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Sodni register

Srg 94/14233 Rg-41245

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14233 z dne 29. 3. 1996, pri subjektu
vpisa LACOM, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, marketing, inženiring
in  turizem,  d.o.o.,  Ljubljana,  Melikova
108,  Ljubljana,  pod  vložno  številko
1/09642/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična številka: 5436214
Osnovni kapital: 2,135.000 SIT
Ustanovitelji: Majer Karlo, Buzet, Ivana

Sancina 1, vložek 711.666,67, odgovornost:
ne odgovarja; Lambergar Janez, Ljubljana,
Malikova 108, vložek 711.666,67, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lambergar Gornjak Ja-
smina, Ljubljana, Melikova 108, vložek
711.666,67, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost (vpisana dne 29. 3. 1996):
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
85142 Alternativne oblike zdravljenja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KRANJ

Srg 3741/94 Rg-24035

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, št. Srg 3741/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodni register tega sodišča se pod št.
vl. 1/3189/00 vpiše izbris družbe ZINA, sve-
tovanje,  zastopanje,  posredništvo,  pro-
izvodnja Kranj, d.o.o., s sedežem v Kra-
nju,  Drulovka  11,  zaradi  prenehanja  po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 2. 8. 1995

LJUBLJANA

Srg 94/03831 Rg-23984

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03831 z dne 14. 1. 1995, pod št. vložka
1/19936/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma: OXA, podjetje za medicinsko in
farmacevtsko svetovanje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vojkova 48
Osnovni kapital: 145.000 SIT

Ustanovitelj: Koršič Igor, izstopil dne
22. 4. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Igor Koršič dr. med., Voj-
kova 48, Ljubljana.

Srg 122/96 Rg-1053

Družba MX MEXTRA, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Osterčeva 1,
Maribor, katere ustanovitelj je Bojan Do-
brina, Osterčeva 1, Maribor, po sklepu usta-
novitelja družbe z dne 2. 2. 1996 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Bojan Do-
brina, Osterčeva 1, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 11. 7. 1996

NOVO MESTO

Srg 0048/95 Rg-17501

Družba SKK OVNIČEK, podjetje za
splošno kleparstvo, krovstvo in trgovino
Črnomelj, d.o.o., Metliška 11, Črnomelj,
vpisana na reg. vl. št. 1/00891/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 17. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ovniček Jožef in Ovni-
ček Vilko, oba Črnomelj, Metliška 11, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Ovniček
Jožefa in Ovniček Vilka, oba Črnomelj,
Metliška 11, v sorazmerju z vloženima de-
ležema, torej vsakemu do polovice.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 22. 5. 1995

PTUJ

Srg 997/94 Rg-15548

Družba EURO MIB, logistika, špedici-
ja, transport, d.o.o., Spuhlja 32a, Ptuj,
katere ustanovitelj je Ivan Bezjak, Spuhlja
32a, Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 21. 4. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Ivan Bezjak,
Spuhlja 32a, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 17. 5. 1995

Srg 1948/94 Rg-15545

Družba VERVIL, storitveno podjetje,
d.o.o., Spodnja Hajdina 77a, Ptuj, katere
ustanovitelja sta Vera Žerak in Bojan Vilč-
nik, oba Spodnja Hajdina 77a, Ptuj, po skle-
pu ustanovitelja družbe z dne 16. 5. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Vera Že-
rak in Bojan Vilčnik, oba Spodnja Hajdina
77a, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 17. 5. 1995

Srg 3113/94 Rg-13038

Družba DAGA, podjetje za storitve, or-
ganizacijo  in  komercialne  posle,  d.o.o.,
Mežanova 17a, Ptuj, katere ustanovitelji
so Dobrijevič Branko, Zechnerjeva 4, Ptuj,
Galun Darja, Ulica 25. maja 5, Ptuj in Ga-
lun Danica, Mežanova 7, Ptuj, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 30. 5. 1994, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Dobrijevič
Branko, Zechnerjeva 4, Ptuj, Galun Darja,
Ulica 25. maja 5, Ptuj in Galun Danica, Me-
žanova 7, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 4. 5. 1995

Srg 2597/94 Rg-13041

Družba KARANT, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ptuj, katere ustanovi-
telj je Hrnčič Franc, stanujoč Rimska
ploščad 3, Ptuj, po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 26. 5. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Hrnčič
Franc, Rimska ploščad 3, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 3. 4. 1995

Srg 5290/94 Rg-15557

Družba TEHNIKOM, podjetje za tr-
govino,  posredništvo  ter  uvoz-izvoz,
d.o.o., Ptuj, Zagrebška cesta 9, katere usta-
novitelja sta Silvestra Emeršič in Marjan
Ovčar, oba Zagrebška cesta 9, Ptuj, po skle-
pu ustanoviteljev družbe z dne 22. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Silvestra
Emeršič in Marjan Ovčar, Zagrebška cesta
9, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 19. 5. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 4160/94 Rg-1052

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 4160/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 27. 5. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št.  vl.  1/8178-00,  vpiše  izbris  družbe
VZPON,  trgovsko,  storitveno  in  pro-
izvodno podjetje, d.o.o., s sedežem Čečov-
je 38/b, Ravne na Koroškem, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Darko Šuler
iz Raven na Koroškem, Čečovje 38/b.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 27. 5. 1996

Srg 6591/94 Rg-1051

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6591/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 5. 3. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1342-00, vpiše izbris družbe Tr-
govsko podjetje MAXI, d.o.o., s sedežem
Prevalje, Stare sledi 1, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Petrič Vlado
iz Prevalj, Stare sledi 1.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 5. 3. 1996

