objavi tega razpisa (kontaktni osebi: Gašparac Antun, Lovko Marko). V tem času bo možen tudi vpogled v
celotno razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun 51300-630-10077 – proračun Občine
Kočevje – javni razpis.
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12. Rok oddaje ponudb in odpiranje ponudb
Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako “Večstanovanjski objekt
Turjaško naselje”, z imenom in naslovom
prijavitelja in pripisom “Ne odpiraj – javni
razpis” na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
Ovojnica s prijavo mora tako opremljena prispeti v vložišče – ne glede na vrsto
prenosa – do vključno tridesetega dne po
objavi tega razpisa, do 11. ure.
Ponudbe, ki pridejo po tej uri, bodo zavrnjene.
Kolikor pride ta dan na dela prosti dan,
se prenese rok na prvi naslednji delovni dan.
Odpiranje ponudb bo opravljeno naslednji dan v prostorih občinske uprave, Ljubljanska c. 26 (sejna soba), ob 11. uri.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.
15. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Kočevje

O morebitnih odstopanjih se bo naročnik
pogajal z najugodnejšimi ponudniki pred
sklenitvijo pogodb.
6. Merila za izbiro najugodnejših izvajalcev so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji,
– sposobnost prevzeti vsa razpisana dela
na posamezni zgradbi.
7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upoštevali.
8. Ponudbe za vsa dela je potrebno oddati najkasneje do 7. 8. 1996 do 14. ure na

naslov: Staninvest Maribor, Grajska ulica 7,
Maribor.
Pondube morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj” z navedbo – Kotlovnica Srednja kovinarska in strojna šola, Zolajeva 12, Maribor.
9. Odpiranje vseh ponudb bo v prostorih
Staninvesta, Grajska ul. 7, v sobi št. 210,
dne 9. 8. 1996, s pričetkom ob 9. uri.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
11. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
zaradi morebitnega likvidnostnega pomanjkanja sredstev ne sklene pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma sklene pogodbo
za manjši obseg del.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 5-6
Ob-3222
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo
kotlovnice na plin na Srednji kovinarski
in strojni šoli v Mariboru, Zolajeva 12
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del kotlovnice na
plin na Srednji kovinarski in strojni šoli v
Mariboru, Zolajeva 12, Maribor.
2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje in posebne pogoje, ki so priloga razpisne dokumentacije. Ponudniki s tem izražajo svoj pristanek, da bodo v primeru, če so
kot najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje določenih del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po načelu “funkcionalni
ključ v roke”.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za posamezna dela od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno petega delovnega dne po objavi vsak delovnik
med 8. in 12. uro na sedežu Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, Maribor.
Stroški kopiranja in kompletiranja razpisne dokumentacije bremenijo ponudnika in
znašajo 0,5‰ (promile) od okvirne vrednosti razpisanih del, kot so za posamezna dela
navedene v 5. točki tega razpisa.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
pooblaščencu Staninvest-a Maribor na zgornjem naslovu in po telefonu št. 062/225-011
– Strdin Teja, gr. inž.
4. Predmet razpisa je gradnja kotlovnice
na plin. Orientacijska vrednost del je
21,000.000 SIT.
5. Predviden rok pričetka za vsa dela je
avgust 1996, praviloma v 8 dneh po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.

Ob-3223
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Hrastnik objavlja
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
osnovne šole v Občini Hrastnik
Zap. št. Relacija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
osnovne šole v Občini Hrastnik za osnovne
šole: Vitka Pavliča, heroja Rajka Hrastnik
in heroja Rajka enota Dol pri Hrastniku.
3. Seznam razpisnih relacij:

Štev. otrok

Čeče-blagovnica Hrastnik
Žel. postaja - blagovnica Hrastnik
Podkraj - blagovnica Hrastnik
Turje–Dol
Brezno–Dol
Turje–Hrastnik
Steklarna–Dol
Kal–Hrastnik

*Odhod iz začetne postaje
**Odhod iz končne postaje
4. Prevoze na razpisnih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu
s cestno prometno zakonodajo.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika in registracijo,
– relacijo,
– ceno mesečne vozovnice,
– reference,
– ugodnosti,
– osnutek pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Ponudbe opremljene z vso dokumentacijo je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
prevoze učencev” do 30. 7. 1996 do 10. ure
na naslov Občina Hrastnik, Oddelek za splošne zadeve, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik
1430.
8. Odpiranje ponudb bo 30. 7. 1996 ob
11. uri, v prostorih sobe št. 36 uprave Občine Hrastnik.

51
60
36
28
39
2
54
5

Odhod 1*

Odhod 2**

7.15
7.15
7.25
8.00
8.00

11.45 in 13.15
12.30 in 13.15
12.15 in 13.15
12.50
13. in 14.

8.00
7.30

13. in 14.
13.30

9. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
10. Vse dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za splošne zadeve Občine
Hrastnik, tel. 0601/43-480, Zalezina.
Občina Hrastnik
Ob-3224
Investitor Aerodrom Ljubljana, p.o., Brnik razpisuje na podlagi 53. člena zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in
pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS št. 25/85)
javni natečaj
za izvedbo del pri dograditvi rulne steze
in spojnic – 1. faza
1. Investitor Aerodrom Ljubljana, p.o.o.,
Brnik.
2. Naziv objekta: Dograditev rulne steze
in spojnic – 1. faza.
3. Obseg in vrsta del
Predmet javnega razpisa je izvedba gradbenih in elektroinstalacijskih del pri izgradnji navedenega objekta.
Predvidena vrednost del v tej fazi gradnje je 200,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za izvedbo del
Pričetek del v septembru 1996, dokončanje v novembru 1996.
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Rok za pričetek del se lahko spremeni
glede na pridobitev dovoljenj za gradnjo
objekta.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
– reference za izvajanje razpisanih del,
– cena za razpisana dela,
– rok za izvajanje del,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
6. Interesenti morajo poslati ponudbe do
21. 8. 1996 do 10. ure v zapečatenih kuvertah z oznako “Za javni natečaj – Rulna steza
– Ne odpiraj”. Odpiranje ponudb bo javno,
in sicer 21. 8. 1996 ob 10. uri, v prostorih
Aeroinženiringa na letališču Brnik.
7. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
8. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika z veljavnimi
dokumenti o registraciji,
– reference za razpisana dela,
– predračun za razpisana dela skladno z
razpisnim gradivom,
– rok za izvajanje del,
– način plačila,
– garancijska doba,
– osnutek pogodbe,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Nepopolnih ponudb investitor ne bo upošteval.
9. Ponudniki razpisno gradivo prejmejo
na letališču Brnik – Aeroinženiring po predhodni najavi na tel. 064/261-362 (Čotar Drago, dipl. inž.) in ob predložitvi dokazila o
plačilu stroškov za pripravo gradiva v višini
20.000 SIT na žiro račun 51500-601-15970.
Na istem naslovu se dobijo vse dodatne informacije.
Aerodrom Ljubljana

Tehnične in ostale podatke lahko ponudniki dobijo pri Mariji Rataj, tel.
063/743-546.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– način plačila,
– garancijski rok,
– terminski plan izvajanja del,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost in cenenost izvedbe,
– realnost ponudbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presojo o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili in prejšnjega odstavka.
9. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis za izgradnjo vodovoda Dramlje
– odcep Svetelka” je potrebno vročiti v zapečateni ovojnici najkasneje do 19. 8. 1996
do 12. ure, na naslov: Občina Šentjur Mestni trg 10, Šentjur.
10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi Občine Šentjur, soba št.
48 – drugo nadstropje, dne 19. 8. 1996 ob
13. uri.
11. Nepravočasno prispele in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

– ponujena cena,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– celovitost ponudbe,
– zasnova programa načina dela.
7. Pismene ponudbe z dokazili je potrebno vročiti v zapečateni ovojnici, najkasneje
do 5. 8. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Šentjur – Mestni trg 10, Šentjur z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis Tržnica”.
8. Koncedent si pridržuje pravico, da ne
odda koncesije, če ponudniki ne bodo posredovali ustrezne ponudbe ali bodo le te
pomanjkljive.
9. Dodatne informacije lahko dobijo po
objavi razpisa na Oddelku za okolje in prostor
Občine
Šentjur
po
telefonu
063/743-546, in sicer vsak dan od objave
razpisa do oddaje ponudb, med 7. in 8. uro.
10. Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1996
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šentjur pri
Celju, soba št. 48 – drugo nadstropje.
11. Nepravočasne in nepopolne pondube bodo izločene kot neveljavne.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Šentjur

Ob-3226
Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur pri Celju, 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 oddajo del: izgradnja vodovoda
Dramlje – odcep Svetelka
1. Investitor: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10.
2. Naziv objekta: Vodovod Dramlje – odcep Svetelka.
3. Lokacija: Dramlje – odcep Svetelka.
4. Obseg in vrsta del: izgradnja cevovoda in rezervoarja.
5. Orientacijska
vrednost
del
je
19,000.000 SIT.
6. Rok pričetka del: september 1996.
Zaključek del: junij 1997.
7. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do 2. 8. 1996 med 8. in 12. uro, na Oddelku za okolje in prostor Občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, po predhodnem plačilu 20.000 SIT (pokritje materialnih stroškov) na ŽR št. 50770-637-56047; Občinska
uprava Šentjur pri Celju. Projektna dokumentacija je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, v istem času.

Ob-3225
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ter 9. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju (Ur. l. RS, št. 34/95) in
na podlagi sklepa občinskega sveta z dne
22. 4. 1996, Občina Šentjur objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro koncesionarja za upravljanje
javnega dela tržnice v Šentjurju
1. Koncedent: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, Šentjur.
2. Predmet koncesije: oddaja javnega dela tržnice v Šentjurju v upravljanje.
Koncesionar bo skrbel za organizacijo
prodaje artiklov, za katere je dovoljena prodaja na tržnici, za red, za izvajanje določb
odloka o tržnem redu, za uresničevanje medsebojnih pravic in dolžnosti med prodajalci
na tržnici in za upoštevanje veljavnega hišnega reda večnamenskega objekta Tržnica
Šentjur ter izpolnjeval druge obveznosti.
3. Lokacija objekta: Drofenikova 16,
Šentjur.
4. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja
in prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– registracijo za izvajanje tovrstnih dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu,
– cenik za izvajanje del,
– osnutek pogodbe,
– ugodnosti, ki jih daje koncedentu.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost ponudnika za
prevzem razpisane koncesije,

Št. 044-06/93-2/7
Ob-3229
Na podlagi 91. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavljamo
javni razpis
za nakup dveh avtomobilov za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije
1. Predmet razpisa je nakup dveh avtomobilov za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije:
A) kombiniranega vozila (do 1600 ccm),
B) osebnega avtomobila (do 1800 ccm).
2. Orientacijska vrednost avtomobilov
je:
A) 1,7 mio SIT,
B) 2,5 mio SIT,
Skupaj: 4,2 mio SIT.
3. Avtomobila morata imeti bencinski
motor s katalizatorjem. Poleg tega morata
imeti:
A) – centralno zaklepanje,
– airbag za voznika.
B) – centralno zaklepanje (4 vrata),
– airbag za voznika.
4. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– znamka, tip in tehnične karakteristike,
– firma oziroma ime ponudnika,
– overjena registracija,
– obrazec o boniteti BON-1 (APPNI),
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2
(APPNI),
– obrazec o solventnosti in boniteti
BON-3 (APPNI) (za pravne osebe v zasebni
lastnini),
– dosedanje reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– ceno izraženo v tolarjih s posebej navedenima zneskoma prometnega davka in
carine,
– garancijski rok in način zavarovanja
izpolnitve,
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– datum, do katerega velja ponudba,
– dobavni rok,
– plačilni rok, ki ne sme biti krajši od 20
dni po potrditvi računa s strani naročnika,
– organizacija servisne službe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo,
– slikovne in tekstualne predloge po lastni presoji ponudnika.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in
BON-2 oziroma BON-3 ne smejo biti starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da ponudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.
5. Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli
predplačilo in ne nudijo garancije proizvajalca, se ne bodo upoštevale.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Ponduba se lahko da za vsak posamezni
avtomobil ali za oba avtomobila.
Prednost bodo imele celovite ponudbe
(točka 1A+B).
6. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno opremljena: imeti mora oznako “Ne odpiraj, ponudba!” –
javni razpis št. 044-06/934-2/7 Nakup dveh
avtomobilov za potrebe Državnega zbora
Republike Slovenije.
Na vsaki kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti do vključno
29. 7. 1996 do 12. ure priporočeno na naslov: Državni zbor Republike Slovenije, Komisija za vodenje postopka javnega razpisa
za nakup dveh avtomobilov za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije (Matjaž
Vovk), Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Lahko pa so tudi vročene do istega roka
v recepcijo Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
7. Odpiranje ponudb bo 31. 7. 1996 ob
9. uri, v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevne predvsem:
– tehnične karakteristike,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– organizacija servisiranja,
– dosedanje reference ponudnika.
11. Vsa dodatna pojasnila dobite pri Andreju Bavčarju po telefonu 061/1761-375
ali pri Matjažu Vovku po telefonu
061/1761-157, vsak delovnik od 9. do 11.
ure.

Št. 044-06/93-2/8
Ob-3230
Na podlagi 91. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavljamo

Ponudbe morajo prispeti do vključno
29. 7. 1996 do 12. ure priporočeno na naslov: Državni zbor Republike Slovenije, Komisija za vodenje postopka javnega razpisa
za nakup reprezentančnega avtomobila za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije
(Matjaž Vovk), Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Lahko pa so tudi vročene do istega roka
v recepcijo Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
7. Odpiranje ponudb bo 31. 7. 1996 ob
11. uri, v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
8. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevne predvsem:
– tehnične karakteristike,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– organizacija servisiranja,
– dosedanje reference ponudnika.
11. Vsa dodatna pojasnila dobite pri Andreju Bavčarju po telefonu 061/1761-375
ali pri Matjažu Vovku po telefonu
061/1761-157, vsak delovnik od 9. do 11.
ure.
Državni zbor Republike Slovenije

javni razpis
za nakup reprezentančnega avtomobila
za potrebe Državnega zbora Republike
Slovenije
1. Predmet razpisa je nakup reprezentančnega avtomobila za potrebe Državnega
zbora Republike Slovenije (do 3000 ccm).
2. Orientacijska vrednost avtomobila je
8 mio SIT.
3. Avtomobil mora imeti bencinski motor s katalizatorjem. Poleg tega mora imeti:
– klima napravo,
– centralno zaklepanje (4 vrata),
– airbag za voznika in sovoznika,
– 4×4,
– alarm,
– avtoradio.
4. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– znamka, tip in tehnične karakteristike,
– firma oziroma ime ponudnika,
– overjena registracija,
– obrazec o boniteti BON-1 (APPNI),
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2
(APPNI),
– obrazec o solventnosti in boniteti
BON-3 (APPNI) (za pravne osebe v zasebni
lastnini),
– dosedanje reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– ceno izraženo v tolarjih s posebej navedenima zneskoma prometnega davka in
carine,
– garancijski rok in način zavarovanja
izpolnitve,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dobavni rok,
– plačilni rok, ki ne sme biti krajši od 20
dni po potrditvi računa s strani naročnika,
– organizacija servisne službe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo,
– slikovne in tekstualne predloge po lastni presoji ponudnika.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in
BON-2 oziroma BON-3 ne smejo biti starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da ponudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.
5. Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli
predplačilo in ne nudijo garancije proizvajalca, se ne bodo upoštevale.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno opremljena: imeti mora oznako “Ne odpiraj, ponudba!” –
javni razpis št. 044-06/934-2/8 Nakup reprezentančnega avtomobila za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije.
Na vsaki kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.

Št. 110-1/95
Ob-3231A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Izdelava PGD, PZI projekta rekonstrukcije ceste R 320/1120 Sodražica–Žlebič
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
2. Izdelava lokacijske dokumentacije
in PGD, PZI projekta rekonstrukcije
mag. ceste M 6/263 skozi Ribnico (Gorenjska cesta) od km 3.000 do km 3.500
Orientacijska vrednost del znaša
1,200.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 24. 7. 1996 do 26. 7. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Slavica
Veršič, dipl. inž. (tel. 061-1324-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 7. 1996 do 8.30, v vložišče
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Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
“1. Izdelava PGD, PZI Sodražica–Žlebič.”-S.V.
“2. Izdelava lok. dok. in PGD, PZI projekta M 6 skozi Ribnico.”-S.V.
Javno odpiranje ponudb bo 29. 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.

2. Rekonstrukcija ceste R 320/1117
Unec–Rakek od km 0.350 do km 1.250
(skozi naselje Rakek)
Orientacijska vrednost del znaša
38,650.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 24. 7. 1996 do 26. 7. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Miloš Dernovšek, 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 19. 8. 1996 do 8.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
1.”Preplastitev ceste na Mangart.”-M.D.
2.”Rekonstrukcija
ceste
Unec–Rakek.”-M.D.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 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-3231E
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Št. 110-1/95
Ob-3231B
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Akontativno pridobivanje
zemljišč za potrebe rekonstrukcije
Mariborske ceste v Celju
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 24. 7. 1996 do 26. 7. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Katerina
Zupančič, dipl. jur. (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 29. 7. 1996 do 9.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Akontativno
pridobivanje zemljišč Mariborske ceste v
Celju.”-K.Z.
Javno odpiranje ponudb bo 29. 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-3231C
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Preplastitev ceste na Mangart R 319 a
odsek 1019
Orientacijska vrednost del znaša
17,400.000 SIT.

Št. 110-1/95
Ob-3231D
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Preplastitev R 358
Črenšovci–Razkrižje
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 24. 7. 1996 do 26. 7. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Marjan
Pucko, dipl. inž. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
41,264.500 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 8. 1996 do 9.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Preplastitev
R 358 Črenšovci–Razkrižje.”-M.P.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 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.