Srg 6593/94 Rg-1050

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6593/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 1. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6923-00, vpiše izbris družbe
PEČOLER, d.o.o., Slovenj Gradec, s se-
dežem Glavni trg 3, Slovenj Gradec, zara-
di prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Matija Pečo-
ler iz Slovenj Gradca, Glavni trg 3.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 1. 7. 1996

Srg 6257/94 Rg-1049

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6257/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 1. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8632-00, vpiše izbris družbe
PRAUSE & TERNIK – trgovsko podjet-
je, export-import, d.o.o., s sedežem Suhi
vrh 47/a, Radlje ob Dravi, zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Prause Mar-
jeta iz Radelj ob Dravi, Suhi vrh 47/a.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 1. 7. 1996

Srg 5757/94 Rg-1048

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 5757/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 24. 6. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7122-00, vpiše izbris družbe ELE-
KTRO HOJNIK, d.o.o., Radlje ob Dravi,
s sedežem v Radljah ob Dravi, Vorančeva
14, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Hojnik Borut
iz Radelj ob Dravi, Vorančeva 14.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 24. 6. 1996

Srg 1/6611-00 Rg-1047

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6291/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 16. 5. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6661-00, vpiše izbris družbe VONA,
Kovinostrugarstvo, d.o.o., s sedežem Le-
gen 122, Šmartno pri Slovenj Gradcu, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Bernard
Vornšek iz Legna 122, Šmartno pri Slovenj
Gradcu.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 16. 5. 1996

Srg 2061/94 Rg-1046

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 2061/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 6. 5. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1629-00, vpiše izbris družbe LINI-
JA, d.o.o., Ravne na Koroškem, s sede-
žem Trg  svobode  5/a,  zaradi  prenehanja
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Tancer Bo-
jana iz Raven na Korošem, Preški vrh 25 in
Fišer Lidija iz Raven na Koroškem, Trg svo-
bode 5/a.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 5. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-3405

Statut sindikata Gostinskega podjetja
“Vič” Gradaška 10, Ljubljana, sprejet 4.
7. 1996, se hrani v Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Vič Rudnik.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 105, dne 15. 7. 1996.

Št. 013-002/96-06 Ob-3406

Pravila sindikata podjetja GOST Vele-
nje, ki so bila sprejeta na občnem zboru dne
10. 6. 1996, se shranijo pri Republiki Slove-
niji – Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 70, dne 15. 7. 1996.

Št. 014-9/95 Ob-3407A

Pravila sindikata z imenom Sindikat de-
lavcev v zdravstveni negi Slovenije, sindi-
kalna enota Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo, Prečna ul. 4, Postojna se z
dnem 15. 7. 1996 hranijo pri Upravni enoti
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Postojna, Ljubljanska 4, Postojna. Pravila
so  vpisana  v  evidenco  statutov  pod  zap.
št. 9.

Št. 014-10/95 Ob-3407B

Pravila  sindikata  z  imenom  Sindikat
zdravstva in socialnega varstva, sindikal-
na enota Bolnišnica za ženske bolezni in
porodništvo, Prečna ul. 4, Postojna, se z
dnem 15. 7. 1996 hranijo pri Upravni enoti
Postojna, Ljubljanska 4, Postojna. Pravila so
vpisana v evidenco statutov pod zap. št. 10.

Št. 013-003/96-06 Ob-3408

Pravila sindikata delavcev APS Velenje,
ki so bila sprejeta na izvršilnem odboru sin-
dikata dne 15. 4. 1996, se shranijo pri Re-
publiki Sloveniji – Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap št. 71, dne 17. 7. 1996.

Št. 127-2/96 Ob-3409

Pravilnik o delovanju enote sindikata
FIDES v Zdravstvenem domu Cerknica
je dne 19. 6. 1996 vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov Upravne enote Cerknica pod
zap. št. 32. Pravilnik hrani upravni organ za
občo upravo, druge upravne naloge in skup-
ne zadeve Upravne enote Cerknica.

Z dnem izdaje odločbe postane FIDES
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slo-
venije, enota ZD Cerknica pravna oseba.

Št. 127-3/96 Ob-3410

Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-
nja in znanosti Slovenije Osnovne šole Jo-
žeta Krajca Rakek so dne 26. 6. 1996 vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov Uprav-
ne enote Cerknica pod zap. št. 33. Pravila
hrani upravni organ za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve Upravne
enote Cerknica.

Z dnem izdaje odločbe postane Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek pravna
oseba.

Št. 127-4/96 Ob-3411

Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-
nja in znanosti Slovenije Osnovne šole No-
tranjski odred Cerknica so dne 1. 7. 1996
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Cerknica pod zap. št. 34.
Pravila hrani upravni organ za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Cerknica.

Z izdajo odločbe postane Sindikat vzgo-
je, izobraževanja in znanosti Slovenije Os-
novne šole Notranjski odred Cerknica prav-
na oseba.

Št. 141-10-0004/96-0800-11 Ob-3412

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statut z nazivom pravila sin-
dikata, ki so ga sprejeli na občnem zboru
delavci Sindikata delavcev Univerze v Ma-
riboru,  dne  26.  5.  1996  z  imenom
sindikata Sindikat delavcev Univerze Ma-
ribor, skrajšano: SMU in sedežem v Mari-
boru, Mladinska 9.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0004/96 z dne 15. 7. 1996.

Št. 141-10-0020/96-0800-11 Ob-3413

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statu z nazivom pravila sin-
dikata  družbe  SINLES  Marles  holding,
d.d., ki so ga sprejeli na sestanku izvršnega
odbora svobodnega sindikata Marles hol-
ding, d.d., dne 20. 6. 1996 z imenom sindi-
kata SINLES Marles holding, d.d., in sede-
žem v Mariboru, Limbuška 2.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0010 z dne 15. 7. 1996.

Št. 127-26/93 Ob-3414

Ugotovi se, da je Sindikat podjetja Is-
kra Tenel Novo mesto, Novo mesto, Pod-
bevškova 4, Novo mesto, katerega pravila
so bila z odločbo št. 127-26/93 z dne 11. 5.
1993 sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za
družbeni razvoj Občine Novo mesto in vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 39, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Razglasi sodišč

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

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

N 44/95 R-14

Valter Franc Dietinger, roj. 15. 5. 1926,
nazadnje stanujočega Brezno, Podvelka je
pogrešan (na predlog Margarete Dietinger
Mihelič, Ljubljana, Strossmayerjeva 16.

Začasna skrbnica: Marija Sadev, Priso-
ja 1, Radlje ob Dravi.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 10. 1. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

S-279

V Uradnem listu RS, št. 35/96 z dne 5.
VII. 1996, se pri stečajnem postopku
St-10/96, S-221, popravi V. točka in pravil-
no glasi:

V. V tej stečajni zadevi se za 1. narok
za preizkus upniških terjatev določi 25.

11. 1996 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča v Mariboru.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 11. 7. 1996

St 9/96-6 S-266

To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/96 z
dne 16. 7. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom GORJANCI – Tovorni pro-
met, prevoz blaga v domačem in medna-
rodnem prometu s tovornimi, motornimi
vozili, d.o.o., Vavta vas 36, Straža.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica RS. Prijavo
je treba vložiti v skladu z določili 137. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in lik-
vidciji (Ur. l. RS, št. 67/93), v dveh izvodih
z dokazili in kolkovano s predpisano sodno
takso.

Dolžnike pozivamo da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 30.
10. 1996 ob 9. uri v sobi 118 tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16.
7. 1996.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 16. 7. 1996

St 8/96 S-267

To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/96,
z dne 15. 7. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom GIP PIONIR, Gradbeno
industrijsko podjetje, p.o., Novo mesto,
Kočevarjeva 1.

Za stečajnega upravitelja je določena Jo-
ža Miklič, dipl. ek., Nad mlini 14, Novo
mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica. Prijavo je
treba vložiti v skladu z določili 137. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji (Ur. l. RS, št. 67/93), v dveh izvodih z
dokazili in kolkovano s predpisano sodno
takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. 10. 1996 ob 9. uri v sobi št. 118 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15.
7. 1996.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 15. 7. 1996

St 12/96 S-268

To sodišče objavlja v stečajni zadevi vo-
deni pod opr. št. St 12/96 sklep stečajnega
senata z dne 12. 7. 1996.

1. Nad  dolžnikom  HMEZAD  export-
import TRADE, d.o.o., Vrečarjeva 14, Ža-
lec, se začne in takoj zaključi stečajni po-
stopek.

2. Premoženje stečajnega dolžnika
HMEZAD export-import TRADE, d.o.o.,
Vrečarjeva 14, Žalec, denarna sredstva na
žiro račun se izročijo Občini Žalec.
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3. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika HMEZAD export-import
TRADE, d.o.o., Vrečarjeva 14, Žalec, iz
sodnega registra Okrožnega sodišča v Ce-
lju.

Sklep je bil nabit na oglasno desko
Okrožnega sodišča v Celju dne 12. 7. 1996.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Okrožno sodišče v Celju

dne 12. 7. 1996

St 30/95 S-269

Stečajni postopek nad družbo AGNA,
d.o.o., Velenje, Trgovina in posredovanje
Velenje, Partizanska 12, se uvede in takoj
zaključi.

Neprodana stanovanja, druge terjatve in
denarna sredstva na žiro računu se prenese-
jo na Sklad Republike Slovenije za razvoj.

Okrožno sodišče v Celju

dne 12. 7. 1996

St 52/96 S-270

To sodišče je s sklepom z dne 15. 7.
1996 pod opr. št. St 52/96 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom AGRO-
TEHNIKA TRGOVINA, d.o.o., Tržaška
132, Ljubljana.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen odvetnik Tomaž Čad iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– SKB Banka, d.d., Ljubljana,
– Banka VIPA, d.d., Nova Gorica,
– Banka Celje, d.d., Celje,
– Agrotehnika Gruda, d.o.o., Ljubljana,

Tržaška 132,
– Anton Emeršič, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 15. 7. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 7. 1996

St 56/94 S-271

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad RIKO Loški potok, d.o.o. –
v stečaju za dne 27. 8. 1996 ob 10. uri v
konferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 7. 1996

St 56/96 S-272

To sodišče je s sklepom z dne 12. 7.
1996 pod opr. št. St 56/96 začelo postopek
prisilne  poravnave  nad  dolžnikom  KTL

POTISKANA  EMBALAŽA,  p.o.,  Ljub-
ljana.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Igor Bončina, diplomirani ekonomist
iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Valkarton Logatec,
– Sario Slovenija, Količevo,
– Zavarovalnica Triglav Ljubljana,
– Komunalna energetika Ljubljana,
– Tonik Bojan, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 12. 7. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 7. 1996

St 53/96 S-273

To sodišče je s sklepom St 53/96 z dne
12. 7. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tiskarna Slovenija, p.o., Ljub-
ljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan 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 ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 10. 1996 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
7. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 7. 1996

St 58/95 S-274

To sodišče je s sklepom St 58/95 dne 12.
7. 1996 začelo in končalo stečajni postopek
nad  dolžnikom  P. P.  COMPEX  LTD,
d.o.o., Ljubljana ter odredilo izbris nave-
denega dolžnika iz sodnega registra po prav-
nomočnosti tega sklepa.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 7. 1996

St 34/95 S-275

To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Strojegradnja, d.d., Trbovlje,
Vodenska 49, s sklepom opr. št. St 34/95 z
dne 2. 7. 1996 potrdilo prisilno poravnavo
med dolžnikom in njegovimi upniki. Sklep
določa:

1. Terjatve svojih bivših delavcev iz na-
slova neizplačanih plač za mesece julij, av-
gust in september 1995 izplača dolžnik kot
stroške postopka.