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija dveh
propustov na cesti R 336 na cesti Rimske
Toplice–Jurklošter
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 24. 7. 1996 do 26. 7. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Marko Žitnik, dipl. inž. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 8. 1996 do 10.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstrukcija dveh propustov - Rimske Toplice.”-M.Ž.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 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-3231F
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del IP:
a) Rekonstrukcija magistralne ceste
M1/215 Ljubljana/ Karlovški most–Škofljica pododsek od km 4.000 do km 7.800
Malence–Škofljica
b) Rekonstrukcija križišča v Škofljici
mag. cesto M1 z mag. ceste M 6 in reg.
ceste R 331 (navezava M1/215 km 7.800–
7.905
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 24. 7. 1996 do 26. 7. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl. inž. (tel. 061-1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Stran 2758

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 38 – 19. VII. 1996

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “IP rekonstrukcije ceste M 1/215 Karlovški most–
Škofljica in križišča Malence–Škofljica.”-L.R.
Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 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.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

tudi odpove sklenitev pogodbe glede na
vzrok.
5. Obseg in vsebina ponudbe ter merila
za izbor:
a) ime in naslov ponudnika z dokazilom
o registraciji in odločbo o opravljanju ter
matično številko,
b) ceno, najnižja ponudba ni najugodnejša,
c) reference ponudnika zadnjih dveh let,
d) ponudbeni predračun na originalnih
popisih,
e) poslovna boniteta, ne starejša od 30
dni,
f) podpisani posebni pogoji,
g) navedba in naslov kontaktne osebe,
i) opcija ponudbe.
6. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje
do 29. 7. 1996 do 12. ure, na naslov: Projekt
MR inženiring, d.d., 2000 Maribor, Svetozarevska 10.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Študentski domovi”.
Odpiranje ponudb bo 29. 7. 1996 ob
12.30, v prostorih Projekt MR inženiring,
d.d., Maribor, Svetozarevska 10/IV. nad.
7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne klavzule ne bomo upoštevali.
8. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni.
Študentski domovi Maribor

7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– roki,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– plačila,
– boniteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
8. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
19. 8. 1996 do 12. ure na naslov: Projekt
MR inženiring, d.d., Maribor, Svetozarevska 10.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Srednja trgovska šola v Celju”.
9. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in varovalne klavzule ne bomo upoštevali.
10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Projekt MR inženiring, d.d., Maribor, Svetozarevska 10, dne 20. 8. 1996, s pričetkom ob
12. uri.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 456
Ob-3233
Študentski domovi v Mariboru, Gosposvetska 83, Maribor, na podlagi odredbe o
postopku in izvajanju javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo
vzdrževalnih del na objektih študentskih
domov v Mariboru
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejših ponudnikov za izvedbo naslednjih del:
a) popravilo strehe in obrob žlebov telovadnice – ca. 2,000.000 SIT,
b) zamenjava strešnih oken 70/100 – 6.
in 7. dom – ca. 1,000.000 SIT,
c) kompletno pleskanje doma (brez sob)
– 4. dom – ca. 1,500.000 SIT,
d) izdelava in montaža samonavijalcev s
kovinsko palico in platnom – ca. 500.000
SIT.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe.
Ponudbe je treba izdelati za vsako vrsto
del posebej za vsa razpisana dela skupaj ali
samo za posamezno vrsto razpisanih del, v
odvisnosti od usposobljenosti in registracije
predmeta poslovanja ponudnika.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristajajo na posebne pogoje, ki so priloga v razpisni dokumentaciji in
s podpisom le-teh izražajo svoj pristanek,
da v primeru, da bodo kot najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje določene vrste
del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu “funkcionalni ključ v roke”.
Ponudniki, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo, si morajo ogledati objekt in
tiste njihove dele, na katere se nanaša ponudba.
Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis s količinami in priloženo rekapitulacijo del. Računske napake gredo v škodo ponudnika.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
gradivo od dneva razpisa do vključno 24. 7.
1996, med 8. in 12. uro, na Projekt MR
inženiring, d.d., Svetozarevska 10, pri Branki Manfreda, tel. 062/227-161.
4. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del je v avgustu 1996. O morebitnih odstopanjih na podlagi tehtnih razlogov se bo
naročnik pogajal z najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo pogodb. Naročnik si
pridržuje pravico skleniti pogodbo v zmanjšanem obsegu od razpisanega, ali pa lahko

Št. 456
Ob-3234
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izbiro izvajalca za GOI, dela na
Srednji trgovski šoli v Celju
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrtniških, instalacijskih in rušitvenih del pri
izgradnji Srednje trgovske šole v Celju.
2. Izgradnja zajema delno adaptacijo obstoječega objekta, nadzidavo, dozidavo ter
okolje.
Orientacijska
vrednost
del
je
120,000.000 SIT.
3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje in posebne pogoje, da bodo kot izbrani
najugodnejši ponudniki izvedli razpisana
dela in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
po načelu “funkcionalni ključ”.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo potrebne informacije ter razlage za izdelavo ponudbe do vključno 26. 7. 1996, vsak delovnik med 9. in
12. uro na Projekt MR inženiring, d.d., Maribor, Svetozarevska 10, tel. 062/227-161,
faks 062/23-765.
Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
plačila 40.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-10612.
5. Predvideni rok pričetka del je september 1996.
6. Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega razpisanih del vsled tehničnih oziroma finančnih razlogov pred sklenitvijo pogodbe.

Št. 324/96
Ob-3240
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca strokovno-tehničnih
opravil v delu nacionalnega
raziskovalnega programa (Borza mladih
raziskovalcev)
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izvajanje strokovno tehničnih opravil v zvezi z naslednjimi
dejavnostmi:
– vzdrževanje in obnavljanje zbirke podatkov o mladih raziskovalcih, ki so bili, so
oziroma bodo vključeni v projekt mladih
raziskovalcev,
– vzdrževanje in razvoj komunikacijske
mreže za vzpostavitev stikov med uporabniki – interesenti za zaposlitev mladih
raziskovalcev in mladimi raziskovalci,
– izvajanje promocije Borze mladih
raziskovalcev.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa so:
– pravna oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje razpisanih del,
– delovne izkušnje, zlasti na področju
kadrovanja,
– ustrezni kadri, prostori in oprema.
4. Čas trajanja izvajanja razpisane dejavnosti je do konca leta 1998.
5. Predvideni rok začetka izvajanja razpisanih opravil je takoj po opravljeni izbiri
najboljšega ponudnika in podpisu pogodbe.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo razpisanih opravil je 20,000.000 SIT letno.
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7. Ponudba za razpis mora vsebovati elemente po 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference o dosedanjem delu,
– cena in plačilni pogoji,
– skladnost ponudbe s predmetom razpisa.
9. Pisne ponudbe z vso potrebno dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj, ponudba
za javni razpis za izbiro izvajalca Borze
mladih raziskovalcev”, morajo ponudniki
dostaviti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana.
10. Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov prispeti ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke do vključno 9. avgusta 1996 do 12.
ure.
11. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepopolnih, nepravočasnih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrsva za znanost in tehnologijo na Slovenski 50, Ljubljana, sejna soba II. nadstropje, dne 13. avgusta 1996 ob 10. uri.
13. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pisno pooblastilo za svojo
navzočnost pri odpiranju ponudb.
14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana pri Marjani Bertoncelj.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ljubljana

– relacija št. 2: Semič (13.10) – Železniška postaja (13.17) – Vrčice (13.22) –
Črmošnjice (13.27) -Semič; 24 km,
3. Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo v občinski upravi Občine Semič
(Sonja Ličen Tesari), tel.: 068/67-083,
67-098.
4. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in
v skladu s cestno zakonodajo.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudnika ter naslov,
– dokazilo o registraciji,
– ceno za kilometer razpisanih prevozov
in plačilne pogoje,
– vzorec pogodbe,
– reference,
– ugodnosti ponudnika.
7. Podpisane in pravilno opremljene ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti do vključno petnajsti dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS do 8. ure
na naslov: Občina Semič, Semič 14, 8333
Semič oziroma v tajništvo Občine Semič.
Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 15 dan po
objavi v Uradnem listu RS ob 9. uri v prostorih občine. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje pri odpiranju ponudb.
9. Nepravilno opremljene, nepopolne, nejasne in nepravočasno prispele ponudbe bodo v postopku odpiranja ponudb izločene.
10. Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Semič

zneska vrednosti izvršenih del, 20% pa po
primopredaji del. Cene so fiksne do konca
gradnje.
7. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– ostale ugodnosti.
8. Najcenejši ponudnik ni obvezno najugodnejši.
9. Ponudbo v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za rekonstrukcijo krajevne ceste Popetre–Trsek” je potrebno dostaviti najkasneje do četrtka 5. septembra 1996 do 13.30 na naslov: Mestna
občina Koper, Urad za okolje in prostor Verdijeva 6, tajništvo, ko bo tudi javno odpiranje prispelih ponudb.
10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Mestna občina Koper

Ob-3241
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Semič objavlja
javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Osnovno šolo Belokranjskega odreda
Semič
1. Naročnik: Občina Semič, Semič 14,
Semič.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca rednih prevozov učencev Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič za šolsko leto
1996/97 na naslednjih relacijah:
I. dovozi z avtobusi:
– relacija št. 1: Semič–Črmošnjice (7.) –
Vrčice (7.05) – Gaber (7.10) – Starihov Vrh
(7.17) – Semič (7.20); 23 km,
– relacija št. 2: Črešnjevec (6.50) – Gradnik (6.57) – Omota (7.) – Osojnik (7.07) –
Maline (7.12) – Štrekljevec (7.18) – Kal
(7.20) – Semič (7.27); 18 km,
– relacija št. 3: Semič–Stranska vas
(7.32) – Semič (7.37); 8 km, (vožnjo na
relacijah št. 2 in št. 3 opravi isti avtobus)
II. razvozi z avtobusi:
– relacija št. 1: Semič (13.05) – Stranska
vas (13.10) – Črešnjevec (13.15) – Gradnik
(13.22) – Omota (13.26) – Osojnik (13.35);
23 km,

Št. 19/96
Ob-3242
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
krajevne ceste Popetre–Tresk
1. Investitor: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija krajevne ceste Popetre–Tresk.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo vsak delovni
dan na sedežu investitorja na Uradu za okolje in prostor, Verdijeva 6, v tajništvu od 8.
do 12. ure proti plačilu 20.000 SIT z virmanom na žiro račun Mestne občine Koper, št.
51400-845-20561.
4. Orientacijska vrednost del je:
25,000.000 SIT.
5. Predvideni začetek del je 30. septembra 1996, zaključek del pa 60 delovnih dni
po pričetku del.
6. Način plačila: z enkratno situacijo po
zaključku del do višine 80% pogodbenega

Ob-3243
Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 13/94) ter
sklepa Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo vodovoda Vintarjevec
1. Investitor del je Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija.
2. Predmet razpisa je izbiranje najugodnejšega izvajalca, ki bo izvajal izgradnjo
vodovoda Vintarjevec.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak dan od 8. do 14. ure na Oddelku za
gospodarsko infrastrukturo v Občini Litija,
Jerebova ul. 14, Litija, pri načelniku oddelka Antonu Koviču, tel. 061/881-211 int. 109.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na podlagi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun 50150-630-810316 – proračun Občine
Litija – javni razpis.
4. Orientacijska vrednost investicije je
24,000.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del: konec meseca oktobra 1996.
6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
7. Rok za oddajo ponudb je 31. 7. 1996
do 8.30. Ponudbe morajo do navedenega
roka prispeti po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija v zapečatenih kuvertah z oznako “Razpis za izgradnjo
vodovoda Vintarjevec – Ne odpiraj”, na kuverti mora biti točen naslov ponudnika.
Ponudbe se lahko do navedenega roka
tudi osebno oddajo v tajništvu občine, soba
št. 44.
8. Javno odpiranje ponudb bo 31. 7. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Litija, Jerebova ul. 14, Litija.
9. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
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za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastil, nimajo pravice dajati
pripomb na postopek odpiranja ponudb in
nimajo pravice spodbijati pravilnost postopka odpiranja ponudb.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference s področja del,
– ponudbena cena na enoto,
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– garancijski roki,
– eventualne druge ugodnosti.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

– ponudbena cena na enoto,
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– garancijski roki,
– eventualne druge ugodnosti.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Litija

5. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija se dobi v tajništvu ADK
Kladivar Cetis, Stritarjeva ul. 24A.
Za dvig omenjene dokumentacije je potrebno predhodno vplačati vplačilo nepovratnih sredstev v višini 10.000 SIT, na Razvojni center Inženiringi, d.o.o., ŽR št.
50700-601-13133.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom del in
dvigom dokumentacije se dobijo od 22. 7.
1996 do 26. 7. 1996 med 8. in 11. uro v
tajništvu ADK Kladivar–Cetis Celje, Stritarjeva ul. 24A, Roman Lešek (Oskar Šoster) tel. 063/32-200.
6. Oddaja ponudbe: ponudniki morajo
dostaviti ponudbo v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo zahodnega prizidka ADK Kladivar–Cetis Celje”.
Ponudbo je potrebno oddati 5. 8. 1996
do 12. ure v tajništvo ADK Kladivar–Cetis,
Stritarjeva ul. 24A, 3000 Celje.
Odpiranje ponudb bo 7. 8. 1996 ob 12.
uri v sejni sobi društva, Stritarjeva ul. 24A.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika z matično številko,
– registracijo z odločbo,
– kadre,
– poimenski seznam ljudi, ki bodo vodili
izvajanje del,
– poimenski spisek podizvajalcev, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da za
določeno delo sam izbere izvajalca-kooperanta,
– reference,
– terminski plan napredovanja del,
– izjavo, da je seznajen s tehnično dokumentacijo, da z njo soglaša,
– izjavo ponudnika, da prevzame operativno koordinacijo izvajanja del na objektu
z izvajalci, katere izbere naročnik neposredno,
– izdelavo ločene ponudbe za kovinsko
konstrukcijo,
– finančne podatke (BON1, BON2,
BON3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni),
– bianco menico v višini 10% ponudbenih del, kot garancijo za resnost ponudbe,
– opcija ponudbe.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– kompletnost ponudbe in reference na
podobnih objektih,
– opcija,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje zahtev iz točke 7 tega
razpisa,
– najcenejši ponudnik ni nujno da je najugodnejši.
Upoštevajo se samo popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.
Prepozno prispele ponudbe bomo vračali neodprte.
Naročnik si pridržuje pravico, da sklene
pogodbo z izbranim ponudnikom po fazah
del, oziroma v manjšem obsegu ali jo sploh
ne sklene kolikor pride do težav z finančnimi sredstvi.
9. O izboru bodo ponudniki seznanjeni v
zakonitem roku.
ADK Kladivar–Cetis Celje

Št. 777-9/96
Ob-3244
Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje sanacije plazu na cesti za
Jastrebnik
1. Investitor del je Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca, ki
bo izvajal sanacijo plazu na cesti v Jastrebnik.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak dan od 8. do 14. ure na Oddelku za
gospodarsko infrastrukturo v Občini Litija,
Jerebova ul. 14, Litija, pri načelniku oddelka Antonu Koviču, tel. 061/881-211 int. 109.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo na podlagi predhodne predložitve
dokazila o vplačilu 6.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih nakažejo na žiro račun
50150-630-810316 – proračun Občine Litija – javni razpis.
4. Orientacijska vrednost investicije je
2,500.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del: konec meseca
septembra 1996.
6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.
7. Rok za oddajo ponudb je 6. 8. 1996 do
8.30. Ponudbe morajo do navedenega roka
prispeti po pošti na naslov Občina Litija,
Jerebova ul. 14, 1270 Litija v zapečatenih
kuvertah z oznako “Razpis za sanacijo plazu na cesti za Jastrebnik – Ne odpiraj”, na
kuverti mora biti točen naslov ponudnika.
Ponudbe se lahko do navedenega roka tudi
osebno oddajo v tajništvu občine.
8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1996
ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija, Jerebova
ul. 14, Litija.
9. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastil, nimajo pravice dajati
pripomb na postopek odpiranja ponudb in
nimajo pravice spodbijati pravilnost postopka odpiranja ponudb.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference s področja del,

Št. 48/96

Ob-3245

Javni razpis
za modernizacijo krajevne ceste v
Občini Destrnik–Trnovska vas
1. Investitor: Občina Destrnik–Trnovska
vas.
2. Predmet razpisa: moderniziranje krajevne ceste Ločki vrh.
3. Orientacijska vrednost del: 28,000.000
SIT.
4. Rok izvedbe: zaključek del do 15. 9.
1996.
5. Dokumentacija: popis del kot podloga
za sestavo ponudbe dobitev v občinski upravi Občine Destrnik–Trnovska vas.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika,
– možnost kreditiranja.
7. Interesenti razpisno dokumentacijo
dvignejo v prostorih Občine Destrnik–Trnovska vas.
8. Interesenti morajo oddati ponudbe do
5. 8. 1996 do 9. ure na naslov: Občina Destrnik–Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj” Ločki vrh.
9. Odpiranje ponudb bo 5. 8. 1996 s pričetkom ob 12. uri v prostorih Občine Destrnik–Trnovska vas, Trnovska vas 42.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Destrnik–Trnovska vas
Št. 133-96
Ob-3246
ADK Kladivar–Cetis Celje, Stritarjeva
ul. 24A, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca del
izgradnje zahodnega prizidka k
obstoječi dvorani ADK Kladivar–Cetis
Celje
1. Naročnik: ADK Kladivar–Cetis Celje,
Stritarjeva ul. 24A.
2. Predmet razpisa: izgradnja zahodnega
prizidka k obstoječi dvorani – lokacija Stritarjeva ul. 24A, Celje.
3. Orientacijska vrednost del: ca. 55 mio
SIT.
4. Predviden rok pričetka del: september
1996.
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Ob-3247
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, razpisuje na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
steklenih sten in pisarniškega pohištva
I. Splošni podatki:
1. Naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, WTC, Dunajska 156/I,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa: urejanje in opremljanje prostorov za Euro Info Korespondenčni center:
– sklop a: dobava in montaža steklenih
predelnih sten;
– sklop b: dobava in montaža pisarniškega pohištva.
3. Lokacija: promocijski del pritličja v
stavbi Word Trade Centra (WTC), Dunajska 156, Ljubljana.
4. Obseg, velikost in vrsta del
Pospeševalni center za malo gospodarstvo pristopa k urejanju prostorov za Euro
Info Korespondenčni center. Prostori so velikosti 90 m 2, v okviru katerih so pisarne ter
dokumentacijski center.
– sklop a: dela obsegajo dobavo in montažo steklenih predelnih sten iz refleksnega
in kaljenega stekla.
– sklop b: dela obsegajo dobavo in montažo pisarniškega in knjižničnega pohištva,
delno tipske izvedbe, delno pa oblikovanega po naročilu. Pohištvo mora biti enotno in
reprezentativno oblikovano.
5. Vrednost razpisanih del
– sklop a: okvirna vrednost za dobavo in
montažo steklenih sten je 2,500.000 SIT;
– sklop b: okvirna vrednost za dobavo in
montažo pisarniškega pohištva je 4,000.000
SIT.
6. Razpisna dokumentacija: dokumentacijo lahko dvignete v Pospeševalnem centru
za malo gospodarstvo, WTC, Dunajska 156,
I. nadstropje, soba št. 110, vsak dan od 9. do
10. ure.
II. Pogoji za udeležbo
1. Od ponudnika se pričakuje predvsem:
– da nudi kompletno ponudbo za posamezni sklop po razpisni dokumentaciji;
– da nudi možnost dobave in montaže v
20 dneh po izbiri ponudnika za tipsko pohištvo ter 30 dni za pohištvo po naročilu in
steklene stene.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predstavitev tipskega pisarniškega pohištva (propagandni material) – za sklop b
oziroma predstavitev možne izvedbe montaže stekla – za sklop a:
– ponudbeno vrednost,
– rok dobave in montaže,
– opcijo ponudbe,
– plačilne pogoje,
– garancijske roke za opremo in dela,
– referenčna lista.
2. Da ne pride do kasnejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil razpisne pogoje in da nanje nima
pripomb. Če ima pripombe, jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obveže, da bo v primeru
sklenitve pogodbe kot izvajalec predložil
garancijo da bodo dela opravljena do ponudbenega roka.
2. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno.
IV. Končna določila
Komisija bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upoštevala naslednje kriterije in
merila:
– strokovno usposobljenost ponudnika,
– kvalitetno in oblikovano ustreznost
montaže steklenih sten oziroma tipskega pisarniškega programa,
– kompleksnost nudenih del po posameznem sklopu,
– rok dobave in montaže,
– ponudbeno vrednost,
– ugodnosti, ki jih v svoji ponudbi nudi
izvajalec.
Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del oziroma ne izbere
izvajalca, kolikor predstavljeni programi ponudnikov, oblikovno in kakovostno ne odgovarjajo naročniku.
Ponudbe morajo biti dostavljene 15. 8.
1996 do 12. ure na naslov: Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156/I, 1000 Ljubljana.
Ponudba mora biti ločena po posameznem sklopu, v posebnem ovitku zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za steklo
– sklop a oziroma Ne odpiraj, ponudba za
pohištvo – sklop b.”
Odpiranje ponudb bo v prostorih Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, 16.
8. 1996 ob 12. uri. Ponudniki bodo o izidu
natečaja obveščeni v 10 dneh po odpiranju
ponudb.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo v prostorih
Pospeševalnega centra ali na tel. št.
061/188-1177.
Pospeševalni center za
malo gospodarstvo