2. Terjatve svojih bivših delavcev iz na-
slova odpravnin, jubilejnih nagrad, prehra-
ne med delom, prevoza na delo in z dela,
potnih stroškov in regresa za letni dopust za
leto 1995 izplača dolžnik v roku treh mese-
cev od dneva sklenitve prisilne poravnave.

3. Terjatve svojih bivših delavcev iz na-
slova premalo izplačanih plač za čas od ok-
tobra 1991 do junija 1995 in regresa za letni
dopust za leto 1994 izplača dolžnik v roku
15 let s triletnim moratorijem od dneva skle-
nitve prisilne poravnave in v 12 enakih let-
nih razdolžninah, ki zapadejo v plačilo vsa-
kega zadnjega dne v letu. Od 16. 1. 1996
tečejo obresti v višini 70% temeljne obrest-
ne mere.

4. Ugotovi se, da je upnik Ljubljanska
banka, Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, odpo-
vedal ločitveni pravici na nepremičninah,
vpisanih pri vl. št. 2394 k.o. Trbovlje.

Navedenemu upniku poravna dolžnik
terjatev v ugotovljeni višini 400,354.533,74
SIT takole:

a) 50% z nepremičninami po seznamu,
ki je sestavni del sklepa, v roku dveh mese-
cev po sklenitvi prisilne poravnave;

b) 10% v denarju, in sicer v roku dveh
let od dneva sklenitve prisilne poravnave s
šestmesečnim moratorijem in v 18 enakih
mesečnih razdolžninah, ki zapadejo v plači-
lo vsakega zadnjega dne v mesecu; od 16. 1.
1996 tečejo obresti v višini temeljne obrest-
ne mere;

c) 40% v denarju, in sicer v roku 15 let
od dneva sklenitve prisilne poravnave s tri-
letnim moratorijem in v 12 enakih letnih
razdolžninah, ki zapadejo v plačilo vsakega
zadnjega dne v letu; od 16. 1. 1996 tečejo
obresti v višini 70% temeljne obrestne me-
re.

5. Ostalim upnikom izplača dolžnik nji-
hove ugotovljene terjatve takole:

a) 20% v roku dveh let od dneva skleni-
tve prisilne poravnave s šestmesečnim mo-
ratorijem in v 18 enakih mesečnih razdolž-
ninah, ki zapadejo v plačilo vsakega zad-
njega dne v mesecu; od 16. 1. 1996 tečejo
obresti v višini temeljne obrestne mere;

b) 80% v roku 15 let od dneva sklenitve
prisilne poravnave s triletnim moratorijem
in v 12 enakih letnih razdolžninah, ki zapa-
dejo v plačilo vsakega zadnjega dne v letu;
od 16. 1. 1996 tečejo obresti v višini 70%
temeljne obrestne mere.

Seznam upnikov iz 1., 2., 3. in 5. točke z
njihovimi terjatvami je sestavni del sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 12. 7. 1996.

S potrditvijo prisilne poravnave se je ste-
čajni postopek ustavil.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 7. 1996

St 8/96 S-276

To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/96 z
dne 18. 7. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tovarna volnenih izdelkov
Majšperk, d.o.o., Breg 8.

Odslej firma glasi: Tovarna volnenih iz-
delkov Majšperk, d.o.o., Breg 8 – v stečaju.
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Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, stanujoč Cesta na Roglo
11/g, Zreče.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvo-
dih in dokazi, v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 10.
1996, ob 9. uri, v sobi 26/II tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18.
7. 1996.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 18. 7. 1996

St 3/95-28 S-277

To sodišče je s sklepom stečajnega sena-
ta, opr. št. St 3/95 z dne 18. 7. 1996 sklenilo:

Stečajni postopek zoper dolžnika REN-
EX, d.o.o., Vilfanova 34, Portorož, se zač-
ne, vendar ne izvede, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka, zato se stečaj-
ni postopek začet nad dolžnikom zaključi.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v

15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 7. 1996

St 11/96 S-278

To sodišče je dne 17. 7. 1996 s sklepom
opr. št. St 11/96 začelo stečajni postopek
nad  podjetjem  JEKLOTEHNA  STO-
RITVE, d.o.o., Maribor, Partizanska 16,
Maribor.

Odslej firma glasi: JEKLOTEHNA
STORITVE, d.o.o., Maribor, Partizanska 16,
Maribor – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen mag.
Iztok Kocjančič, dipl. inž. metal., Mencin-
gerjeva 26, Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 12.
1996 ob 9. uri v sobi št. 325 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 7. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 7. 1996

St 34/96 S-280

To sodišče je s sklepom z dne 1. 7. 1996
pod opr. št. 34/96 začelo postopek prisilne
poravnave  nad  dolžnikom  ABC  AGRO-
HIT, d.o.o., Trbovlje.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Bojan Lepičnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Ljubljanske mlekarne, Ljubljana,
– Pivovarna Union, Ljubljana,
– Jata meso Zalog,
– Tovarna Olja, Slovenska Bistrica,
– delavska predstavnica Joži Knez.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 1. 7. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 7. 1996

St 6/96-4 S-281

To sodišče je na seji senata dne 18. 7.
1996 pod opr. št. St 6/96 sprejelo naslednji
sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom
KBM-trgovina na debelo in drobno, Gra-
dac, d.o.o., Gradac 83, se začne in zaklju-
či, ker dolžnik nima premoženja, ki bi prišlo
v stečajno maso.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
KBM-trgovina na debelo in drobno, Gra-
dac, d.o.o., Gradac 83, izbriše iz sodnega
registra.

Upniki se lahko pritožijo zoper ta sklep
v roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 18. 7. 1996

St 38/95 S-282

To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnik Karl Ferenčak ter
sodnica Biserka Drobnjak-Huttl, kot člana
senata, v stečajni zadevi zoper ITALYC,
d.o.o., Ul. Luke Kruniča 33, Miklavž – v
stečaju na seji senata dne 11. 7. 1996 skle-
nilo:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom IT-
ALYC, d.o.o., Ul. Luke Kruniča 33, Mi-
klavž se začne, vendar se ne izvede, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne
zadošča niti za stroške tega postopka, zato
se stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom ITALYC, d.o.o., Miklavž, po 99/I. čle-
na zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji zaključi.

2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu
RS.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

4. Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 11. 7. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-465

Iskra Elektrozveze, p.o., Industrija si-
stemov, elektronike in zvez, Ljubljana,

Stegne 11, objavlja, da podaljšuje javni po-
ziv upravičencem (zaposlenim, nekdaj za-
poslenim in upokojencem) za sodelovanje v
interni razdelitvi in notranjemu odkupu del-
nic podjetja, do vključno 14. 8. 1996, in
sicer vsak delovnik med 8. in 14. uro na
sedežu podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 33/96 dne 21. VI. 1996, v
časopisu Delo dne 21. 6. 1996 in na ogla-
snih deskah podjetja.

Potrebne informacije lahko dobite na tel.
1592-212 int. 212.

Iskra Elektrozveze, p.o.,
Ljubljana

La-463

Novoles, lesna industrija Straža, d.d.,
Na žago 6, Straža, podaljšuje rok za javni
poziv upravičencem (zaposlenim, nekdaj za-
poslenim in upokojencem) pri interni razde-
litvi in notranjem odkupu delnic podjetja v
postopku lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 30. 9.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo, dne 28. 6. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 34/96 z dne 29. 6. 1996.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
068/84-500, ali osebno na sedežu podjetja.

Novoles, lesna industrija, d.d., Straža

La-464

Na osnovi in v skladu z objavljenim pro-
gramom lastninskega preoblikovanja pod-
jetja Veletekstil Ljubljana, p.o., Ljublja-
na, Masarykova 17, z dne 4. 1. 1996, pod-
jetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojene delavce podjetja k vpisu in
vplačilu kupnin delnic iz notranjega odkupa
v 60 dneh od dneva te objave.

Dodatne informacije so na razpolago
vsak dan na tel. 061/14-01-355, int. 211.

Veletekstil, p.o., Ljubljana

La-466

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), podjet-
je PAP – INTEL, p.o., Ljubljana, Bravni-
čarjeva 11, na podlagi programa o lastnin-
skem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 00750/1996-TP, z dne 2. 7.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: PAP – INTEL, Pod-
jetje  za  telekomunikacijsko  in  kabelsko
opremo,  p.o.,  Ljubljana,  Bravničarje-
va 11.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, reg. št. vložka 196/00.

2. Matična številka: 5254299.
3. Dejavnost: 011724.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja merilne in regulacijske opreme, sred-
stev za upravljanje in avtomatizacijo v in-
dustriji in prometu.

4. Pravna oblika organiziranosti:
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Podjetje je organizirano kot družbeno
podjetje s 100% družbeno lastnino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic:
Podjetje PAP – INTEL, Podjetje za tele-

komunikacijsko in kabelsko opremo, p.o.,
Ljubljana, Bravničarjeva 11, poziva upravi-
čence (vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene deleavce podjetja), da lahko v
roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva
v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu
Delo, ter na oglasni deski podjetja (s tem,
da rok začne teči z dnem zadnje objave),
zamenjajo lastniške certifikate in potrdila
za neizplačan del osebnih dohodkov za za-
časnice (kasneje delnice) ter tako sodeluje-
jo pri interni razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v podjetju PAP – INTEL, p.o.,
Ljubljana, Bravničarjeva 11.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upošte-
valo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup delnic:
Podjetje PAP – INTEL, p.o., Ljubljana,

Bravničarjeva 11, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da lahko sodelujejo pri no-
tranjem odkupu delnic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upošte-
vanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci, bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati, potrdili za neizplačan del osebnih do-
hodkov in denarnimi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-

kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

8. Način vplačila:
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v prostorih finančno raču-
novodske službe na sedežu podjetja, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure. Gotovinsko
vplačane delnice se vplačajo na poseben pri-
vatizacijski podračun z navedbo “plačilo
kupnine za delnice podjetja v notranjem od-
kupu,” številka: 50104-698-000-0026523.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

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 udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo Agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Jani Čubrilo, in
sicer po telefonu 061/1592-111 int. 223 ali
osebno na sedežu podjetja.

PAP – INTEL, p.o.,
Ljubljana

La-467

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki je bil potrjen z odloč-
bo Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, št. LP
01500/1996 KJ z dne 3. 1. 1996 objavlja
podjetje MLAJ, p.o., Mizarstvo in tesars-
tvo Zadobrova, javno prodajo delnic.

1. Splošni podatki o izdajatelju in pogoji
prodaje

Izdajatelj delnic: MLAJ, p.o., Mizarstvo
in tesarstvo Zadobrova, Sneberska 138/b,
Ljubljana-Polje.

Vrsta delnic: delnice so navadne, imen-
ske.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje delnic je 93,000.000 SIT.

Javni prodaji so namenjene delnice z oz-
nako G.