3. Lokacija: Železniško omrežje Slovenskih železnic.
4. Predviden rok gradnje: dela se bodo
opravljala v obdobju enega leta.
5. Obseg del: javni razpis se nanaša na
dela, ki so definirana s sprejetim proračunom Republike Slovenije in sprejetim planom investicij v železniško infrastrukturo.
B) Razpisni pogoji:
Pismena prijava za razpis (ponudba) mora vsebovati:
a) polni naziv in naslov ponudnika,
b) podatki o registraciji ponudnika,
c) referenčno listo s poudarkom na železniške objekte,
d) pregled strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj zaposlenih pri izvajanju tovrstnih objektov,
e) pisno zagotovilo, da bo upošteval
predpise, ki se nanašajo na varnost in urejenost železniškega prometa in da bodo njegovi delavci z njimi seznanjeni, ter da odgovarja za škodo, ki bo morebiti nastala
zaradi neupoštevanja le-teh,
f) boniteto – izpolnjene obrazce BON 1
in BON 2 ali BON 3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni pred zaključkom razpisnega
roka,
g) podatki o opremi in mehaniziranosti
podjetja (vrsta in tip gradbene in progovne
mehanizacije in stopnjo uporabnosti),
h) seznam podizvajalcev in njihove reference,
i) kontaktna oseba.
Ponudbe morajo biti oddane za posamezne predmete razpisa od I. do II. V ponudbi
mora biti navedeno na kateri predmet razpisa (I ali II) se nanaša ponudba.
Vsebina ponudbe pod točkami a), b), e)
in f) je v primeru, da se isti ponudnik javi na
oba predmeta obvezna samo enkrat.
C) Merila za ugotavljanje sposobnosti izvajalca
Prednost pri priznavanju sposobnosti bodo imeli tisti ponudniki, ki bodo zagotavljali uspešnejšo realizacijo po naslednjih kriterijih:
a) boljše in več referenc s področja sedaj
izvedenih objektov s poudarkom na železniških objektih,
b) primernejše že osvojene in uporabljene tehnologije tovrstnih gradenj s poudarkom na čim manj motenj v železniškem prometu,
c) poznavanje tehnologije železniškega
prometa s poudarkom na poznavanje predpisov s področja varnosti in urejenosti železniškega prometa,
d) primernejša usposobljenost kadrov za
delo na železnici,
e) ustreznejša opremljenost z mehanizacijo (gradbeno in progovno),
f) finančna trdnost in sposobnost in možnost kreditiranja za izvajanje posameznih
del,
g) daljše obdobje sodelovanja pri delih
za omrežje SŽ.
Ponudnik naj navede tudi vse ostale
ugodnosti, za katere meni, da bi pri realizaciji razpisanih del pomenile prednost in jih
lahko nudi investitorju.
Investitor bo izbral izmed prispelih ponudb za vsak predmet razpisa in priznal sposobnost izbranim.
D) Rok za oddajo

Ob-3248
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86), Slovenske
Železnice, d.d., objavljajo:
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za obnovo in
rekonstrukcijo objektov spodnjega in
zgornjega ustroja na omrežju Slovenskih
železnic
I. Zgornji ustroj železniških prog – tiri
in kretnice.
II. Spodnji ustroj železniških prog – zemeljska dela.
A) Splošni pogoji
1. Naročnik del: Slovenske železnice,
d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, vir
sredstev: SRP RS.
2. Predmet razpisa: obnova in rekonstrukcija objektov pod I. in II.
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Podpisano in pravilno opremljeno ponudbo mora ponudnik oddati najkasneje do
20. 8. 1996 in 9. ure v pisarni št. 205, SŽ
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana. Ponudbe naj bodo naslovljene:
Slovenske železnice, d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, Infrastruktura, “Javni razpis za obnovo in gradnjo”. Ponudbe
poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno. Te ponudbe se upoštevajo kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in
ure.
E) Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996 ob 9.30
v prostorih SŽ Infrastrukture, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana.
Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bodo dostavljene pravočasno in v skladu z
odredbo o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo
iz proračuna Republike Slovenije in bodo
vsebovale vse pogoje navedene pod točko B
tega razpisa.
Ponudbe se bodo odpirale komisijsko. O
odpiranju ponudb bo voden zapisnik, ki ga
sopodpišejo pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena ponudba ne
ustreza razpisu.
Informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite pri Slovenskih železnicah, d.d.,
Ljubljana, v tajništvu Infrastrukture – Gradbena dejavnost, tel. 13-13-144, int. tel.
44-33 med 8. in 10. uro.
Vsi ponudniki bodo obveščeni o izboru
v roku maksimalno 30 dni po izteku roka za
oddajo ponudb.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objekta:
V ponedeljek 29. 7. 1996 ob 9. uri na
postaji Borovnica.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb:
Rok za oddajo ponudb je 6. avgust 1996
do 9.30 v tajništvu SVP Postojna, Kolodvorska 25a.
9. Odpiranje ponudb:
Javno odpiranje pondub bo 6. avgust
1996 ob 10. uri v prostorih SVP Postojna,
Kolodvorska 25a.
10. Obvestilo o izboru:
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

Ob-3249
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih del,
ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Slovenske železnice, d.d., Ljubljana objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo brežine
vkopa v km 6+550/720 na progi
Prešnica–Koper
A) Splošni podatki:
1. Naročnik:
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
Sanacija vkopne brežine v km 6+550/720
na progi Prešnica–Koper.
3. Čas del:
Avgust, september 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
5,000.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na Slovenskih železnicah, d.d., SVP Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna, od 19. do
31. 7. 1996 med 7. in 8. uro ter 13. in 15.
uro. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 067/25-043 ali 067/24-361 int. 312, pri
Ivanki Kukolj ali int. 142, pri Borisu Ambrožiču.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objekta:
V ponedeljek 30. 7. 1996 ob 9. uri na
postaji Črnotiči.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo pobočja
useka v km 584+900/585+100 na progi
Ljubljana–Sežana
A) Splošni podatki:
1. Naročnik:
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
Sanacija skalnega pobočja useka v km
584+900/585+100 na progi Ljubljana–Sežana.
3. Čas del:
Avgust, september 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
15,000.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na Slovenskih železnicah, d.d., SVP Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna, od 22. do
31. 7. 1996 med 7. in 8. uro ter 13. in 15.
uro. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 067/25043 ali 067/24361 int. 312, pri
Ivanki Kukolj ali int. 142 pri Borisu Ambrožiču.

Ob-3250
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih del,
ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Slovenske železnice, d.d., Ljubljana objavljajo

ku.
8. Rok za oddajo ponudb:
Rok za oddajo ponudb je 6. avgust 1996
do 8.30 v tajništvu SVP Postojna, Kolodvorska 25a.
9. Odpiranje ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 6. avgust
1996 ob 9. uri v prostorih SVP Postojna,
Kolodvorska 25a.
10. Obvestilo o izboru:
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Ob-3251
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in št. 29/86) in odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske železnice, d.d., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Investitor
Slovenske železnice Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.
2. Predmet razpisa
Suhomontažna zamenjava oken na Železniški postaji Maribor.
3. Čas izvajanja del
September, oktober 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
5,000.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predložitvi potrdila prevzamejo na SŽ
Ljubljana, Sekciji za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, pri Nadi Kočevar,
oziroma Gabrijelu Stavbar, po predhodnem
telefonskem dogovoru, telefon 062/31-993
ali 26-151 int. 296, ali 346, od 22. 7. 1996
do 26. 7. 1996. Kupnino za razpisno dokumentacijo v vrednosti 2.000 SIT naj ponudniki nakažejo na žiro račun SŽ Ljubljana –
Infrastruktura, št. 50100-601-5014744.
6. Ogled objekta
Ogled objekta je mogoč po predhodnem
telefonskem dogovoru.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku (izdelava na kjuč itd.).
8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 5. 8. 1996 do
13. ure v tajništvu SŽ – Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, 2000
Maribor.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upoštevajo kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in ure.
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9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1996 ob
13.30 v prostorih SŽ – Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, 2000
Maribor.
10. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Infrastruktura

Ob-3253
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Krško objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo mostu v
Brestanici, preko potoka Brestanica
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izgradnjo mostu v Brestanici, preko potoka
Brestanica.
3. Orientacijska cena: 8,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: začetek del 1. 9. 1996 in
dokončanje do 15. 10. 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.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presojo o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.
B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– potrdilo o registraciji, ne starejše od
30 dni,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vodili gradnjo, z navedbo izobrazbe in drugih
podatkov,
– poimenski spisek izvajalcev in podizvajalcev z navedbo njihovega procenta
udeležbe pri gradnji (s potrdili o registraciji), ter njihove reference,
– seznam referenc na podobnih objektih,
– operativni terminski plan izvajanja del,
– garancijo za gradbenokonstrukcijski
del: rok,
– navedbo oblike garancije za izvedbo
ponujenega posla (rok, kvaliteta),
– potrjene obrazce BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne starejše kot 30 dni,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti finančni dokument
(bančno ali zavarovalniško garancijo, akceptni nalog), ki glasi na 10% ponudbene
cene in ga naročnik lahko vnovči v dobro,
– operativni terminski planogram izvedbe.
Izjave:
– da so cene fiksne za čas izvedbe,
– da je ponudnik pripravljen izvesti ponudbena 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 terminih,
– da je ponudnik seznanjen s tehnično
dokumentacijo in da z njo soglaša,
– da je ponudnik pripravljen posel izvesti po potrjenem terminskem planu.

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.
Plačilni rok za plačilo situacije ne more
biti krajši od 60 dni po prejemu situacije.
2. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo mostu”, je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do
20. 8. 1996 do 10. ure na Občino Krško –
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan v
sejni sobi E ob 11.30.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, na Občini Krško, CKŽ 14, na oddelku za gospodarsko infrastrukturo, pri Somraku, kjer lahko dobite tudi vse dodatne
informacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
pristojbine v višini 10.000 SIT na žiro račun
št. 51600-630-13042.
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 racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi
sredstvi, ali odstopiti od oddaje del po tem
razpisu ne glede na razloge.
5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-3252
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in dopolnitve) Slovenske železnice objavljajo:
ponovni javni razpis
za nabavo pritrdilnega materiala za
vzdrževanje železniške infrastrukture
I. Kupec: Slovenske železnice Ljubljana, Kolodvorska 11, v skladu s proračunom
Republike Slovenije za leto 1996.
II. Predmet razpisa: pritrdilni material za
redno in investicijsko vzdrževanje železniških prog v letu 1996.
III. Specifikacija potrebnega materiala:
1. 17.700 kompletov elastičnega pritrdilnega pribora za pritrjevanje tirnic.
Za komplet elastičnega pritrdilnega pribora se smatra vzmet, pokončni vijak in
matica ter podložna ploščica, kjer je potrebna.
IV. Ponudbe naj vsebujejo naslednje elemente:
a) vrednost celotne ponudbe;
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 ponudnika:
a) kakovost blaga,
b) odlične reference dobavitelja,
c) kratek dobavni rok,
d) ugodna cena,
e) ugodni plačilni pogoji.
VI. Dodatne informacije in standarde za
navedeno blago lahko dobite na telefonu
številka: 061/328-083 ali osebno vsak delovni dan od 8. do 10. ure pri Bojanu Geršaku.
VII. Dobavni rok: III. in IV. kvartal leta
1996.
VIII. Za pravočasno prispele ponudbe se
bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov 19. 8. 1996 do 9. ure. Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996, ob 10. uri v
Stekleni dvorani, poslovne stavbe Slovenskih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
IX. Ostalo: vsi ponudniki bodo obveščeni o izboru v roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene
na: Slovenske železnice, d.d., Materialno
poslovanje, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, z oznako: Javni razpis Elast – Ne odpiraj.
Slovenske železnice

Ob-3254
Občina Krško na podlagi 30. člena zakona o financiranju javne porabe objavlja
javni razpis
za oddajo del: modernizacija lokalnih in
komunalnih cest
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: modernizacija lok.
in komunalnih cest – Rožno–Resa dolžina
2 km
3. Orientacijska cena: 5,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: predviden pričetek del
je 1. 9. 1996, končanje del pa 30. 11. 1996.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačilni pogoji z možnostjo zamika plačil, financiranje izgradnje, kompenzacija, fiksnost cen, rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.
B) Razpisni pogoji
1. Vsi ki želijo sodelovati v razpisu morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
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– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– podatke o mehanoopremljenosti,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi pondube v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na originalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Modernizacija lokalnih in komunalnih cest – Ne odpiraj” je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje 32. dan po objavi v Uradnem listu
RS, do 10. ure na Občino Krško – Oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E, ob
12. uri.
3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne informacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.
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, pridržuje si pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Krško

okolje, prostor in urbanistično načrtovanje
Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
Kontaktni osebi Miran Vatovec ali Irena Debevc.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo z vključno desetim dnem po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na osnovi predhodne predložitve dokazila o plačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na ŽR
52200-630-61215 proračun Občine Postojna.
8. Potrebne informacije in razlage za izdelavo posreduje osebje Oddelka za okolje,
prostor in urbanistično načrtovanje Občine
Postojna, osebno ali po tel. 067/24-401 int.
13 ali 59. Kontaktni osebi Miran Vatovec
ali Irena Debevc.
9. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 13. ure, na naslov: Stanovanjski
sklad Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
10. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z razpisno dokumentacijo in predpisanim postopkom ter z določili 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93). Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba
PGD, PZI, Poljane”.
11. Odpiranje ponudb bo 25. dan po objavi razpisa ob 12.30 v sejni dvorani doma
organizacij v Postojni, Trg Padlih borcev 5.
12. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Stanovanjski sklad Občine Postojna

Ob-3255
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja Stanovanjski sklad Občine Postojna
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije PGD, PZI
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Postojna.
2. Predmet razpisa: izdelava projektov
PGD in PZI za poslovno stanovanjsko blokovno gradnjo ob Ljubljanski cesti v Postojni.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša: 3,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka del po podpisu
pogodbe, predvidoma v avgustu.
5. Predviden rok končanja del: 3 mesece
po podpisu pogodbe.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– reference na podobnih projektih,
– cenovno ugodnejša ponudba, pri čemer najnižja cena ni merilo za izbor,
– sestava in strokovna usposobljenost
projektne ekipe,
– rok izvedbe,
– fiksnost cene,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Dvig razpisne dokumentacije: vsak
dan med 8. in 14. uro na sedežu Oddelka za

Ob-3256
Na podlagi določil zakon o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje prostorov
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je čiščenje
prostorov.
3. Orientacijska vrednost predvidenih del
je 17,000.000 SIT. Pripadajoči prometni davek je vključen v ceno.
4. Izbrani izvajalec bo opravljal dela do
31. 12. 1997. Specifikacija del je razvidna
iz razpisne dokumentacije.
5. Dela se bodo opravljala na različnih
lokacijah v okviru carinarnic po Sloveniji:
Celje, Jesenice, Koper, Ljubljana, Murska
Sobota, Sežana.
6. Ponudniki lahko izdelajo ponudbo za
vse ali pa le za posamezne lokacije.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbo z nobenim od
ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega izvajalca takoj
prekine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega izvajalca po
tem javnem razpisu.

8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudb,
– konkurenčnost cen (cene izražene v
SIT, s posebej izraženim popustom in prometnim davkom),
– fiksnost cen v času razpisa,
– spremembe cen so možne, če se stopnja rasti cen na drobno od podpisa pogodbe
(oziroma od zadnje spremembe) do naročila
poveča za več kot 5%, medtem ko ostanejo
rabati isti kot so bili ponujeni v okviru javnega razpisa, v primeru povečanja cen se
le-te na novo opredelijo z aneksom,
– druge ugodnosti ponudnika,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje drugih pogojev.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
9. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila na Carinski upravi Republike Slovenije, Šmartinska 130 (VII. nadstropje, vložišče) v Ljubljani, vsak delovnik od 9. do 11. ure.
10. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj navedene odredbe in morajo vsebovati vse sestavine in navedbe, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
11. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki
so priloženi razpisni dokumentaciji in priloži zahtevane priloge. Ponudnik je dolžan
oddati ponudbo na originalnem izvodu, ki
ga prejme v razpisni dokumentaciji.
12. Ponudba mora biti oddana v zaprti
dvojni kuverti in pravilno opremljena. Na
zunanji kuverti mora biti oznaka “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za izbiro izvajalca za čiščenje”, na notranji pa točen naslov ponudnika.
Ponudbo je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno do vključno 12. 8.
1996 do 11. ure na naslov: Carinska uprava
Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vložišče).
13. Odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996, ob
10. uri, v sejni sobi, na Šmartinski 130 v
Ljubljani, XI. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
14. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku.
Ponudbe bodo izločene iz analize:
– če bodo nepopolne in nejasne,
– če bodo vsebovale neresnične podatke,
– če bodo predvidevale kakršnokoli
predplačilo.
15. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.
Carinska uprava Republike Slovenij
Št. 347-04/96
Ob-3257
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja Občina
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Tolmin, Oddelek za okolje in prostor, Ul.
Padlih borcev št. 1b

Relacija

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo asfaltacije
odseka lokalne ceste št. 7520 Ljubinj–
Sela nad Podmelcem
Investitor: Občina Tolmin.
Vrednost del: 12,000.000 SIT.
Vrsta del: priprava makadamskega vozišča za asfaltacijo in asfaltacija v dolžini
2.000 m.
Razpisna dokumentacija in tehnična dokumentacija s popisom del je na vpogled pri
Oddelku za okolje in prostor Občine Tolmin v roku 8 dni po objavi razpisa, tel.
81-001 Mrakič).
Obveznosti ponudnika so določene z razpisno dokumentacijo.
Občina Tolmin
Ob-3258
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju 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 trim steze
“Špicfeld” v Dravogradu
1. Naročnik del je Občina Dravograd.
2. Predmet razpisa je ureditev trim steze
po popisu del.
3. Okvirna vrednost del je 1,5 mio SIT.
4. Rok izvedbe je 15 dni po podpisu pogodbe.
5. Razpisno dokumentacijo – popis del
dobite na Občini Dravograd, Trg 4. julija 7,
na referatu za družbene dejavnosti.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: registracija z dokazilom o strokovnosti, 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 Dravograd, Trg 4. julija 7, urad župana.
8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za ureditev trim steze ‘Špicfeld’ – Ne odpiraj”.
9. Odpiranje ponudb bo dva dni po poteku roka za oddajo ponudb ob 13. uri, v
uradu župana Občine Dravograd.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
11. Naročnik si pridržuje pravico do izbire izvajalca, tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih in pravico do spremembe obsega
razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni
do odškodninskega zahtevka.
Ob-3259
Javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Dravograd
1. Občina Dravograd objavlja razpis za
zbiranje ponudb za pridobitev najugodnejših ponudnikov za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu 1996/97.
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2. Seznam razpisnih relacij:

1. Libeliče:
Libeliče–Dravograd–Libeliče (redna linija)
2. Libeliče:
Libeliška gora (Štifnik) –šola
Libeliče–Štifnik
3. Tolsti vrh:
Bazovnik–Podklanc–šola
Dravograd–šola Črneče–Bazovnik
4. Trbonje:
Gosnikova žaga–vas Trbonje–Gortina–šola
Dravograd–Gosnikova žaga (redna linija)
5. Šentjanž:
Citerško sedlo–šola Šentjanž–Cviterško sedlo
6. Šentjanž:
Modrejeva rida–šola Šentjanž–Modrejeva rida
7. Šentjanž:
Kružnik–šola Šentjanž–Kružnik
8. Šentjanž:
Medvedov graben–šola Šentjanž–Medved
13.25
9. Šentjanž:
Jedert–šola Šentjanž–Jedert redna linija

km

Štev.
otrok

Prihod*

Odhod*

30

7.10

13.25

6×2

3

7.45

12.30

9×2

9

7.10

13.25

16 × 2

52

7.10

13.25

6,7 × 2

28

7.10

13.25

4,1 × 2

8

7.10

13.25

5,3 × 2

10

7.10

13.25

4,85 × 2

9

7.10

4,2 × 2

11

vozni
red

9,4 × 2

Opomba:
*Prihod na končno postajo
**Odhod s končne postaje

3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu z
osnovno prometno zakonodajo.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika,
– relacijo,
– reference,
– ugodnosti,
– bruto ceno polnega prevoženega km
oziroma izhodiščno bruto ceno šolske vozovnice v okviru javnega prevoza oseb v
prostem in linijskem cestnem prometu.
5. Ponudniki, ki bodo sodelovali, naj svojo vlogo, v kateri bodo podani odgovori na
zgoraj navedene zahteve, pošljejo v zaprtih
ovojnicah. Ponudba mora biti obvezno
opremljena z označbo na ovojnici “Ne odpiraj, ponudba za prevoze otrok”.
6. Prijava mora prispeti na sedež Občine
Dravograd v 15 dneh od dneva objave do
12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po končanem razpisu na Občini Dravograd, v sejni sobi, ob 13. uri.
8. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.
Pridržujemo si pravico spremembe relacij
in voznega reda. Vse informacije v zvezi z
razpisom lahko dobite na Osnovni šoli Šentjanž, na Osnovni šoli neznanih talcev v Dravogradu oziroma Občini Dravograd.
Občina Dravograd
Št. 26/96
Ob-3260
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Murska
Sobota objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca del ureditve novega
vhoda Mestne občine Murska Sobota
1. Investitor: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: ureditev novega vhoda Mestne občine Murska Sobota.
3. Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: avgust 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2 (tel. 069/22-617), kjer je
tudi na vpogled projektna dokumentacija.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem 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 ponudnika so:
– ponudbena cena za razpisana dela,
– ugodni plačilni pogoji, fiksnost cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del, ter da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,
– reference za izvajanje takih in podobnih 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 ponudbo z oznako “Ponudba, Ne odpiraj –
ureditev vhoda” je treba dostaviti na naslov
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota.
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10. Javno odpiranje ponudb bo v 20 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Murska Sobota

javni razpis
za izdelavo tehnične dokumentacije
1. Investitor: Občina Ravne-Prevalje.
2. Predmet javnega razpisa: izdelava tehnične dokumentacije za plinifikacijo Kotelj
in Brdinj.
3. Razpisna dokumentacija se lahko z dokazilom o plačanih stroških razmnoževanja
v višini 8.000 SIT dvigne na sedežu Občine
Ravne-Prevalje na Ravnah na Koroškem,
Čečovje 12/a, soba št. 8 (Urad za KCG),
vsak dan od 8. do 10. ure, do 31. julija 1996,
pri Andreju Bukovcu, tel. 0602/23-821.
Stroške za razpisno dokumentacijo je
možno poravnati:
a) s plačilom na sedežu občine – blagajna soba št. 10,
b) z
virmanom
na
ŽR
št.
51830-630-25601, s pripisom: za stroške dokumentacije.
4. Predmet razpisa je tehnična dokumentacija za fazi PGD in PZI za:
a) merilno reducirno postajo (strojno,
elektro, gradbeno),
b) nizkotlačno plinovodno omrežje
(strojno),
c) plinsko kotlovnico (strojno, elektro,
gradbeno).
5. Orientacijska vrednost naročila znaša
3,500.000 SIT.
6. Predvideni pričetek del je 1. 9. 1996,
rok dokončanja del je 2 meseca.
7. Investitor bo izmed veljavnih ponudb
izbral izvajalca dokumentacije po naslednjih merilih:
– kompleksnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– cena in plačilni pogoji ponudnika,
– rok za izvedbo dokumentacije.
8. Pravilno oddane ponudbe bodo tiste,
ki bodo prispele na sedež občine do četrtka,
22. 8. 1996 do 11. ure, zaprte v kuvertah z
naslovom naročnika in oznako: “Ne odpiraj
– ponudba – plin Kotlje”.
9. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 26. 8. 1996 ob 10. uri, na sedežu Občine Ravne-Prevalje na Ravnah na Koroškem,
Čečovje 12/a, soba št. 8 (Urad za KCG).
10. Ponudba mora biti sestavljena skladno z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
Občina Ravne-Prevalje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
zamenjavo lesene strešne kritine na dveh
objektih v Zgornji Radovni pri
Mojstrani
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva
ul. 44, Kranj.
2. Predmet razpisa: zamenjava strešne
kritine (macesnove deske) vključno z manjšimi popravili ostrešja na
A – gospodarskem poslopju in na
B – stanovanjski hiši
na domačiji Zgornja Radovna 25 pri
Mojstrani.
3. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko interesenti dobijo po objavi razpisa v tajništvu zavoda v Kranju,
Tomšičeva 44, ali po tel. 064/221-163.
4. Lokacija: Zgornja Radovna 25 (objekt
A in B) pri Mojstrani, Občina Kranjska Gora.
5. Orientacijska cena: ponudniki naj navedejo ceno storitve za vsak objekt posamično in tudi za oba objekta skupaj. Macesnove
deske za kritino je investitor že nabavil v letu
1995 in so uskladiščene na lokaciji.
6. Rok izvedbe: pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe, končanje del pa v letu
1996.
7. Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost izvedbe,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost in dosedanje
izkušnje prekrivanja z macesnovimi deskami,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
8. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:
– podatki o razpoložljivih kadrih ter njihovi strokovni usposobljenosti,
– navedba referenc oziroma objektov, ki
jih je izvajalec že prekril z leseno, macesnovo kritino,
– podatki o boniteti poslovanja ponudnika (obrazec BON 1, 2, 3),
– predlog pogodbe s predvidenim načinom zavarovanja pogodbenih obveznosti v
času izvajanja pogodbe.
9. Rok in način oddaje ponudbe: ponudbe je potrebno oddati v zapečateni kuverti v
tajništvu zavoda ali poslati po pošti v petnajstih dneh po objavi tega razpisa na naslov: ZVNKD v Kranju, Tomšičeva 44, 400
Kranj.
Na zapečateni kuverti pripišite: “Ne odpiraj – javni razpis Zgornja Radovna 25”.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: ponudbe se bodo opirale dan po preteku roka
za oddajo ponudb, in sicer ob 8. uri, v prostorih ZVNKD v Kranju, Tomšičeva ul. 44,
Kranj.
11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija Kidričeve
ceste od Kajuhove do Koroške ceste
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
urad za gospodarske javne službe.
2. Predmet razpisa je rekonstrukcija Kidričeve ceste od Kajuhove do Koroške ceste, vključno s krožnim križiščem in obema
parkiriščema ob Koroški oziroma Šercerjevi cesti.
3. Predvidena vrednost razpisanih del je
100,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: rok za
začetek del je takoj po sklenitvi pogodbe z
izbranim ponudnikom, za dokončanje
30. 11. 1996.
5. 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).
Ponudnik se mora strinjati s 5. členom
predhodne navedene odredbe, kot tudi, da
lahko naročnik, glede na objektivne razloge, odda dela v spremenjenem obsegu in
različnim ponudnikom.
6. Potencialni interesenti lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo in pregledajo tehnično dokumentacijo na Zavodu za urbanizem (inž. Vlasta Štajner), Velenje, Trg mladosti 2, in sicer od 22. 7. 1996 dalje (tel.
063/856-321).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena del in plačilni pogoji
(možnost kompenzacije),
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– trajanje izvedbe del.
8. Ponudbi mora biti priložena izjava, da
je ponudnik proučil terenske razmere in obseg del in da nima pripomb, oziroma jih
napiše v posebni prilogi in akceptni nalog
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbenih del.
9. Ponudbe morajo biti dostavljene do
vključno 5. 8. 1996 do 8. ure, v tajništvu
Urada za gospodarske javne službe Mestne
občine Velenje, Titov trg 1 (soba št. 6/IV).
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Urada
za gospodarske javne službe, ob 10. uri.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo Kidričeve ceste”.
Mestna občina Velenje
Urad za gospodarske javne službe

Ob-3262
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju

Št. 343-42/96-03
Ob-3263
Na podlagi odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 1996 (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 5/96), Urad za
gospodarske javne službe Mestne občine
Velenje kot investitor objavlja

Ob-3261
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ravne-Prevalje

Št. 20/96
Ob-3264
Poslovno združenje prehrane Slovenije
– GIZ, Ljubljana, Slovenska 54, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih
in obrtniških del za zapiranje fasade na
objektu Sadjarski center Maribor –
Poskusna postaja Gačnik
1. Investitor: Poslovno združenje prehrane Slovenije – GIZ, Ljubljana, Slovenska
54.
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2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih in
obrtniških del za zapiranje fasade na objektu Sadjarski center Maribor – Poskusna postaja Gačnik.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16,000.000 SIT.
4. Lokacija: Gačnik, Občina Pesnica pri
Mariboru.
5. Ponudba mora biti izdelana na osnovi
popisa del.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik, od 10. do 13.
ure, do 26. 7. 1996 po objavi, v Sadjarskem
centru Maribor – Poskusna postaja Gačnik,
Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-375, faks
062/653-375, na osnovi dokazila o vplačilu
5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro račun Poslovnega
združenja prehrane Slovenije – GIZ Ljubljana, št. 50105-601-81248, pri Agenciji za
plačilni promet, Ljubljana.
Ponudniki lahko dobijo vse potrebne informacije pri dipl. inž. arh. Janku J. Zadravcu na tel. 062/226-175.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
a) ime in naziv ponudnika,
b) kopijo registracije, overjene v letu
1996,
c) referenčno listo zgrajenih objektov v
zadnjih dveh letih,
d) podatke o delovni sili, cenike materiala in strojev, navedbo kooperantov,
e) izjavo, da so seznanjeni z lokacijo,
f) terminski in finančni plan,
g) način obračunavanja del,
h) opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni,
i) garancijski rok,
j) finančni podatki (BON 1, BON 2), stari največ 30 dni,
k) podpisani posebni pogoji.
7. Predvideni rok pričetka del je september 1996.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– rok,
– boniteta,
– ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
9. Pisne ponudbe morajo prispeti najkasneje do 20. 8. 1996 do 12. ure, na naslov:
Sadjarski center Maribor – Poskusna postaja Gačnik, 2211 Pesnica pri Mariboru, kjer
bo takrat javno odpiranje ponudb.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
zapiranje fasade na objektu Sadjarski center
Maribor – Poskusna postaja Gačnik”.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 8
dni.
Poslovno združenje
prehrane Slovenije – GIZ

Ob-3265
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

1. Naročnik: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Zreče, Cesta na
Roglo 13/b.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
proti plačilu 8.000 SIT na žiro račun št.
50720-630-10173, Občina Zreče, s pripisom: Javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na lokalnih cestah na področju
Občine Zreče v letu 1996.
3. Predmet razpisa:
A. redna vzdrževalna dela (ročno in
strojno čiščenje cevnih propustov, jarkov in
cestnega telesa, sanacija cevnih propustov,
obnova gramoznega sloja, gramoziranje,
grederiranje, zemeljska dela, valjanje, krpanje asfaltnih vozišč...),
B. zimska vzdrževalna dela (pluženje
snega, posipanje in označevanje lokalnih
cest v zimski sezoni 1996/97).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
– pod tč. A: 2,000.000 SIT,
– pod tč. B: 4,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti obseg del, kot je razpisan, glede na pridobitev sredstev (Republiška sredstva, pristojbine, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996. Dela se izvajajo po
kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisanih del, ponudbena cena za enoto (grederiranje SIT/km, nakladanje prevoz in razgrinjanje gramoza na razdaljah prevoza 5, 10,
20 km SIT/m 3, valjanje SIT/m2, polaganje
propustov prem. 40 cm SIT/tm, izkop odvodnih jarkov SIT/m 3, strojne in delovne
kapacitete, način plačila in fiksnost cen,
možnost vključitve občanov v prostovoljno
delo, garancijski roki, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudbe na javni razpis predložite v
15 dneh do 12. ure po objavi razpisa v tajništvo Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče, v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na lokalnih cestah Občine
Zreče”.
8. Odpiranju ponudb bo naslednji delovni dan ob 12. uri v sejni sobi občine.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Zreče

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
instalacijskih del (centralno ogrevanje) v
večstanovanjski hiši Tovarniška 14
v Lescah
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, Kolodvorska ul. 15,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje instalacijskih del
(centralno ogrevanje – energetski vir UNP)
v večstanovanjski hiši Tovarniška 14 v Lescah.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega razpisa
dalje do vključno petega dne po objavi, vsak
delovnik med 8. in 13. uro, v tajništvu Alpdoma Radovljica, inženiring, p.o., Cankarjeva 1, Radovljica (tel. 064/715-662, faks
714-211).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 2,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je 15. 8.
1996, oziroma takoj po podpisu pogodbe o
izvajanju, dela pa morajo biti zaključena
najkasneje do 10. 9. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– ponudbena cena (najnižja cena ni pogoj za izbiro),
– roki,
– plačilni pogoji.
7. Ponudbe morajo biti izdelane z razpisno dokumentacijo in jih je potrebno oddati
do 31. 7. 1996 do 12. ure, v tajništvu Alpdoma, Cankarjeva 1, Radovljica.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Tovarniška
14 – Ne odpiraj”.
Ponudbi mora biti priložena prazna kuverta z naslovom ponudnika za pisno obvestilo o izidu javnega razpisa.
8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Alpdoma, Cankarjeva 1, Radovljica, 1. 8.
1996 ob 12. uri. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje RS
Št. 068-6/96-7
Ob-3270
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 29/94), Občina Zreče objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
lokalnih cestah na področju Občine
Zreče v letu 1996

Ob-3271
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Osnovna šola Artiče
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
del za gradnjo parkirišča pri Osnovni
šoli Artiče
1. Investitor: Osnovna šola Artiče.
2. Predmet razpsia: izgradnja asfaltiranega parkirišča pri Osnovni šoli Artiče.
3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
4,000.000 SIT.
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4. Razpisno dokumentacijo lahko dobijo
ponudniki vsak dan v Osnovni šoli Artiče,
Artiče 39.
5. Ponudba mora vsebovati: dokazilo o
registraciji, ceno izdelave, fiksnost cene, reference, plačilne pogoje, rok izdelave.
6. Rok za oddajo ponudb je 5. avgust
1996.
7. Odpiranje ponudb bo v torek, 6. avgusta 1996 ob 8. uri v Osnovni šoli Artiče.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Osnovna šola Artiče

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo del polaganja kabla z optičnimi
vlakni na relaciji Trojane–Trbovlje, odsek
Trojane–Kisovec.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
investicijskem sektorju podjetja Telekom
Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 311/III, proti predložitvi dokazila o
plačilu 10.000 SIT na žiro račun podjetja,
št. 50100-601-35407. Natančnejše informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki pri Mihevc Tomažu, dipl. inž.,
v sobi 311/III, ali po tel. 061/304-560, od
22. 7. 1996, vsak dan od 11. do 13. ure.
4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša 50 mio SIT.
5. Lokacije objektov
Potek trase po projektu na odseku Trojane–Kisovec.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetkov del je 1. oktober 1996, predvideni rok dokončanja del pa
je 30. november 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov z optičnimi vlakni ter izkušnje pri
polaganju medkrajevnih in magistralnih kabelskih omrežij.
Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije,
št. 5/95).
8. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, ali biti oddane neposredno v sobi
810/VIII na istem naslovu, najkasneje do
20. 8. 1996 do 10. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo del polaganja kabla – Trojane–Kisovec”.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo istega dne, 20. 8.
1996, v sejni sobi (št. 1107) v XI. nadstropju poslovne stavbe podjetja Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom
ob 11. uri. Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.

javni razpis
za izvedbo del polaganja kabla z
optičnimi vlakni na delu slovenskega
telekomunikacijskega optičnega križa na
relaciji Ljubljana–Postojna, odsek
Ljubljana–Vrhnika
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo del polaganja kabla z optičnimi
vlakni na relaciji Ljubljana–Postojna, odsek
Ljubljana–Vrhnika.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
investicijskem sektorju podjetja Telekom
Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 311/III, proti predložitvi dokazila o
plačilu 10.000 SIT na žiro račun podjetja,
št. 50100-601-35407. Natančnejše informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki pri Mihevc Tomažu, dipl. inž.,
v sobi 311/III, ali po tel. 061/304-560, od
22. 7. 1996, vsak dan od 11. do 13. ure.
4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša 50 mio SIT.
5. Lokacije objektov
Potek trase po projektu na odseku Ljubljana–Vrhnika.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetkov del je 1. oktober 1996, predvideni rok dokončanja del pa
je konec oktobra 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov z optičnimi vlakni ter izkušnje pri
polaganju medkrajevnih in magistralnih kabelskih omrežij.
Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije,
št. 5/95).
8. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih investitorja.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, ali biti oddane neposredno v sobi
810/VIII na istem naslovu, najkasneje do
20. 8. 1996 do 10. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo del polaganja kabla – Ljubljana–Vrhnika”.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo istega dne, 20. 8.
1996, v sejni sobi (št. 1107) v XI. nadstropju poslovne stavbe podjetja Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom
ob 11. uri. Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.
11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije, p.o., Ljubljana

Št. 110-1/95
Ob-3272
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Dobava posipnih
materialov – soli za sezono 1996/97 za
Republiko Slovenijo
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 24. 7. 1996 do 26. 7. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Polona Fazarinc, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
220,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 8. 1996 do 12.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za Dobava posipnih materialov.” – P. F.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996
ob 13. 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. 8/3-171/18-96
Ob-3273
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in
7. člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov
javni razpis
za izvedbo del polaganja kabla z
optičnimi vlakni na delu slovenskega
telekomunikacijskega optičnega križa na
relaciji Trojane–Trbovlje, odsek
Trojane–Kisovec
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

Št. 8/3-171/18-96
Ob-3274
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 7.
člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov
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Št. 34/05-1299/96
Ob-3275
Urad Vlade za informiranje objavlja na
podlagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 5/96) in na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

– kako je razdelan načrt informiranja in
promocije dogodka v tujini in kako le-ta
vpliva na samo uspešnost dogodka.
7. Ponudniki morajo pisne predloge podati v 35 dneh po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Urad Vlade za
informiranje, Ljubljana, Levstikova 10.
8. Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z označbo: “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis”.
9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
27. avgusta 1996 ob 10. uri, v prostorih
Urada Vlade za informiranje.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 14 dneh po odpiranju ponudb.
Urad Vlade za informiranje