Skupna nominalna vrednost delnic, ki so
predmet javne prodaje je 21,668.000 SIT.

Nominalna vrednost ene delnice je 1.000
SIT.

2. Prodajna cena delnice
Prodajna cena delnice v javni prodaji na

dan 1. 1. 1993 znaša 1.000 SIT.
Če se cena delnice vplačujejo z lastnin-

skimi certifikati, se cena delnice ne revalo-
rizira.

Če se delnice vplačujejo z gotovino ali z
drugimi vplačili, se cena delnic revalorizira
z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva razpisa.

Če se delnice vpisujejo z lastniškimi cer-
tifikati upravičencev do denacionalizacije,
se cena delnic revalorizira od 1. 1. 1993 do
dneva izdaje certifikata denacionalizacij-
skim upravičencem.

Končna cena delnice v javni prodaji se
prilagodi številu več ali manj vpisanih del-
nic, glede na razpisano število in se v takih
primerih oblikuje v razponu od 70 do 130%
oziroma 7.000 do 1.300 SIT.

Najvišji znesek vseh možnih vplačil del-
nic na posamezno pravno ali fizično osebo
je 1,000.000 SIT.

Namen izdaje delnic je lastninsko preob-
likovanje podjetja.

3. Podatki o dividendah
Družba bo izplačevala dividende enkrat

letno skladno s sklepom skupščine. Delni-
čarji imajo pravico do udeležbe na dobičku
od 1. 1. 1993 dalje.

4. Začetek in konec vpisovanja in vpla-
čevanja delnic

Začetek vpisovanja delnic je 26. 7. 1996,
konec pa 24. 8. 1996.

5. Vpisna mesta
Delnice se bodo lahko vpsiovale in

vplačevale vsak delovni dan od 8. do 13.
ure na sedežu podjetja, Sneberska 138/b,
Ljubljana-Polje ter v ekspozituri Nove
Ljubljanske banke, Podružnici Moste, Po-
slovalnica Polje, Zadobrovška 14, Ljublja-
na v času: ponedeljek, torek, četrtek in pe-
tek od 9. do 12. ure in od 14. do 17. ure, ter
sreda  od  9.  do  12.  ure  in  od  15.  do
18. ure.

Prodajo delnic bosta izvajala izdajatelj
delnic MLAJ, p.o., Mizarstvo in tesarstvo
Zadobrova, Sneberska 138/b, Ljubljana-Po-
lje in Ljubljanska Banka d.d.

Prospekti so vsem morebitnim kupcem
na voljo na vpisnih mestih.

Dodatne informacije lahko dobite pri
Ljubi Černe in Otiliji Smrekar, tel.
061/482-144.

MLAJ, p.o., Mizarstvo in tesarstvo
Zadobrova

La-468

Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo izdaja na pod-
lagi 6. odstavka 20. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93), 124., 125., 142. člena
in 1. odstavka 202. člena zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št.
47/86) ter uredbe o pripravi programa preob-
likovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l.
RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in
68/94) sledečo odločbo:

Lastninsko se preoblikuje podjetje Raz-
vojni center IRRI Celje, Ulica XIV. divi-
zije 14, Celje.

Izbrana je sledeča kombinacija načinov
lastninskega preoblikovanja:

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu;

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad;

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad;
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– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj.

Sprejme se program lastninskega preob-
likovanja podjetja Razvojni center IRRI Ce-
lje, Ulica XIV. divizije 14, Celje.

Nominalna vrednost družbenega kapita-
la podjetja znaša 31,129.000 SIT.

Na podlagi določbe 6. odstavka 20. čle-
na zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93;
dalje zakon) je Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo (dalje: Agencija) spre-
jela sklep o lastninskem preoblikovanju
podjetja Razvojni center IRRI Celje, Ulica
XIV. divizije 14, Celje.

Agencija je ugotovila vrednost nomini-
ranega družbenega kapitala, ki je osnova za
preoblikovanje po zakonu, po stanju na dan
1. 1. 1993 v višini 31,129.000 SIT z otvori-
tveno bilanco stanja, ki jo je podjetje izde-
lalo na podlagi metodologije, predpisane z
uredbo o metodologiji za izdelavo otvori-
tvene biance stanja (Ur. l. RS, št. 24/93,
62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/95;
dalje: metodologija).

Nominalna vrednost osnovnega (nomini-
ranega) kapitala podjetja je 36,067.000 SIT.

Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo podjetje izdalo 31.129 začasnic
(dalje: delnic), ki jih bo po vpisu preobliko-
vanju podjetja v sodni register nadomestilo
z delnicami, z nominalno vrednostjo ene
delnice v višini 1.000 SIT.

Podjetje bo izdalo in izročilo obstoječim
lastnikom 4.938 delnic.

Na predlog podjetja je Agencija izbrala
sledeče načine lastninskega preoblikovanja:

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu – v višini 60% družbenega kapita-
la (18,677 delnic – “navadne delnice”, pro-
dajna cena delnice je 1.000 SIT),

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v višini 10% družbenega kapitala
(3,113 delnic – “navadne delnice”, prodaj-
na cena delnice je 1.000 SIT),

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad – v višini 10% družbenega kapita-
la (3,113 delnic – “navadne delnice”, pro-
dajna cena delnice je 1.000 SIT),

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj – v višini 20% družbenega kapitala
(6,226 delnic – “navadne delnice”, prodaj-
na cena delnice je 1.000 SIT).

Podroben načrt izvedbe lastninskega
preoblikovanja je opredeljen v programu
lastninskega preoblikovanja podjetja.

V teku postopka ni bilo ugotovljenih za-
konskih zadržkov po 5. členu v prvem od-
stavku 15. člena, drugega odstavka 45. čle-
na, 47. člena ter četrtega odstavka 49. člena
zakona, ki bi preprečevali lastninsko preob-
likovanje podjetja, ter s tem Agenciji, da
izda predmetno odločbo.

Podjetje je dolžno še pred objavo javne-
ga poziva pri Agenciji RS za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje, za namen
zbiranja gotovinskih vplačil za delnice no-
tranjega odkupa, odpreti poseben privatiza-
cijski (pod)račun, ter številko slednjega na-
vesti v objavljenem javnem pozivu upravi-
čencem. Prav tako mora podjetje pri javni
objavi vsebine s to odločbo odobrenega pro-
grama preoblikovanja ter poziva upravičen-
cem v dnevnem tisku objaviti tudi sledeč
pravni pouk.

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

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

Iz teksta zgoraj navedenega pravnega
pouka je razvidno, da se javna objava pro-
grama hkrati šteje kot vročanje z javnim
naznanilom v smislu 94. člena zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ,
št. 47/86).

Agencija je glede na gornjo obrazložitev
ter v njej citiranih zakonskih določil odloči-
la, kot to izhaja iz izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu
Zoper to odločbo je v roku 15 dni od

dneva njene vročitve dovoljena pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pri-
tožba se vloži ali poda ustno na zapisnik pri
organu, ki je izdal to odločbo.

Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo

La-459

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), podjet-
je Ljubljanski kinematografi, p.o., Ljublja-
na, Nazorjeva ulica 2, na podlagi programa
o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki
ga je z odločbo št. LP 00932/1996-ST, z dne
1. 7. 1996 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Ljubljanski kinema-
tografi Ljubljana, p.o., Ljubljana, Nazor-
jeva ulica 2.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/131/00.

2. Matična številka: 5053269.
3. Dejavnost: 120364.
Osnovna dejavnost podjetja je reproduk-

tivna kinematografija.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje s 100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Ljubljanski kinematografi Ljub-

ljana, poziva upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja), da lahko v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevnem časopisu Delo, ter na oglasni de-
ski podjetja (s tem, da rok začne teči z dnem
zadnje objave), zamenjajo lastniške certifi-
kate za začasnice (kasneje delnice) ter tako
sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v podjetju Ljubljanski kinemato-
grafi Ljubljana, p.o.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upošte-
valo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Ljubljanski kinematografi Ljub-

ljana, p.o., poziva upravičence (vse zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja) in podjetij, v katerih ima podjetje
kapitalske naložbe, da lahko sodelujejo pri
notranjem odkupu delnic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upošte-
vanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati, obračunanim toda neizplačanim delom
osebnih dohodkov pod pogojem, da se za-
posleni s tem strinja in denarnimi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v računovodstvu, na sede-
žu podjetja vsak delovni dan od ponedeljka
do petka od 9. do 13. ure. Gotovinsko vpla-
čane delnice se vplačajo na poseben privati-
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zacijski podračun z navedbo “plačilo kup-
nine za delnice podjetja v notranjem odku-
pu, številka 50100-698-000-0026432.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

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 udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure, pri Ančki Marič, in
sicer po tel. 061/219-564 ali osebno na se-
dežu podjetja.

Ljubljanski kinematografi

Št. 74/96 La-460

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij objavljamo
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01951/1996-GV z dne 5. 7.
1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: ABC TEHNOHIT, Trgovsko

podjetje na veliko in malo, d.o.o.
Sedež: Trbovlje, Cesta 1. junija 3.
Matična številka: 5488419.
Šifra podskupine dejavnosti: 070132.
Osnovna dejavnost podjetja je trgovina

na debelo in drobno vseh trgovskih strok.
Pravna oblika organiziranosti: podjetje

je registrirano kot družba z omejeno odgo-
vornostjo v mešani lasti pri pristojnem so-
dišču v Ljubljani pod registrskim vložkom
št. 1-12357-00.

2. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 9,76%,

– Slovenski odškodninski sklad – 9,76%,
– Sklad RS za razvoj – 9,52%,
– udeleženci interne razdelitve – 19,52%,
– udeleženci notranjega odkupa –

39,05%,
– obstoječi deleži fizičnih oseb – 2,38%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz

22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv za interno razdelitev del-

nic

Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Republika predložijo svoje last-
niške certifikate v zameno za delnice ter
tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic
podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure v tajništvu družbe.
Rok je prekluziven. Podjetje bo za interno
razdelitev delnic podjetja namenilo 20%
družbenega kapitala. Delnice, ki bodo raz-
deljene v okviru interne razdelitve, so na-
vadne delnice, ki se glasijo na ime in so
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, ra-
zen z dedovanjem.

5. Javni poziv za notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Republika vplačajo delnice ter ta-
ko postanejo udeleženci notranjega odkupa
delnic podjetja. Delnice bo mogoče vplačati
na poseben privatizacijski račun št.
52700-698-14151 z navedbo: “Plačilo kup-
nine za delnice notranjega odkupa”. Rok za
vplačila je prekluziven.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega od-
kupa imajo lastnosti iz 35. člena uredbe.

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 pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

7. Dodatne informacije
Upravičenci  lahko  dobijo  dodatne  in-

formacije  po  tel.  0601/21-172  ali  osebno
na  sedežu  podjetja.  Kontaktni  osebi  sta
Nikola Milovančev, dipl. jur. in Nataša An-
žel, dipl. ek.

ABC TEHNOHIT, d.o.o.

La-461

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 17. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjet-
je Alprem, Industrijsko podjetje, p.o., Kam-
nik, Ljubljanska 15, na podlagi programa o
lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 00931/1995-TJ, z dne
20. 11. 1995 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: ALPREM – Indu-
strijsko podjetje, p.o., Usnjarska cesta 9,
Kamnik.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 3083/89.