Predstavniki ponudnikov se morajo pri
odpiranju ponudb izkazati s pismenimi
pooblastili.
10. Zapisnik o odpiranju ponudb bodo
ponudniki prejeli v roku 8 dni po dnevu
odpiranja ponudb. O izbiri bodo ponudniki
obveščeni v 8 dneh po dnevu odpiranja ponudb.
Občina Lendava
Lendva Község

javni razpis
za sodelovanje pri pripravi programa
promocije države za leto 1996 in za
sofinanciranje promocijskih aktivnosti s
področja športa, kulture ter kongresno
konferenčne dejavnosti (ponovitev
javnega povabila iz februarja 1996 – kot
javni razpis)
1. Naročnik: Urad Vlade za informiranje, Levstikova 10, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje aktivnosti s področja športa, kulture in konferenčno kongresne dejavnosti, ki imajo promocijski učinek, posebej z vidika promocije države v letu 1996.
3. Na razpisu lahko sodelujejo organizatorji oziroma izvajalci prireditev s področja
športa, kulture in kongresno konferenčnih
dejavnosti, ne glede na to, ali se dogodek
oziroma prireditev odvija v Sloveniji ali v
tujini – pomembno je, da je dogodek oziroma prireditev namenjena tujim javnostim,
oziroma da so udeleženci prireditve za Slovenijo pomembni tujci. Predlagatelji lahko
prijavijo tudi projekte, ki bodo dejansko izvedeni šele v letu 1997, vendar se bo informativno promotivni del (public relations)
začel že v letu 1996.
4. Predlagatelji morajo v svoji ponudbi
navesti naslednje elemente:
– naslov prireditve oziroma dogodka,
kraj in čas dogodka oziroma prireditve,
– kdo in predvidoma koliko tujih udeležencev oziroma katerim tujim ciljnim javnostim je dogodek oziroma prireditev namenjena,
– kakšne informativno promotivne aktivnosti v zvezi z dogodkom oziroma prireditvijo načrtuje organizator oziroma izvajalec
in koliko predvidoma znašajo stroški teh
aktivnosti,
– ali pri prireditvi oziroma dogodku sodelujejo zainteresirane tuje organizacije,
agencije ali posamezniki in ali obstaja za
zadevo neposreden ali potencialni medijski
interes v tujini.
5. Urad bo za sofinanciranje projektov
iz tega razpisa namenil ca. 30 milijonov
tolarjev, vendar nobeden od izbranih projektov ne more dobiti več kot 1 milijon tolarjev.
6. Merila za izbiro:
– ali je projekt namenjen ciljnim javnostim v za promocijo Slovenije prednostnih
državah – te pa so: sosednje države, članice
EU, Japonska, Rusija in ZDA,
– ali je projekt namenjen glavnim ciljnim javnostim v tujini – te pa so: mednarodni in nacionalni mediji v ciljnih državah,
politiki in diplomati v ciljnih državah, vplivni predstavniki kulture, športa, znanosti in
gospodarstva v ciljnih državah,
– ali pri projektu sodeluje tuj partner, ki
sam sofinancira dogodek oziroma prireditev oziroma kakorkoli vpliva na boljšo “pokritost” dogodka v ciljnih javnostih v tujini,

Ob-3276
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Lendava
javni razpis
za oddajo del: gradnja fekalne
kanalizacije ob magistralni cesti M 10-1
Počehova – Lendava odsek 322 Kapca–
Hotiza od pr. 122-161
1. Naročnik: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
2. Predmet razpisa: gradnja fekalne kanalizacije ob magistralni cesti M 10-1 Počehova, Lendava odsek 322 Kapca–Hotiza, od
pr. 122-161
3. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Lendava, Trg Ljudske pravice 5. Informacije
lahko dobite po telefonu 069/76-117 (Milan
Berden). Pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno poravnati kupnino v vrednosti 5.000 SIT na žiro račun Občine Lendava št. 51920-630-76134.
4. Vrednost razpisanih del: Orientacijska
vrednost razpisanih del je ocenjena na
14,000.000 SIT.
5. Rok za izvedbo: ponudnik mora terminski plan izvedbe del uskladiti s terminskim planom izvajalca del na rekonstrukciji
magistralne ceste M 10-1.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference,
– plačilni pogoji in cena,
– rok izvedbe,
– bančna garancija.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik najugodnejši ponudnik.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– datum veljavnosti ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– vse ostale elemente določene v 12. členu odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naroči.
8. Rok za dostavo ponudb: 30. dan od
objave v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za fekalno kanalizacijo Hotiza”.
9. Odpiranje ponudb bo komisijsko
31. dan od objave v Uradnem listu RS v mali
sejni dvorani Občine Lendava ob 12. uri.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Ob-3181
Na podlagi 7.4.2 točke statuta DZS, d.d.,
začasna uprava družbe sklicuje
skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana,
ki bo dne 20. 8. 1996 ob 16. uri v prostorih Blagovne borze, d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 152.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in zapisnikarja.
3. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1995 z mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizorja.
5. Obravnava in sklepanje o uporabi dobička za leto 1995.
6. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta.
7. Obravnava in sklepanje o višini nagrade za predsednika in člane nadzornega
sveta.
8. Imenovanje revizorja.
9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Začasna uprava družbe in začasni nadzorni svet predlagata k posameznim točkam
dnevnega reda naslednje sklepe:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2) Izvolijo se predsednik skupščine,
trije preštevalci glasov in zapisnikar po
predlogu.
Ad 3) Sprejmejo se spremembe statuta v
predloženem besedilu.
Ad 4) Sprejme se letno poročilo družbe
za leto 1995.
Ad 5) Sprejme se predlagana uporaba dobička za leto 1995.
Ad 6) a) Razrešijo se člani začasnega
nadzornega sveta.
b) Imenujejo se člani nadzornega sveta
po predlogu.
Ad 7) Sprejme se predlagana nagrada za
predsednika in člane nadzornega sveta.
Ad 8) Po predlogu se imenuje revizor za
poslovno leto 1996.
Ad 9) Oblikuje se sklad lastnih delnic po
predlogu.
Udeležba na skupščini

Stran 2770

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 38 – 19. VII. 1996

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani
v delniško knjigo na dan 16. 8. 1996. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine pred dvorano, kjer bo zasedala skupščina, eno uro pred pričetkom
seje.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
17. uri. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino na seji zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe med 9. in 12. uro v splošni službi
pri Kenku.
DZS, založništvo in trgovino, d.d.

Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega sveta v višini 15.000 SIT neto za
člane in 20.000 SIT neto za predsednika.
7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa začasne uprave: za pooblaščeno revizijsko družbo skupščina imenuje Plus revizijo, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Tabor 9, vsak
delovnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno na dan
zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Tabor 9 pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic, na
vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izakežjo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom, in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Tabor Ljubljana, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju družbe
Ljubljanski sejem, d.d., v letu 1995.
3. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog delitve dobička.
4. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja za leto 1996.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na vpogled delničarjem v tajništvu direktorja – predsednika uprave družbe, Ljubljana, Železna c. 14, IV. nadstropje, vse delovne dni med 11. in 13. uro.
Skupščine se delničarji udeležijo osebno
ali po pooblaščencih.
Dovoljeno je glasovanje po pooblaščencih.
Delničarji se izkažejo z osebno izkaznico. Pooblaščenci se morajo izkazati s sodno
overjenim pooblastilom ali izpiskom iz sodnega registra.
Ljubljanski sejem, d.d.
Predsednik uprave

Št. 1591/96
Ob-3182
Na podlagi 42. do 44. člena statuta družbe Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tabor
9, začasna uprava sklicuje
skupščino,
ki bo dne 21. 8. 1996 ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
preštevalcev glasov
Predlog sklepa začasne uprave:
Ugotovi se sklepčnost.
Imenujeta se dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe v predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1995:
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1995 v
predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1995.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa začasne uprave: čisti
dobiček se deli:
– za dividende 2,800.000 SIT, s čemer
se delničarjem zagotavlja 0,57% donosnost
delnic.
Bruto dividenda na delnico znaša 10,82
SIT.
Neto dividenda na delnico znaša 8,115
SIT,
– za investicijsko vlaganje v objekt hotela Park 2,997.000 SIT.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Naberšnik Drago,
2. Neffat Branka, dipl. jur.,
3. Risman Željko,
4. Zupančič Sergej.
6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Ob-3239
Na podlagi 7.5.3. točke statuta družbe
Ljubljanski sejem, d.d., Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
14. redno skupščino
družbe Ljubljanski sejem, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v četrtek, 29. 8. 1996 ob 14. uri, v
Forumu – kongresni center – hala B2/I Gospodarsko razstavišče, Dunajska c. 18.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevnega reda, izvolitev treh preštevalcev glasov,
zapisnikarja in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red, izvoli tri preštevalce glasov, zapisnikarja in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
Ljubljanski sejem, d.d., v letu 1995, z mnenjem revizorja.

Št. 181
Ob-3266
Na podlagi določil statuta delniške družbe MIK Modna konfekcija, d.d., Prebold,
Trg 8, sklicuje začasna uprava
1. redno skupščino,
ki bo v sredo dne 21. 8. 1996, ob 14. uri,
v prostorih kinodvorane v Preboldu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti.
2. Konstituiranje skupščine: izvolitev
predsednika, zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
sklicatelja.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava poročila začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: poročilo začasne uprave
o poteku lastninskega preoblikovanja se
vzame na znanje.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagano revizijsko hišo.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta in
njihovih namestnikov.
Predlog sklepa: skupščina imenuje člane
nadzornega sveta in njihove namestnike po
predlogu.
7. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju v letu 1995.
8. Obravnavanje in sprejem finančnega
načrta za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
finančni načrt za leto 1996.
9. Določitev nagrad za delo predsednika
in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
določitev nagrad predsedniku in članom
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Preboldu vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
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Delničarji lahko sporočajo svoje predloge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic z oznako A, B, C in G oziroma njihovi
pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Pogoj
za udeležbo in glasovanje na skupščini je,
da delničar oziroma njegov pooblaščenec
tri dni pred pričetkom skupščine pisno napove svojo udeležbo pri začasni upravi družbe. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo poslati tudi pooblastilo, ki mora vsebovati
splošne podatke (ime, priimek, naslov, rojstni podatek) pooblastitelja in pooblaščenca,
število glasov, kraj in datum ter lastnoročni
podpis pooblastitelja. Dvorana bo odprta od
13. ure dalje. Delničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti na podlagi dokumenta o identifikaciji, podpisa seznama
prisotnih udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega
dne na mestu prvega sklica ob 15. uri.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
MIK Modna konfekcija, d.d.,
Prebold, Trg 8

Ob-3184
Elitna konfekcija Novost, v stečaju, Podsmreka 5a, Dobrova, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata

– s črpalko Airless za brizganje, proizvajalec “IVJE” – Krško.
Najnižja ponudena prodajna cena mora
znašati 1,530.000 SIT.
2. Rotacijsko sito “MLINOSTROJ”, tip
VS 750, tov. št. 128, kapaciteta: 7,5 t/h, leto
izdelave 1987:
– z elektromotorjem “KONČAR”, P = 3
kW.
Najnižja ponudena cena mora znašati
225.000 SIT.
Pisne ponudbe z oznako “Za prodajo z
zbiranjem ponudb” naj ponudniki pošljejo v
roku 8 dni po objavi na naslov: TEOL, Kemična industrija, p.o., Ljubljana, Zaloška
54.
Prodajana osnovna sredstva lahko kupijo pravne ali fizične osebe. Prispele ponudbe bo ocenila komisija. Prednost pri izbiri
bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno
in boljše plačilne pogoje. Uspeli ponudnik
bo moral skleniti prodajno pogodbo v 8 dneh
po prejemu obvestila o izbiri, sicer se bo
štelo, da je s potekom navedenega roka pogodba razveljavljena.
Davek od prodaje osnovnih sredstev plača kupec. Osnovna sredstva se prodajajo s
klavzulo “videno-kupljeno”, zato kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane.
Kupljena osnovna sredstva bo kupec lahko prevzel takoj po plačilu kupnine in prometnega davka. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji osnovnih sredstev, ki so predmet tega razpisa.
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo osnovnih sredstev ponudniki lahko dobijo po tel. 061/1401-104 (Franz Peter ali
Kotnik Tiho).
TEOL, Kemična industrija, p.o.,
Ljubljana

Razne objave
Ob-3185
Autocommerce, d.d., zunanja in notranja
trgovina, servis in proizvodnja, Allendejeva
5, Ljubljana, objavlja
javni natečaj
za revizorja delniške družbe
1. Za revizorja delniške družbe se lahko
prijavijo družbe, ki izpolnjujejo pogoje,
predpisane z zakonom in izvedbenimi predpisi.
2. Prijave v zaprti ovojnici z dokazili o
izpolnjevanju pogojev s ponudbo cene storitev in kratkim opisom dosedanjega dela
ter z oznako “Prijava za revizijo” bomo
sprejemali na sedežu družbe do 31. julija
1996.
3. Delniška družba je imela na dan
31. december 1995 skupaj sredstev
9.990,170.000 SIT in konsolidiranih prihodkov od prodaje 19.778,689.000 SIT. Celotni
osnovni kapital je razdeljen na navadne
imenske delnice v skladu z ZLPP. Delniška
družba je v skladu s 457. členom ZGD ustanovila 21 družb z omejeno odgovornostjo.
4. Delniška družba je 30. maja 1996 pridobila soglasje Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo za vpis lastninskega
preoblikovanja v sodni register.
5. O izbiri boste obveščeni do 31. avgusta 1996. Revizorja bo na predlog generalnega direktorja imenovala skupščina delničarjev, ki bo v sredini oktobra letos.
Autocommerce, d.d., Ljubljana

prodajo
z zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje: pravna oseba Elitna
konfekcija Novost, v stečaju, Podsmreka 5a,
Dobrova.
2. Bremena:
– prodaja dolžnika kot pravne osebe ne
vpliva na izločitvene pravice,
– ločitvene pravice ostanejo v veljavi po
prodaji dolžnika kot pravne osebe.
3. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
112,632.000 SIT,
– plačilne pogoje 60 dni od sklenitve pogodbe,
– izpisek iz registra za pravne osebe oziroma potrdilo o državljanstvu za fizične osebe.
4. Vsak ponudnik mora plačati varščino
v višini 10% od najnižje prodajne cene oziroma 11,263.200 SIT na žiro račun št.
50100-690-920105.
5. Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa brez obresti vrne v 5 dneh po opravljeni izbiri ponudnika.
6. Rok za zbiranje ponudb je 10 dni od
datuma objave v Uradnem listu RS.
Ponudbo se pošlje priporočeno po pošti
na zgornji naslov, z oznako “Prodaja z zbiranjem ponudb” ali dostavi osebno.
7. O izbiri najugodnejše ponudbe bo odločeno v roku 3 dni po izteku roka za zbiranje ponudb.
8. Z uspelim ponudnikom bo v roku 8
dni sklenjena ustrezna pogodba.
9. Podrobnejše informacije glede prodaje pravne osebe ter dogovor v zvezi vpogleda dokumentacijo, se dobijo pri stečajnemu
upravitelju, na sedežu podjetja.
Elitna konfekcija Novost, v stečaju
Ob-3228
Občinski svet občine Brežice je na svoji
seji dne 20. 6. 1996 sprejel odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice in v skladu z
12. členom odloka o ustanovitvi Zavoda za
šport, pozivamo vse solastnike objektov stadiona Brežice, športne dvorane Dobova in
športne dvorane Brežice, da se v roku 1
meseca priglasijo na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. V
dokaz morajo priložiti lastninsko listino.
Zavod za šport Brežice
Ob-3227
TEOL, Kemična industrija, p.o., Ljubljana, Zaloška 54, objavlja
prodajo
z javnim zbiranjem ponudb naslednjih
osnovnih sredstev:
1. Polžni mešalec VRIECO-Zelhem-Holland, tip S 20 KV-4, tov. št. 3450, material
Č 4571, volumen 2 m3, leto izdelave 1974:
– z elektromotorjem za pogon polža
“VEKTOR”, P = 0,75 kW, n = 1400°/min,
– z elektromotorjem za pogon ramenaročice “MEZ-Mohelnice”, P = 7,5 kW, n =
1450°/min,

Št. 363-1/96
Ob-3238
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, objavlja po sklepih 12. seje občinskega sveta z dne 5. 12. 1995
javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem
ponudb
Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: poslovno proizvodni objekt na Kumrovški cesti 22, Bizeljsko, s pripadajočim
zemljiščem, kar v naravi predstavlja:
– stavbno zemljišče parcela št. 164/5, poslovno stavbo 361 m2 in dvorišče 2409 m 2,
skupaj 2770 m2, vse k.o. Drenovec, ZKV
614,
– pritlični proizvodni objekt s pisarnami, netto koristne površine 336,66 m2 ,
– pomožna skladiščna baraka, neto koristne površine 31,43 m2.
Izklicna cena je tržna vrednost nepremičnine in znaša 10,280.000 SIT.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine na žiro račun prodajalca št. 51620-63013063.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini ponudnik
ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja po-
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nudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom
in registracijo, iz katere je razvidno, da ima
podjetje sedež v Republiki Sloveniji, fizične osebe pa z originalnim potrdilom o slovenskem državljanstvu.
Varščino bomo najboljšemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa jo neobrestovano vrnili najkasneje v roku treh dni po
sklenitvi pogodbe z uspelim ponudnikom.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati celotno
kupnino v roku enega meseca od dneva podpisa pogodbe. Če zbrani ponudnik pogodbe
v tem času ne sklene, izgubi pravico do
vračila varščine. Varščino zadržimo in pogodbo razveljavimo tudi, če v roku enega
meseca po podpisu pogodbe zbrani ponudnik ne poravna celotne kupnine.
Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške, povezane s prenosom lastništva plača kupec.
Vse informacije glede razpisa dobite v
Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice, v sobi
št. 23 pri Lazanski Dragici ali po tel. 0608/
62-050, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Vsi zainteresirani ponudniki si lahko nepremičnine po tem razpisu ogledajo v petih
dneh od objave razpisa. Predhodno ogled
najavite po tel. 0608/62-050, interna 230.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, z dospetjem v roku 15 dni od dneva objave.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za prodajo nepremičnine – Bizeljsko”.
Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
zakjučenem razpisu v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, ob 12.
uri. Pri odpiranju ponudb morajo biti navzoči predstavniki ponudnikov oziroma njihovi pooblaščenci, vsi pa morajo predložiti
pisno pooblastilo in potrdilo o plačani
varščini ter potrdilo o slovenskem državljanstvu.
Občina Brežice

– program, ki pomeni vsebinsko dopolnitev že obstoječega RTV programa na določenem območju;
– program, v katerem prevladuje lastna
produkcija v slovenskem jeziku (oziroma v
italijanskem ali madžarskem jeziku, če gre
za območja, na katerih živita italijanska ali
madžarska narodna skupnost);
– politično neodvisen program.
Svet bo pri obravnavi vloge upošteval
tudi:
– raznovrstnost programske ponudbe;
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na določenem območju;
– mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim RTV programom;
– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost
financiranja dejavnosti), tehnično in kadrovsko usposobljenost za produkcijo in oddajanje programa;
– število potencialnih gledalcev in poslušalcev;
– dosedanje izkušnje prosilca na področju radiodifuzije;
– trajanje (obseg) programa;
– pripravljenost prosilca, da uporabo radiodifuznega kanala deli z drugo domačo
RTV organizacijo.
Vlogo s predpisano dokumentacijo pošljite na naslov: Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.
Uprava RS za telekomunikacije bo popolne vloge posredovala Svetu za radiodifuzijo RS, v 30 dneh po poteku roka za
prijavo.
Za dodatne informacije, še posebej glede tehničnih vprašanj (v zvezi z radiodifuznim kanalom, tehničnim projektom, ipd.),
pokličite Upravo RS za telekomunikacije,
tel. 133-10-98.
Svet za radifodifuzijo
Republike Slovenije

Ob-3267
Svet za radiodifuzijo Republike Slovenije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo Republike Slovenije za telekomunikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana
objavlja
proste radiodifuzne kanale za zvokovne
(FM) difuzne postaje:
– za pokrivanje slovenske obale od Izole
do hrvaške meje, z oddajne točke Šentjane,
88,3 Mhz;
– za pokrivanje Strunjana in Piranskega
zaliva od Bernardina do hrvaške meje, z
oddajne točke Šentjane, 102,8 Mhz;
– za pokrivanje območja Jesenic in dela
doline Save Dolinke zahodno od Jesenic, z
oddajne točke Španov vrh, 98,2 Mhz;
– za pokrivanje območja Grosuplje z
bližnjo okolico, z oddajne točke Grosuplje,
89,8 Mhz.
Prednost pri dodelitvi prostega kanala
ima tista RTV organizacija, ki namerava
oddajati:
– nacionalni RTV program ali lokalni nekomercialni RTV program;

Št. 04-07-5507/2-96
Ob-3268
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, preklicuje carinske klešče št. 489.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Agip s.d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
420804, kasko zavarovanje 129004 in zeleno karto, št. 0396617. s-37209
Apolon s.p. Gorazd Jordan, Gunduličeva
23, Maribor, preklicuje priglasitveni list, št.
064-1412/94. m-950
Belšak Ana, Vičava 86, Ptuj, preklicuje
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 046208/
1488/00-52/1995. p-37055
Pelati d.o.o., Karkovska 11, Domžale,
preklicuje osebno delovno dovoljenje, št.
042444162, izdano leta 1996, na ime Enver
Ugzmaili. s-37156
SKB Trading d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle oblike
z napisom SKB-TARDING d.o.o. DUNAJSKA 51 LJUBLJANA 2. s-37214
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Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Arih Aljaž, Strossmayerjeva 13, Maribor, potni list št. AA 229291. p-37225
Avsec Jožica, Šolska c. 74, Novo mesto,
potni list št. AA 758328. p-37167
Bavčar Andrejka, Bazoviška 12/A, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
112884. p-37324
Bela Dušan, Ul. Staneta Rozmana 6,
Murska Sobota, potni list št. BA 195525.
p-37056
Berglez Drago, Toledova 98, Ruše, priglasitveni list. m-971
Bizjak Simon, Solkan, Ul. Borisa Kalina
36, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 81621. p-37007
Boljte Brus Jožica, Arničeva 31, Ljubljana, potni list št. AA 587832. s-37038
Bubnič Sotošek Katerina, Vojkova 48,
Ljubljana, potni list št. BA 147706. s-37241
Ciriković Eldemina, Preglov trg 3, Ljubljana, potni list št. BA 286733. p-37317
Čater Maruša, Frankovo naselje 170,
Škofja Loka, potni list št. AA 881378.
s-37016
Češnjak Nataša, Cesta talcev 8/d, Jesenice, potni list št. AA 662408. p-37059
Despotovič Snježana, Cesta v zeleni log
10 a, Ljubljana, potni list št. AA 169723.
s-37046
Dizdarević Mirsad, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, potni list št. AA 763277. s-37091
Doles Marija, Zg. Pirniče 11 j, Medvode, potni list št. AA 143564. s-37201
Dorošev Ranko, Rebovljeva 4, Ljubljana, potni list št. AA 303377. s-37158
Durjava Marjetka, Hrastulje 37, Novo
mesto, potni list št. AA 157798. p-37040
Đukić Milorad, Notranje Gorice 53, Notranje Gorice, potni list št. AA 605815.
p-37300
Ermenc Primož, Muratova 26, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 395300. p-37168
Fabrizio Vasko, Miren 13, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. 54985.
p-37323
Figelj Klavdija, Vrtojbenska 44, Šempeter pri G., maloobmejno prepustnico, št.AI
75003. p-37219
Florjanič Mihael, Košenice 88, Novo mesto, potni list št. AA 224724. p-37039
Frank Metka, Lovrenc na Dravskem polju 92, Lovrenc, potni list št. AA 47594.
p-37169
Gaber Krista, Partizanska 20, Gornja
Radgona, potni list št. BA 007141. p-37032
Ganiu Refet, Meljski dol 3, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 5146335.
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Geršak Klemen, Opekarska c. 7, Ljubljana, potni list št. AA 41299. m-900
Golob Sebastijan, Čretniška 23, Slovenska Bistrica, potni list št. AA 487073. m-818
Gričnik Stanislav, Gasilska 3 a, Selnica
ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št.
068-0045/94. m-974
Hilić Nermin, Groharjeva 12, Kamnik,
potni list št. AA 884138, izdala UE Kamnik.
s-37058
Hlade Jožef, Gradiška 416, Pesnica, priglasitveni list, opravilna št. 065-0358/95
ERO 5149895. m-829
Horvat Marjan, Mojstrska 1, Murska Sobota, potni list št. AA 131386. p-37030
Hočevar Tomaž, Šmihel, Pod Nanosom
44, Postojna, potni list št. AA 598088.
p-37037
Hribar Frančiška, Zoisova ul. 46, Kranj,
potni list št. BA 276943. s-37028
Hudej Slavka, Šmarska c. 22, Velenje,
potni list št. AA 237868. p-37213
Huško Dragutin, Pot v dolino 19, Ljubljana, potni list št. AA 593659. s-37031
Ignjačič Irena, Topniška 25, Ljubljana,
potni list št. AA 294633. p-37054
Jager Mirko, Želče 3, Celje, potni list št.
AA 89430. p-37200
Jagodic Damjana, Podgorje 52/a, Kamnik, potni list št. AA 883265. p-37316
Janev Nikola, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, potni list št. AA 356971.
p-37214
Jančič Kristjan, Slatinski dol 2, Zgornja
Kungota, potni list št. AA 139934. m-924
Jaušnik Božo, Ob potoku 6, Selnica ob
Dravi, priglasitveni list. m-972
Jenko Bojan, Pod Akacijami 26, Ljubljana, potni list št. AA 246611. s-37117
Jeza Jože, Ob ribniku 3, Selnica ob Dravi, potni list št. AA 435573. p-37230
Jovanovič Angela, Pribinova 5, Ljubljana, potni list št. AA 873773. s-37131
Jurič Miha, Vodnikov trg 3, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1331/94.
m-814
Jus Primož, Fram 78 A, Fram, potni list
št. AA 193943. p-37041
Kalan Branko, Stara Loka 109, Škofja
Loka, potni list št. AA 098705. s-37080
Kalan Uroš, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list št. BA 155823. s-37134
Kališnik Matjaž, Na šancah 100, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 281085.
p-37035
Kar Dragotin, Tavčarjeva ulica 24, Černelavci, potni list št. BA 129012. p-37004
Karažinec Vojko, Frankolovska 1, Maribor, potni list št. BA 536649. p-37226
Kern Marija, Lahovče 66, Kranj, potni
list št. AA 923403. s-37115
Kete Anita, Vipavska cesta 19 A, Ajdovščina, potni list št. AA 164065. p-37146
Kičin Idriz, Cesta Maršala Tita 71, Jesenice, potni list št. BA 236456. p-37058

Klofutar Špela, Polje, cesta XLIV 6,
Ljubljana, potni list št. BA 414089. s-37071
Kocon Anarela, Dobrovnik 251/E, Lendava, potni list št. BA 234750. p-37009
Korošec Franc, Raičeva 3, Maribor, priglasitveni list, št. 064-1404/94. m-955
Korošec Matjaž, Bizoviška 35, Ljubljana, potni list št. BA 23835. s-37124
Kozmos Gabrijela, Brigadirska 11, Vrhnika, potni list št. BA 214137. s-37147
Košir Sabina, Podlubnik 161, Škofja Loka, potni list št. BA 364768. s-37066
Kragelj Mojca, Pregljev trg 6, Tolmin,
potni list št. AA 522958. p-37153
Krajnc Franc, Keršova 3, Vojnik, preklic
potnega lista, objavljen v UL RS, št.28/95.
p-37148
Kubat Esad, Otok 5, Celje, potni list št.
AA 568443. p-37155
Kuhelj Nevenka, Zgornje Izlake 13, Izlake, potni list št. BA 103638. p-37199
Kulot Vanja, Vrtojba, Zapučke 39, Nova
Gorica, potni list št. AA 842952. p-37154
Kunej Franc, Pilštanj 60, Lesično, potni
list št. AA 625388. p-37202
Kus jožef, Župančičeva ul. 1, Rogaška
Slatina, potni list št. AA 295241. p-37319
Lamovšek Edi, Pavšičeva ulica 14, Logatec, potni list št. AA 044985. s-37167
Lasič Gašper, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list št. BA 335888. s-37108
Lazarevska Vesna, Destradijev trg 5, Koper, potni list št. BA 229436. p-37147
Lebreht Štefan, Cmureška c. 3, Lenart,
potni list št. AA 6593. g-37201
Lepoša Zemljič Mateja, Ptujska c. 126,
Maribor, potni list št. BA 99564. p-37228
Lerota Božena Marija, Plevančeva ulica
31, Ljubljana, potni list št. AA 60700.
s-37246
Logar Marko, Breg ob Savi 65, Kranj,
potni list št. AA 407492. s-37069
Logar Samo, Klemenčičeva 1, Ljubljana, potni list št. AA 578862. s-37136
Luin Denis, Švabičeva 3, Ljubljana, potni list št. BA 248431. s-37216
Malajner Erna, Poropatova 17, Maribor,
potni list št. AA 298580. p-37232
Mlekuž Andrej, Ul. Karla Prežlja 6, Jesenice, potni list št. AA 376412. p-37318
Mojzer Tina, Ob Suhi 3 a, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 917304, izdala
UE Ravne. s-37142
Mori Petra, Dobrovlje 1, Žalec, potni list
št. AA 0747019. p-37061
Muhič Jože, Jurna vas 12, Novo mesto,
potni list št. BA 321818. s-37213
Naraglav Adrijana, Dolenja vas 151, Prebold, potni list št. AA 066908. p-37335
Nedeljko Katarina, Dvor 8 A, Ljubljana,
potni list št. AA 460764. s-37039
Nedeljko Tanja, Dvor 8/a, Ljubljana, potni list št. AA 527591. s-37041
Nedeljko Zoran, Dvor 8/a, Ljubljana,
potni list št. AA 527589. s-37040

Nemec Ines, Ob gozdu 20, Maribor, potni list št. AA 8861. p-37010
Njeguš Matjaž, Čanje 23, Blanca, potni
list št. AA 721095. p-37220
Nuhanovič Ernad, Litostrojska 27, Ljubljana, potni list št. BA 62292. s-39041
Omers Apolonija, Trzinska 6, Domžale,
potni list št. AA 301928. s-37132
Paradiž Goran, Viška c. 4 A, Dravograd,
potni list št. AA 68397. p-37062
Pečar Zdravko, Pod kostanji 21, Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 34/96. p-37234
Pfeifer Aleš, Klemenova ul. 80, Ljubljana, potni list št. AA 452539. s-37009
Plestenjak Joža, Partizanska c. 12, Škofja Loka, potni list št. BA 26347. s-37159
Polajnar Majda, Pod anteno 10, Portorož, maloobmejno prepustnico, št. AI 4958.
p-37150
Popovič Milan, Trojarjeva ul. 23, Kranj,
potni list št. BA 423556. p-37211
Potnik Andreja, Cesta na Roglo 17/a,
Zreče, potni list št. AA 187519. p-37028
Pretković Silvestra, Koželjskega ul. 1,
Velenje, potni list št. BA 237769. p-37156
Rebec Evgen, Trnje 13, Postojna, potni
list št. AA 72013. p-37031
Reissner Tadej, Količevo 11 A, Domžale, potni list št. BA 235592. s-37207
Repič Bogdan, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, potni list št. BA 177767.
p-37005
Rode Agata, Framska ul. 4, Maribor, potni list št. AA 809782. p-37033
Rodman Nada, Ozeljan 26 A, Šempas,
potni list št. AA 199944. p-37215
Rogel Anika, Skapinova 23, Ljubljana,
potni list št. AA 16563. s-37043
Rogel Marjan, Skapinova 23, Ljubljana,
potni list št. AA 16564. s-37044
Rogelja Marijan, Tomaj 18, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. Ai 38965.
p-37165
Shala Muhamet, Kidričeva 28, Kranj,
potni list št. BA 381581. p-37151
Simonovič Slobodan, Jožeta Mlakarja
22, Limbuš, priglasitveni list, št. 064-2583/
94. m-878
Sotlar Bojan, Bilečanska 5, Ljubljana,
potni list št. AA 766609. s-37050
Spruk Andrej, Godič 80/c, Kamnik, potni list št. AA 101548. s-37057
Srnec Miro, Košački dol 55, Maribor,
potni list št. AA 21983. p-37224
Stare Matej, Zg. Pirniče 40 c, Medvode,
potni list št. AA 938776. s-37172
Steinbacher Miha, Jagodjen Na griču 14,
Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI653.
p-37003
Ster Simon, Bezena 4 g, Ruše, potni list
št. AA 384577. p-37237
Stern Peter, Bezena 4 g, Ruše, potni list
št. AA 384578. m-882
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Stern Sonja, Bezena 4 g, Ruše, potni list
št. AA 384579. m-951
Stern Vasja, Bezena 4 g, Ruše, potni list
št. AA 384576. m-881
Stojimirovič Božica, Travniška 8, Ljubljana, potni list št. BA 557016. s-37067
Stojimirovič Saša, Travniška 8, Ljubljana, potni list št. BA 557015. s-37068
Strel Franc, Poljanska c. 35, Škofja Loka, potni list št. AA 656530. s-37060
Strela - šola nemškega j., Reteče 74, Reteče - Planica, priglasitveni list, opravilna
št. 14-0487/94. g-37237
Suhogrllaj Adnan, Smerkarjeva 8, Ljubljana, potni list št. AA 215427. s-37247
Sukič Štefan, Hodoš 64, Murska Sobota,
potni list št. BA 459878. p-37222
Šantl Marija Magdalena, Glinškova
ploščad 16, Ljubljana, potni list št. BA
238536. s-37199
Šenekar Anton, Malna 18, Jurovski dol,
potni list št. BA 81025. m-843
Šikljan Slavica, Traneboda Vagen 4 A,
Lonsboda, potni list št. AA 839471. p-37063
Šileš Aleksander, Markovci 34, Markovci, potni list št. BA 285985. p-37008
Školnik Milojka, Breg pri Polzeli 121,
Polzela, potni list št. BA 85539. p-37057
Tekavec Marko, Pod akacijami 6, Ljubljana, potni list št. BA 145466. s-37021
Tominec Matejka, Preserje 83 A, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
42229. p-37322
Trojnar Ana, Antoličičeva 22, Maribor,
potni list št. AA 433712. p-37227
Trošt Maja, Laze 16, Dragomer, potni
list št. AA 67070. s-37111
Turk Sašo, Malna 13, Lenart, potni list
št. BA 167859. m-919
Ukmar Rebeka, Matteottijeva 14, Piran,
potni list št. AA 516973. p-37149
Urbanija Matej, Za Pšato 10, Mengeš,
potni list št. AA 580410. s-37175
Urbas Stanislav, Poštni vrt 9, Logatec,
potni list št. BA 175221, izdala UE Logatec.
s-37141
Veithauser Ana, Prešernova 7 a, Velenje, potni list št. AA 265065. p-37044
Veithauser Rudolf, Prešernova 7 a, Velenje, potni list št. AA 265066. p-37043
Vertačnik Alenka, Ulica Jožeta Korošca
1, Limbuš, Maribor, potni list št. BA
434044. p-37223
Vidmar Jure, Tugomirjeva 55, Ljubljana, potni list št. AA 000049016, izdala UE
Ljubljana. s-37228
Vidmar Sanda, Kotnikova 12, Ljubljana,
potni list št. AA 682149. s-37126
Viltužnik Anica, Remšnik 26, Podvelka,
potni list št. BA 0310967. p-37325
Vrečar Tomislav, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, potni list št. BA 246248. p-37006
Vuković Vida, Ul. Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, potni list št. BA 157288. s-37173

Vukšinič Irena, Bizoviška cesta 1 a,
Ljubljana, potni list št. BA 288619, izdala
UE Ljubljana. s-37229
Vučkič Vera, Rakičan, Panonska ul. 4,
Murska Sobota, potni list št. BA 167257.
p-37320
Zahović Bisera, Šentilj v Slov. goricah
123, Šentilj, potni list št. AA 749192. m-817
Zaplotnik Viktor, Podreber 7, Naklo, potni list št. AA 922486. s-37212
Zemljič Alojz, Ptujska c. 126, Maribor,
potni list št. BA 99563. p-37229
Zorko Vera, Pionirska cesta 1 a, Leskovec, potni list št. AA 477029. p-37212
Zupinič Aleksandra, Ulica Istrskega
odreda 2, Izola, potni list št. AA 515361.
p-37233
Železnik Jelka, Ertlova ulica 10, Maribor, potni list št. AA 108838. p-37231
Žerjal Doroteja, Bohinjčeva 5, Ljubljana, potni list št. AA 129087. s-37015

Bohanec Klavdij, Trg Dušana Kvedra 12,
Maribor, zaključno spričevalo SERŠ. m-894
Bračič Emil, Stražgonjca 40, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št.21005. g-37098
Brecelj Bojan, Gradaška ul. 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013938, reg. št. 76892. s-37025
Breznik Jelka, Zgornji Duplek 17, Spodnji Duplek, spričevalo Trgovske šole, letnik
1979. m-842
Breznik Jelka, Zgornji Duplek 17, Spodnji Duplek, spričevalo Trgovske šole, letnik
1979. m-842
Brečko Valentina, Sketova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013637, reg. št. 201586. s-37127
Brodar Franjo, Brežna ulica 3, Mursko
Središče, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole v Mariboru, letnik 1983. m-934
Brodnjak Mihael, Nad Gomilo 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št.38381. m-943
Brozovič Izidor, Knafelčeva 266, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 94463.
m-864
Bukovec Aleksander, Radomerje 14,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 5746. p-37331
Burica Janez, Šmartinska 199, Ljubljana, potrdilo za registarcijo motornega zmaja, št. 1099, izdalo Ministrstvo za promet in
zveze. s-37195
Cafuta Marija, Cesta na roglo 17/b, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7858.
p-37034
Cimerlajt Borislav, Spodnje Hoče 47,
Maribor, zavarovalno polico, št. 327129.
m-986
Cimerlajt Borislav, Spodnje Hoče 47,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 16960. m-985
Cojhter Matjaž, Mlinska 30, Maribor, indeks PF v Mariboru, št. 61110452. m-896
Colarić Jasminka, Šmartinska cesta 263,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 342975.
s-37176
Colnar Samo, Trg zbora odposlancev,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 10707. p-37045
Crnomarkovič Marko, Keršičeva ulica
16 A, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 0617366, reg. št. 7951. s-37023
Cvar Mateja, Majde Šilc 10, Novo mesto, maturitetno spričevalo Srednje lesne šole v Ljubljani, enota Novo mesto, izdano
leta 1982. g-37004
Cverlin Igor, Korčetova 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70669.
m-921
Cveček Drago, Loka 35, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 65232. m-838
Čanžek Boštjan, Jenkova 11, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ivan Cankar, letnik 1992 v Mariboru. m-847
Čeganjac Biljana, Strossmayerjeva ulica
12, Ljubljana, delovno knjižico. s-37148

Druge listine
Adamič Drago, Lemberg 15, Loče, zaključno spričevalo SGŠ v Celju, šolsko leto
1990/91. m-915
Agencija Zaa Lenart, Kraigherjeva 19 a,
Lenart, zavarovalno polico, št. 0146312.
m-841
Aldrijan Karel, Gortina 134, Muta, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 930.
p-37038
Anžej Marija, Gaberke 119, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 171163. p-37064
Audič Edita, C. revolucije 1/b, Jesenice,
vozniško dovoljenje. g-37188
Balaj Sanija, Trnovska vas 44, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34446. m-846
Barag Anton, Partizanska ulica 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
297042, reg. št. 20565. s-37160
Bela Dušan, Staneta Rozmana 6, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št.31249.
p-37049
Belič Marko, Prešernova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75604.
m-947
Benko Rajmund, Žoherjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
70447. m-831
Berdnik Matilda, Rogatec, vozniško dovoljenje. p-37157
Binkovski Matilda, Slomškova 5, Ormož, spričevalo OŠ Ormož. p-37158
Blatnik Robert, Gumnišče 27, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
158553, S 584324, izdala UE Ljubljana.
s-37174
Bogataj Aleš, Starožirovska 5, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 17056.
g-37118
Bogdanovič Dragiša, Kneza Koclja 33,
Maribor, inštruktorsko izkaznico, št. 36/92.
m-940
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Čelofiga Ana, Ptujska c. 81, Maribor,
delovno knjižico. m-903
Černe Andreja, Rožna dolina c. VI/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 172445. s-37153
Čeru Gabrijela, Sv. Vid 19/b, Vuzenica,
indeks Pravne fakultete. m-935
Čoralič Senad, Veliki Dubovik, Bosanska Krupa, potrdilo o opravljenem izpitu za
voznika tovornih vozil, izdano leta 1983.
s-37242
Črnec Alojzija, Sp. Gasteraj 18, Jurovski dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6986. m-902
Črnko Sonja, Ptujska 301 č, Maribor,
diplomo Pedagoške gimnazije v Mariboru,
letnik 1982. m-954
Džafič Jusuf, Kersnikova 18, Celje, listino, št. 40-737. p-37205
Damjanovič Dragan, Sokolska ul., Maribor, zaključno spričevalo EGŠC Maribor,
letnik 1976. m-822
Dežman Jure, Novo Polje cesta X 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 595400, ser. št. 196605. s-37092
Deučman Jožefa, Cesta v Rošpoh 59,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.66462. m-898
Dietner Tomaž, Topniška 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
99742. m-905
Dinič Dirđan, Vrba 23, Lukovica, spričevalo za poklicnega voznika, izdano leta1970. s-37165
Divjak Suzana, Kunova 38, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9130. p-37159
Djinaj Fljorim, Keleminova 9, Maribor,
spričevalo 6. razreda Martin Konšak, letnik
1986. m-859
Dlaka Gabrijela, Kamniška ul. 48, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43379. m-807
Dobrin Jože, Pod gozdom 9, Tržič, spričevalo. g-37101
Dolinar Janez, Zabukovica 109, Griže,
zavarovalno polico, št. 0333046. p-37204
Dolinšek Henrik, Maistrova 32, Ptuj, zavarovalno polico, št. 0211972. m-901
Domjan Stanko, A. Starčeviča 13, Cestica, spričevalo Srednje kmetijske šole, letnik
1978 v Mariboru. m-833
Dozet Stevo, Pribinova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732134, reg. št. 88438. s-37200
Drlink Teja, Barižoni 7, Ankaran, spričevalo 8. razreda . g-37078
Dubič Katica, Framska 4, Maribor, zaključno spričevalo Gostinske šole, letnik
1980. m-821
Dvanajščak Denis, Dvorakova 1, Maribor, delovno knjižico. m-806
Đorđevski Sande, Glavarjeva cesta 55,
Komenda, delovno knjižico. s-37235
Ereš Simona, Vrazova 60, Maribor, zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole, letnik 1982. m-855

Erpe Marjan, Podgrad 32, Novo mesto,
zaključno spričevalo Tehniške tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1978. p-37047
Fatić Dževad, Hrvatski trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596640, reg. št. 196371. s-37221
Ferlič Rudolf, Zg. Hoče 56, Hoče, vozniško dovoljenje - duplikat, št. 47628. m-957
Fermišek Jožef, Knafelčeva 32, Maribor, zaključno spričevalo Kovinarskega šolskega centra v Mariboru, letnik 1964. m-977
Filipič Bojan, Ulica pohorskega bataljona 1, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1400. g-37082
Filipič Valter, Cerej 8, Ankaran, vozniško dovoljenje, št. 23274, izdala UE Koper. g-37008
Flisar Karel, Kroška 59, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 15095. p-37209
Fliss Boštjan, Kajuhova cesta 16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20487. p-37166
Fras Valerija, Zg. Duplek, Spodnji Duplek, spričevalo OŠ Bratov Greif v Mariboru, letnik 1986. m-891
Fujs Jelka, Cesta na Vrhovce 61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 352673, reg. št. 82916. s-37208
Gabor Ignac, Lipova ulica 3, Domžale,
delovno knjižico. s-37234
Gabrič Nina, Hrenova ul. 14, Maribor,
delovno knjižico. m-964
Garbajs Marko, V Murglah 117, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 353780, reg. št. 190269. s-37210
Gatarič Slađana, Mlinska pot 3, Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-37079
Gašperič Sonja, Arnolda Tovornika 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
77744. m-886
Gašperut Matej, Kardeljeva 81, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104321.
m-908
Gašperšič Peter, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 188336. s-37052
Gergek Milena, Trinskova 18, Maribor,
zaključno spričevalo 4. letnika II. gimnazije
Maribor, letnik 1981. m-920
Glavnik Jože, Terčeva ulica 69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7304. m-837
Glišič Zoran, Prištinska ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
158006. s-37243
Gluvić Milorad, Partizanska 46, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24263. s-37202
Gole Dejan, Ciril Metodova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100606.
m-987
Golnar Valter, Ul. Staneta Severja 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91666. m-982
Golob Iztok, Gregorčičeva 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BEFGH, št. S
599680, reg. št. 33962. g-37232

Golob Sebastijan, Čretniška 23, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 15701. m-820
Golob Sebastijan, Čretniška 23, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
0388230. m-819
Golčman Zoran, Meljski dol 6, Maribor,
delovno knjižico. s-37107
Gomboc Andreja, Ul. Veljka Vlahoviča
37, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 108842. m-909
Gomboc Miroslava, Ul. Veljka Vlahoviča 37, Maribor, zavarovalno polico, št.
319631. m-867
Gomilšek Franc, Razgledna 23, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 22922. p-37152
Gorjup Vinko, Dragonja vas 12, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
10016, izdala UE Ptuj. g-37123
Goršek Damjan, Ilije Gregoriča 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.65433. m-970
Gradišek Saša, Kidričeva ulica 12, Litija, delovno knjižico, št. 11445. s-37030
Gregorc Janez, Kidričeva 47, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 735751,
reg. št. 43757, izdala UE Kranj. g-37231
Gregorič Martin, Golo 39, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1064640, reg. št.
210539. s-37018
Gregorič Miloš, Breznica 33, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, št. 1046683.
g-37120
Gril Marija, Zg. Kapla 9, Kapla, zaključno spričevalo Poklicne gostinske šole Maribor, št. 2808, izdano leta 1979. p-37036
Grum Miran, Vodnikova cesta 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 768788, reg. št. 107045. s-37104
Grčar Marjan, Župančičeva 1, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13411.
s-37186
Grčar Marjeta, Župnačičeva 1, Dob, zavarovalno polico, št. 342389. s-37187
Guček Igor, Levstikova ulica 1, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
472068. s-37220
Habjanič Silvo, Nad reko 55, Dogoše,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18959.
m-892
Hadžič Dževad, Cesta dveh cesarjev 108
c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št. S 514415, reg. št. 185320. s-37161
Halerič Tomaž, Lokve 6 c, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3931. p-37011
Hartman Damijan, Krpanova 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
995001183. m-946
Herbst Julijana, Plešičeva ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
166327. s-37109
Hergamas Tatjana, Dvorjane 81, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 105176. m-973
Hlebš Matjaž, Sneberska cesta 146,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411211, reg. št. 176227. s-37206
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Hojsak Božidar, Ludbreška 28 a, Koprivnica, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja gradbena šola v Ljubljani leta
1983. s-37138
Horavt Sebastjan, Ul. 8. februarja 43,
Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91296. m-824

Kladnik Gerhard, Ul. Franja Kruniča 5,
Šentjur, diplomo Delavske univerze v Žalcu, letnik 1989. m-861

Kostanjevec Andrej, Sadjarska 19 b, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske srednje šole v Mariboru, letnik 1992.
m-862
Kovačič Ivan, Sovjak 40, Videm ob
Ščavnici, zaključno spričevalo Gradbene poklicne šole Maribor, izdano leta 1970. m-825
Kovačič Mirko, Linhartova ulica 14,
Domžale, spričevalo 3. letnika Litostrojske
šole, izdano leta 1990. s-37197
Kovačič Nevenka, Gereča vas 100, Ptuj,
zaključno spričevalo Administrativne šole
v Ptuju, šolsko leto 79/80. m-872
Kozina Bogdan, Belokriška 66, Portorož, vpisni list za čoln, št. 01/03-322/81 za
čoln PI-1752. g-37007
Kozmos Gabrijela, Brigadirska cesta 11,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6855. s-37146
Košak Igor, Pekel 30/c, Pesnica, zaključno spričevalo I gimnazije, letnik 1971v Mariboru. m-857
Košak Miha, Ob sotočju 14, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,izdano leta 1979. s-37211
Kržin Alenka, Litijska cesta 270, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
207909. s-37027
Krajnc Nina, Celestrina 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103127.
m-856
Krajnčič Marjan, Štantetova 10, Maribor, spričevalo nemškega tečaja 70 ur na
Delavski univerzi, šolsko leto 92/93. m-932
Kramberger Roman, Gočova 15, Sveta
Trojica, zavarovalno polico, št. 319363.
m-840
Krasnio Ilir, Zolajeva 12, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1991. m-969
Kreft Zlatko, Janeza Puharja 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
420059, reg. št. 36154, izdala UE Kranj.
p-37029
Križanič Marko, Cigonca 27, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje. g-37002
Krivec Marjo, Prapetno 9, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. 526552. p-37163
Krušič Rok, Tugomerjeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651759, reg. št. 195675. s-37122
Kuhar Marko, Skapinova ulica 10, Ljubljana, investicijski kupon v.s. Galileo, št.
CK002124. s-37218
Kukanja Radovan, Sv. Anton, Bošđkarji
002, Koper, vozniško dovoljenje, kat.
ABCE. g-37013
Kukovec Ana, Loka 19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78621.
m-848
Kumer Franc, Daljni vrh 19, Novo mesto, vozniško dovoljenje, št. 6677. g-37240
Kurnik Darko, Šentiljska c. 114/a, Maribor, zaključno spričevalo ŠAKC v Mariboru, letnik 1980. m-845
Kuzma Edvard, Bodonci 109, Bodonci,
spričevalo Šole za prodajalce, šolsko leto
77/78. p-37015

Hozjan Anton, Orožnova ul. 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
77546. m-960
Hribar Anže, Žiganja vas 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH. g-37121
Iženec Matjaž, Arničeva ulica 27, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Zadobrova.
s-37149
Ilič Nevja, Šmarje 109, Šmarje, delovno
knjižico. g-37094
Ipavec Edvard, Trnovska ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 893016. s-37203
Jakopič Milan, Rimska c. 4, Laško, zaključno spričevalo SSŠ Štore, št. 219.
p-37210
Jambrošič Darko, Pahorjeva 63, Koper,
spričevalo 1. letnika Srednje kov. strojne in
metalurške šole v Mariboru, šolsko leto
81/82. m-844
Jamšek Iztok, Liparjeva cesta 5, Mengeš, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995. s-37215
Jankovič Tea, Korte 115, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9759. p-37160
Jančar Peter, Novo polje cesta XII 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 191495. s-37152
Jančigaj Janez, Dole 37, Moravče, zavarovalno polico, št. 0332837. s-37144
Javh Primož, Polanškova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1011231, reg. št. 192176. s-37033
Jerala Sašo, Tbilisijska ulica 76, Ljubljana, zaključno spričevalo Avtomehanične
šole v Ljubljani, izdano leta 1993. s-37217
Jurišič Nataša, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890736, reg. št. 160293. s-37194
Juvan Damjana, Petrovičeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 687170, reg. št. 187989. s-37042
Juvan Kristijan, Suhadole 46/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7288.
s-37005
Kadunc Magajna Darinka, Privoz 17 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 768021, reg. št. 106945. s-37020
Kaiser Vladimir, Ljubljanska ulica 17/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 75229. m-37174
Kavčič Bronislava, Vrhovčeva ulica 6
B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, št.
S 295839. s-37151
Kekič Milan, Gor. Prekopa 9, Kost. na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.10013. p-37046
Kekič Saša, Staneta Severja 6, Maribor,
indeks EPF Maribor, št. 82152149. m-889

Klasinc Zofija, Gerečja vas 27, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 32818.
g-37239
Klemenčič Andrej, Polje cesta VI 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 218122, reg. št. 131811. s-37157
Klep Marijan, Goriška ul. 11, Maribor,
delovno knjižico. m-815
Klevže Majda, Ahacljeva 12/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 52842.
m-808
Klevže Nastja, Ahacljeva 12/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86942.
m-809
Klinar Anton, Lorbekova 18, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
31202. m-874
Klobasa Sabina, Sladki vrh 30, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5355. m-918
Knehtl Irena, Jenkova 24, Maribor, delovno knjižico. m-930
Knific Viljem, Pod gozdom 6, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 6403. s-37114
Kokol Sanja, Novo naselje 17, Bistrica,
indeks EPF v Mariboru. m-917
Kokot Zlatko, Ptujska c. 313, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73650.
m-959
Kolar Miran, Tolsti vrh 28 a, Ravne na
Koroškem, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje lesarske šole v Limbušu. m-897
Kolenc Branimir, Leskovec 79, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19694. g-37119
Koman Aleš, Svetčeva pot 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14183.
s-37049
Koncut Aleš, Dolenjska cesta 141, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1995.
s-37024
Kopše Stanislav, Ulica talcev 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.16743. m-907
Kopše Tomaž, Hofheim Am Taunus,
Nemčija, spričevalo Srednje šole za gostinstvo po programu srednjega usmerjenega izobraževanja, letnik 1986. m-906
Korenič Anton, Gorenja Gomila 20, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 19540. s-37154
Koron Vojko, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21170, S
263774, izdala UE Ljubljana. s-37014
Korošec Miroslav, Štantetova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
53466. m-849
Kos Hermina, Vosek 26/b, Pernica, zavarovalno polico, št. 0319301. m-888
Kosi Tatjana, Na Gorci 40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5582. m-937
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Kvartuh Mateja, Slape 22, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0323684. s-37106

Lorenčič Branko, Ul. Staneta Severja 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 3104. m-37127

Mikešič Vlado, Pintarjeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 62871.
m-865
Mikić Momirka, Rusjanov trg 8, Ljubljana, spričevalo Gostinske šole v Ljubljani,
izdano leta 1971. s-37223
Miletić Lenko, Tomšičeva 14, Kranj,
spričevalo 8. razreda, šolsko leto 1987/88.
g-37190
Miljenovič Lazar, Cankarjeva ulica 9,
Koper, zavarovalno polico, št. 0302602.
g-37233
Milkovič Neda, Erjavčeva 18, Koper, zavarovalno polico, št. 0339730. g-37113
Milovanovič Zoran, Cankarjeva 22, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3296.
g-37081
Mirtič Aleš, Dol. Ajdovec 10, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 34402.
g-37096
Mirtič Stanko, Kompolje 108, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16584. s-37036
Mladič Bogomir, Tyrševa ulica 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25482. m-875
Mlakar M., Cesta 4. julija 82, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4754.
p-37321
Modic Mateja, Na Palcah 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894016, ser. št. 128898. s-37063
Mohorko Suzana, Aškerčeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73828.
m-926
Mom Roman, Brezula 18, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93752.
m-914
Motoh August, Kovinarska 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 37134.
p-37218
Mozet Asja, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001335, reg. št. 143734. s-37026
Mozetič Mirko, Cesta na Markovec, Koper, zavarovalno polico, št. 352024. g-37238
Močnik Miroslav, Zg. Ščavnica 117, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6832. m-854
Močnik Romana, Krašnja 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21256.
s-37205
Mrežar Jožica, Potoška vas 26 A, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9954.
p-37332
Mrša Petja, Ul. Malči Beličeve 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
628361. s-37085
Mulec Boris, Gabernik 35, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 14150. g-37170
Mumlek Antun, Pri šoli 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 45454.
m-828
Murtič Derviš, Gimnazijska cesta 15 F,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9394. g-37089

Lamot Zdravko, Ul. Svobode 13, Miklavž, zavarovalno polico, št. 0386907.
m-911
Laporšek Jelka, Sp. Grušovje 20, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9314. p-37334
Latifič Jasnić Dunja, Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 414431, reg. št. 77518. s-37064
Lavrenčič Branko, Kidričeva 24, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S 607741. g-37179
Leban Samo, Cesta Alojza Travna 12,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 867670.
p-37145
Lebar Silvo, Prapreče 3, Vransko, diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdana leta 1987. s-37100
Lekše Štefka, Drenovec, Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6107.
p-37216
Leskovec Tadeja, Vrhpolje 189, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14180. s-37022
Likar Uroš, Ivana Suliča 4/c, Šempeter
pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-37026
Lipovec Franc, Valjevska 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
12408. m-852
Lipušček Ladislav, Dolenja trebuša 36,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št.
538268. p-37162
Ličen Barbara, Arčoni 24/B, Renče, vozniško dovoljenje, kat. B. p-37022
Ličen Nina, Ul. 9. korpusa 52, Piran,
študentsko izkaznico PA Maribor, št.
61096794. m-922
Ljubičič Zoran, 16.kolovoz, Busovača,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja gradbena šola v Ljubljani leta 1981.
s-37139
Ljudska banka Volksbank, Miklošičeva
30, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
0424444626, izdano na ime Paulitsch Klavdija. s-37059
Logar Marko, Breg ob Savi 65, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
230925, ser. št. 26481. s-37070

Lovrec Aleksander, Peščeni vrh 35,
Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 959550. m-823
Lubej Damjan, Kardeljeva cesta 70, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje policijske šole v Tacnu. s-37143
Lukič Hilda, Pohorska ul. 41 b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 49394.
m-975
Lukič Milan, Pohorska ul. 41 b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
52108. m-976
Lunder Jože, Lucan 14 A, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6405.
g-37076
MIF, Partizanska 3-5, Maribor, zavarovalno polico, št. 0340266. m-943
Majcen Igor, Dolena 4, Ptujska gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGEFGH, št.
32472. g-37169
Malečakr Dušan, Rozmanova 26, Ilirska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 0338117.
g-37090
Mandelj Miran, Britof 347, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1078589.
g-37088
Manojlovič Milenko, Zolajeva ulica 12,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra TAM Maribor, letnik 1982.
m-929
Marinič Aleš, Dolarjeva 8, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108827.
m-850
Marko Borut, Lobnica 5, Ruše, zavarovalno polico, št. 0361273. m-913
Marušič Saša, Solkan, Pot na Drage 2,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BC.
p-37161
Marš Srečko, Slovenska vas 13, Šentrupert, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
strojno stroko v Ljubljani, šolsko leto 72/73.
s-37163
Mežnar Magdalena, Cesta na Brdo 27,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1328. p-37001

Logar Samo, Klemenčičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 14989, reg. št. 154147. s-37135

Mesarek Majda, Vijenac Ivana Meštroviča 14/b, Osijek, spričevalo 1 in 2. letnika
Srednje zdravstvene šole Rakičan. p-37018
Mesarek Majda, Vijenac, Ivana Meštroviča 14/b, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Rakičan. p-37019

Logar Uroš, Sernčeva 7, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu EGŠC v Mariboru, letnik 1970. m-953

Mesiček Igor, Sp. Dobrenje 37 e, Pesnica, maturitetno spričevalo Srednje medicinske šole v Mariboru, letnik 1982. m-899

Lopuh Mateja, Blejska 10, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17830.
p-37170
Lorenčič Aleksandra, Sladki vrh 29,
Sladki vrh, potrdilo o znanju CPP, št. 1619.
m-836

Metličar Stanko, Kettejeva 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 30643.
m-851
Mihelič Tomaž, Gradnikova 63, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21226. g-37086

Lorenčič Branko, Kidričevo 24, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 607741. g-37196

Mikac Tomislav, Zvonimira Miloša 14,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.6195. p-37020
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Nadarevič A., T. Dežmana 10, Kranj,
zavarovalno polico. s-37001
Napret Boris, Nina Šturma 6, Sežana,
potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/13 2817/
26-75. g-37227
Nikič Čedo, G. Bončina, Maglaj, zaključno spričevalo Srednje kov. strojne in metalurške šole, letnik 1990. m-876
Novak Kristjan, Preloge 2 a, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. GH.
g-37244
Novak Peter, Počekovska 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17359.
m-839
Novak Roman, Preserje 8, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
453356. p-37042
Novak Stjepan, Josipa Broza 41, Ivanovec, zaključno spričevalo in diplomo Avtomehanske šole v Mariboru. m-939
Novak Tanja, Okrogarjeva 5, Celje, indeks EPF v Mariboru, št. 81420313. m-893
Novački Bojana, Goriška ul. 15/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100849. m-944
Ocepek Andrej, Levičnikova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565764, reg. št. 162776. s-37105
Ocvirk Cvetka, Vrhe 13, Teharje, vozniško dovoljenje, št. 18550. p-37338
Ognjenovič Jovo, Titova 4 a, Jesenice,
diplomo Poklicne šole na Jesenicah, letnik
1972. g-37116
Olaj Dušan, Ul. Jožeta Japlja 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. 228940.
s-37137
Omahen Matej, Celarčeva ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545008, reg. št. 193653. s-37204
Oman Tatjana, Kovr, Pod gozdom 26,
Tržič, vozniško dovoljenje, št. 4317.
g-37168
Omerzel Tatjana, Tržaška cesta 55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889990, reg. št. 176482. s-37192
Orehek Vilko, Zgornje Bitnje 178 a, Žabnica, potni list št. BA 254865, izdala UE
Kranj. p-37198
Osnovnikar Domen, Šentilj 69/a, Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5127.
m-927
Panigaz Mate, Partizanska ul. 45, Šenčur, zavarovalno polico, št. 0301801.
g-37191
Paušer Marta, Rupa 45, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 638317, reg. št.
31193, izdala UE Kranj. g-37171
Pavič Bernarda, Keleminova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103547.
m-910
Pavlivič Slavomir, Obrtniška 14, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št.4072. s-37130
Pavlovič Martin, Bukovska vas 24, Šentjanž, delovno knjižico. p-37217
Pačnik Branko, Prešernova 26 B, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
28815. g-37225

Pegan Dominik, Cvetna 4, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4653.
g-37075
Peko Aleš, Borštnikova ul. 47, Maribor,
delovno knjižico. m-962
Perbil Aleksander, Šolska ul. 6, Oplotnica, zaključno spričevalo IKŠ v Mariboru,
letnik 1962. m-967
Perko Stanislav, Žice 52, Sveta Ana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega
šolskega centra v Mariboru, letnik 1981.
m-887
Permek Vladimir, Sedlašek 91, Podlehnik, zavarovalno polico, št. 0328384. m-871
Peršič Drina, Trnovo 15, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-37024
Petauer Branko, Krančica 4, Šentjur, diplomo, št. 484. p-37002
Petovar Franc, Ivanjkovci 70, Ivanjkovci, zaključno spričevalo Gradbene poklicne
šole v Mariboru, letnik 1972. m-952
Petrič Vojko, Letoviška pot 1, Koper,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-3265/75. g-37010
Petrovčič Mojca, Jakčeva 40, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28001.
s-37128
Pečar Zdravko, Pod kostanji 21, Ljubljana, preklic vpisnega lista za čoln, objavljen
v UL RS, št. 34/96. p-37235
Pečjak Silvester, Bučarjeva ulica 6, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076090, reg. št. 211247. s-37037
Pirnat Anton, Ulica v Kokovšek 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 512109, reg. št. 116780. s-37162
Pisanec Nataša, Kerenčičeva 5, Maribor,
spričevalo OŠ Bratov Polančič, letnik 1992
v Mariboru. m-988
Pitako Jernej, Boletova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1107255, reg. št. 204294. s-37032
Planinc Irma, Matjaževa 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 196165,
S 1001459, izdala UE Ljubljana. s-37056
Planinc Ljudmila, Apače 259, Lovrenc,
spričevalo o končani OŠ. p-37326
Ploj Bernarda, Zg. Porčič 94, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4789.
m-811
Ploj Franc, Jareninski dol 34, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4556.
m-826
Ploj Katarina, Zgornja Ščavnica 81, Sveta Ana, delovno knjižico. m-890
Podlesnik Stanislav, Morje 54 a, Fram,
delovno knjižico. m-858
Poharič Silvo, Palinje 8, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 31943. g-37095
Poličnik Bojana, Attemsov trg 8, Gornji
Grad, vozniško dovoljenje, kat. B, št.8915.
p-37236
Poniž Aleš, Tomšičeva 5, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 7562.
p-37327
Popovič Ivica, Ul. Štravkovih 39, Maribor, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Mariboru, letnik 1973. m-827

Potočnik Ksenija, Trnovlje 14, Cerklje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ivan Cankar, izdano leta 1979, na ime Lončar Ksenija. s-37048
Potrč Stanislav, Delavska ulica 14, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33551. m-966
Premec Tomaž, Levarjeva ulica 54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932764. s-37226
Prodanovič Dejan, Bezenškova 53, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99444. m-816
Prodanovič Jovo, Gradišnikova ulica 20,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11342. s-37219
Prosenik Minja, Vojkova cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 932221, reg. št. 140951. s-37006
Pungerčar Franc, Jesenice, vozniško dovoljenje, izdala UE Jesenice. g-37245
Purgaj Berta, Cesta OF 40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94816.
m-916
Pšeničnik Branko, Piršenbreg 50, Globoko, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št.
4441. g-37065
Rajgelj Janez, Tomšičeva 30, Kranj, delovno knjižico. g-37189
Rajh Ksenija, Štravhovih 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 86455.
m-827
Rajk Milena, Prežihova 12, Gornja Radgona, indeks VEKŠ Maribor, št. 82092016.
m-912
Razpotnik Peter, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8831. p-37051
Rebernik Lilijana, Ul. bratov Greifov 32,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90145. m-808
Remšak Nataša, Šmartno v Tuhinju 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15949. s-37125
Rižner Renata, Mlinska 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86802.
m-812
Rogan Bojan, Černelavci, Tavčarjeva 30,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
35055. p-37329
Rozin Ernest, Ptujska 301, Maribor, diplomo Živilske šole v Mariboru, letnik 1984.
m-953/a
Roškar Željko, Klinetova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 85202.
m-810
Rukavina Vita, Igriška 45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 52715.
m-868
Rutar Nikola, Podberg 4, Tolmin, potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu.
p-37021
Ručman Marko, Nikola Tesla 6, Domžale, zaključno spričevalo Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
s-37198
Sabo Teodor, Ljubljanska 25/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9661.
m-938
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Satler Jožef, Tomažičeva 9 a, Miklavž,
zavarovalno polico, št. 399432. m-879
Segulin Mirjan, Slivje 15, Materija, zavarovalno polico, št. AO 320445. g-37182
Sejtič, Jesenice, spričevalo 8. razreda
OŠ. g-37103
Sekulič Josip, Vrtnarija 10 B, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6529.
s-37129
Sekulič Milan, Topniška ulica 70, Ljubljana, delovno knjižico. s-37019
Serdinšek Elizabeta, Ptuj, zavarovalno
polico, št. 0311910. m-956
Serdinšek Jože, Kamniška ulica 46, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 376089.
s-37155
Sever Anica, Jaklova 4, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6833.
s-37164
Shurdhaj Ejup, Makedonska 33, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94780. m-948
Silič Matej, Ulica Bratov Učakar 16,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Zvonka
Runka, izdano leta 1987. s-37029
Simič Dragutin, Dole 3, Suhor, zavarovalno polico, št. 398641. g-37112
Simčič Grozdana, Jelšane 26, Jelšane,
diplomo Trgovske šole Nova Gorica, izdana leta 1967, na ime Brozina Grozdana.
g-37183
Sivec Sandi, Pionirska 2, Kanal, spričevalo. p-37025
Skale Emil, Kraigherjeva 30, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1044.
p-37048
Skledar Štefka, Štatenberg 66, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5917.
g-37224
Skok Davorin, Pri Bači 72, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 538090. p-37027
Skok Zvezdana, Hereče 3, Ilirska Bistrica, delovno knjižico. p-37328
Skopljak Midhet, Slomškova ulica 14 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 229149, reg. št. 131780. s-37180
Slabe Matej, Kosančeva ulica 16, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. s-37054
Slokar Vesna, Radvanjska 103, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, letnik 1993. m-834
Smuk Damjan, Vrtna ulica 1, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 100555.
m-979
Sodec Darinka, Ulica Marka Šlajmerja
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 686875, ser. št. 107034. s-37150
Sodin Srečko, Radvanjska 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14490.
m-933
Sodja Andrej, Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bistrica, zaključno spričevalo, izdano leta 1982 ŽAC Jesenice. g-37185
Solar Radovan, Struževo 2 c, Kranj, spričevalo 1.letnika Gostinske šole v Ljubljani,
izdano leta 1981. s-37055

Sotlar Bojan, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
219588, reg. št. 10918. s-37051
Stepan Anton, Topniška ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
261908., reg. št. 116271. s-37230
Sternad Jožef, Kregarjeva 7, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 4678.
p-37013
Sternad Mirko, Prelogova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 52346.
m-983
Stojanovski Jovanče, Kriva Palanka,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424400546.
s-37035
Strbad Rolando, Mariborska 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41300.
p-37203
Strel Frančišek, Poljanska cesta 35, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 101. s-37061
Suhadolc Alojz, Einspielerjeva 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295948, reg. št. 188081. s-37045
Svenšek Milan, Kopališka ul. 14, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št.3189, izdala UE Ptuj. g-37236
Svetina Darko, Partizanska 7, Jesenice,
spričevalo Srednje kovinarske šole v Škofji
Loki, letnik 1974. g-37184
Šadl Darinka, Krajna 59/b, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 8091. p-37207
Šanti Rudolf, Na Gaj 8, Kamnica, delovno knjižico. m-813
Šavli Božidar, Gunduličeva 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
66391. m-958
Šašič Željko, Kistanje 32, Knin, diplomo
Poklicne šole ŽIŠ v Mariboru. m-980
Šebrek Darko, Ob potoku 9, Brežice, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-37102
Šegina Dolores, Malečnik 172, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71880.
m-860
Šimek Vlado, Modrinjakova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 59721.
m-981
Škraban Anton, Krog, Plečnikova 3/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
29623. p-37208
Škufca Marko, Taborska cesta 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051331, reg. št. 173299. s-37166
Škvarča Loredaja, Pionirska 3, Kanal,
spričevalo. p-37052
Špeh Martina, Šmarata 10, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. B, št.7627.
g-37181
Šprah Nina, Zg. Hajdina 204, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29491.
m-928
Šprem Robert, Dečkova 42, Celje, delovno knjižico. p-37221
Šprem Robert, Dečkova c. 42, Celje, delovno knjižico. p-37337

Šram Milka, Tovarniška cesta 12 B, Logatec, delovno knjižico. s-37011
Šterk Danica, Gasilska ulica 9, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3897. m-942
Štibernik Jože, Gorenje Brezovo 3, Višnja gora, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1977.
Štokelj Anita, Šempas 174/a, Nova Gorica, diplomo, izdana leta 1985 v Novi Gorici. s-37053
Štumberger Peter, Pamče 155, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9321. g-37099
Štumpf Franc, Križevci pri Ljutomeru
59, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1766. p-37016
Šukler Jožef, Mladinska 52, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 3950. p-37050
Talovič Ahmet, Ionchere 1, Fontainenmelon, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in o
zaključnem izpitu, izdala Srednja gradbena
šola v Ljubljani v letih od 1973 do1976.
s-37140
Terenka d.o.o., Ob gozdu 33, Lenart, zavarovalno polico, št. 319344. m-873
Termoplast d.o.o., Industrijska 14, Maribor, zavarovalno polico, št. 065158. m-869
Tertinek Boštjan, Ul. 4. novembra 14,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 7738. m-941
Tolar Matej, Veliki berg 16, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 961260. g-37012
Tomšič Iztok, Zlato Polje 3 c, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 601455, reg. št. 38159, izdala UE Kranj.
s-37248
Torič Sergej, Travniška 12, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15164. g-37074
Trampuž Andrej, Muljava 27, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28410.
s-37047
Trampuš Vito Mihael, Puhova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1009859, reg. št. 152730. s-37077
Trefalt Lenart, Bukošek 14, Brežice, vozniško dovoljenje. p-37014
Tretnjak Danilo, Benedikt 22, Benedikt,
diplomo Srednje kmetijske strojne šole v
Mariboru. m-961
Troba Boris, Ferkova 18, Maribor, diplomo SKSMŠ v Mariboru. m-883
Trobas Boris, Ferkova 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93554.
m-885
Trošt Maja, Laze 16, Dragomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7434.
s-37110
Trtnik Jure, Pristava, Sergeja Mašere 16,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
p-37023
Tršelić Mitja, Celovška cesta 83, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
s-37034
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Unger Suzana, Pariške komune 7, Maribor, zaključno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, letnik
1990. m-968
Unuk Anton, Cirkovce 1, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 9205.
g-37003
Urbančič Anica, Dežno 5 b, Podlehnik,
zaključno spričevalo SŠC v Ljubljani smer
PTT, št. I/1038. m-870
Usenik Janez, Veliki vrh 26, Nova vas,
potrdilo o opravljenem tečaju za varno delo
s traktorjem in traktorskimi priključki, št.
91/3 z dne 19.6.1987. s-37133
Veler Slavko, Selovec 67, Šentjanž, vozniško dovoljenje, št. 4606. p-37164
Verginelčič Vesna, Maroltova 41/a, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81451289.
m-832
Vidmar Primož, Trnovski pristan 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH,št. S 388232, reg. št. 157589.
s-37017
Vinčič Matjaž, Železnikova 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99905. m-965
Vipavec Branka, Štepanjska cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1013815, ser. št. 201737. s-37087
Višnjar Drago, Valvazorjev trg 3, Laško,
zaključno spričevalo EGŠ, letnik 1970.
p-37336
Voglar Dejan, Besednjakova 2, Maribor,
spričevalo 4. letnika SKSMŠ v Mariboru.
m-963
Vogrinec Franc, Osek 53, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2108.
m-844

Vogrinec Jadranka, Zgornji Kamenščak
16/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 8941. p-37017
Vojsko Adolf, Begunje 32 D, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 21420. s-37145

Zalko Tadej, Mladinska 20, Murska Sobota, potrdilo o znanju CPP, št. 32308.
p-37330

Vrabel Zvonka, Pohorskega odreda 9,
Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo Trgovske šole, letnik 1980. m-833
Vranešič Leopold, Vilharjeva 13, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 875.
p-37012
Vranić Marko, Pod smreko 6, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9249.
g-37083
Vrbančič Franc, Osojnikova 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat.ABFGH, št. 26758.
g-37097
Vuga Vanja, Glinška ulica 10, Ljubljana, potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/13
2015/94. s-37177

Završek Janko, Voduce 39, Gorica pri
Slivnici, diplomo SKSMŠ Štore, št. 871.
p-37060

Vujič Uroš, Streliška ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.S
849907, ser. št. 157937. s-37072
Vučko Nadja, Vrbanska 26/b, Maribor,
zaključno spričevalo , št. 26-87 SKS. m-835
Zafošnik Ksenija, Slivniško Pohorje 46,
Pohorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86261. m-949
Zagoranski Boris, Božučeva ul. 7, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
81147. m-863
Zajc Branka, Lazec 11/a, Cerkno, spričevalo o končani OŠ Spodnja Idrija, izdano
leta 1956. g-37193

Zorko Vera, Pionirska 1 A, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10837.
p-37206

Zaletelj Tomislav, Šempeterska 4, Kranj,
zavarovalno polico, št. 374933. g-37084

Zavrtanik Mateja, Vojkova cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
štž. S 584657, ser. št. 189140. s-37062

Zemljak Anton, Pražakova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo mature Gimnazije
Ljubljana Šentvid, izdano leta 1964. s-37073
Zečević Petar, Murnikova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97428.
m-866
Zonta D., Cesta med vinogradi 7, Koper,
zavarovalno polico, št. 0412936. g-37093
Zorič Venuti Metka, Bezenškova 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.63209. m-987

Zorko Vojko, Marmontova 10, Maribor,
delovno knjižico. m-830
Zrnič Alenka, Jamnikova 1, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5628. m-895
Želj Denis, Teslova 7, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 93899. m-984
Žibek Darko, Regentova 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 78355.
m-884
Žigon Boštjan, Borštnikova 118, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
87319. m-923

SPROTNI (ON-LINE) DOSTOP DO RAZGLASNEGA DELA
URADNEGA LISTA RS
Razglasni del Uradnega lista RS (javni razpisi, razpisi delovnih mest, programi lastninskega preoblikovanja in stečaji) je dosegljiv tudi sprotno (on-line) na pravnem in poslovnem informacijskem sistemu IUSINFO, in sicer od 15. ure dalje na dan izida posamezne številke Uradnega lista RS.
Način dostopa: s katerimkoli komunikacijskim programom pokličete na tel. 090-8230. Ob prijavi je treba
DVAKRAT (kot uporabniško ime in kot geslo) vnesti črki “ul”. V terminalskem načinu uporabe so
dostopni menuji in sprotna pomoč. Uporabnikom se manipulativni stroški vzdrževanja baze zaračunavajo
tako, da Telekom obračunava po 156 SIT za vsako minuto vzpostavljene telefonske zveze.
Brezplačno je možno dobiti tudi poseben program, s katerim je mogoče z enim klikom na miško sprožiti
samodejen prenos podatkov (npr. o zadnjih javnih razpisih) do uporabnikovega računalnika.
Podrobnejše informacije: tel., faks 061/371-473, 16-12-464, e-mail: is@ius-software.si
ČZ Uradni list RS
Slovenska 9, Ljubljana
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