2. Matična številka: 5066298.
3. Dejavnost: 28.110.
Osnovna dejavnost podjetja so vse vrste

dejavnosti iz skupine kovinskopredelovalne
dejavnosti, izdelava in montaža gradbenih
konstrukcij, alu in druge opreme stanovanj,
poslovnih prostorov in drugih zgradb,
opravljanje inženiring poslov, organizacija
in posredovanje pri gradnji, montaži in opre-
mi gospodarskih in drugih objektov, razvoj-
no-raziskovalne storitve.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– investicijske družbe – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje ALPREM, p.o., Kamnik, pozi-

va upravičence (vse zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce podjetja), da lah-
ko v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem ča-
sopisu Delo, ter na oglasni deski podjetja (s
tem, da rok začne teči z dnem zadnje obja-
ve), zamenjajo lastniške certifikate in potr-
dila za neizplačan del osebnih dohodkov, za
začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelu-
jejo pri interni razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi, ne more sode-
lovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v podjetju ALPREM, p.o., Kam-
nik.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen na
ta način, bo podjetje preneslo na Sklad RS
za razvoj v skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upošte-
valo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje ALPREM, p.o., Kamnik, pozi-

va upravičence (vse zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce podjetja), da lah-
ko sodelujejo pri notranjem odkupu delnic
podjetja.
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Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upošte-
vanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci, bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati, potrdili za neizplačan del osebnih do-
hodkov in denarnimi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali pri blagajni na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 15. ure.

Gotovinske vplačane delnice se vplačajo
na poseben privatizacijski podračun z na-
vedbo “Plačilo kupnine za delnice podjetja
v notranjem odkupu”, št. 50140-698-25708.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 15. ure pri Mariji Bevc ali pri
Miru Draščku, dipl. inž., in sicer po tel.
061/811-511 ali osebno na sedežu podjetja.

Alprem, Kamnik

La-462

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja CREINA, Podjetja za
proizvodnjo kmetijskih in industrijskih stro-
jev in naprav, p.o., Kranj, ki ga je z odločbo
št. LP 01051/1996-BR dne 27. 6. 1996 odo-
brila Agencija za prestrukturiranje in sklad-
no z zakonom o lastninskem preoblikova-
nju podjetja CREINA, Podjetje za proizvod-
njo kmetijskih in industrijskih strojev in na-
prav, p.o., Kranj, objavlja program
lastninskega preoblikovanja CREINA, Pod-
jetje za proizvodnjo kmetijskih in indu-
strijskih strojev in naprav, p.o., Kranj.

1. Firma in sedež: CREINA, Podjetje
za proizvodnjo kmetijskih in industrij-
skih strojev in naprav, p.o., Kranj, Ul.
Mirka Vadnova 8, Kranj.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču Kranj, eno-
ta v Kranju, pod registrsko št. vložka
1/47/00.

2. Matična številka: 5076927.
3. Dejavnost: 011420 – proizvodnja

kmetijskih strojev.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba

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

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa 18%,
– javna prodaja delnic 22%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

skega in pokojninskega zavaorvanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

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

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini 18% razpisanih
delnic,

– prodaja delnic po 26. členu ZLPP – jav-
na prodaja v višini 22% razpisanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
CREINA, Podjetje za proizvodnjo kme-

tijskih in industrijskih strojev in naprav, p.o.,
Kranj, poziva vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojence podjetja, da v 30-dnev-
nem roku po objavi tega oglasa in poziva v
dnevnem časopisju in na oglasni deski pod-
jetja vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate in s potrdili za neizplačane plače
(I. krog). Če v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, namenjenih interni raz-
delitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku vpisnega roka ugotovila posebna ko-
misija, bo z objavo internega razpisa najka-
sneje v naslednjih 10 dneh začel teči nov
15-dnevni rok za vpis delnic ožjih družin-
skih članov zaposlenih v podjetju (II. krog).
Če tudi v II. krogu ne bo vpisanih in vplača-
nih 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 vsa-
kega upravičenca posebej.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice oziroma potrdila po predhodnem
sklepu organa upravljanja. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
delnic, bo presežek certifikatov in potrdil za
neizplačane plače proporcionalno uporab-
ljen za notranji odkup. Delnice pridobljene
v interni razdelitvi so neprenosljive dve leti
po pridobitvi, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
CREINA, Podjetje za proizvodnjo kme-

tijskih in industrijskih strojev in naprav, p.o.,
Kranj, poziva vse zaposlene, bivše zaposle-
ne 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 morebit-
nimi presežki lastniških certifikatov ali s
presežki potrdil za neizplačane plače iz in-
terne razdelitve ter s komercialnimi zapisi –
obveznicami. Delnice, ki ne bodo odkuplje-
ne v prvem krogu, bo do končnega odkupa
zadržal in z njimi upravljal Sklad RS za
razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, pre-
nosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice pridobljene v okviru notranjega

odkupa s presežki certifikatov, ki so pre-
nosljive dve leti po pridobitvi samo z dedo-
vanjem, po tem obdobju, pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upra-
vičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta.

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

8. Način vplačila
Tako delnice iz interne razdelitve kot

delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja CREINA,
Podjetja za proizvodnjo kmetijskih in indu-
strijskih strojev in naprav, p.o., Kranj, od 8.
do 14. ure, z gotovino pa jih lahko vplačajo
na privatizacijski podračun
51500-698-000-0004132, oboje v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.

9. Javna prodaja
CREINA, Podjetje za proizvodnjo kme-

tijskih in industrijskih strojev in naprav, p.o.,
Kranj, poziva vse domače fizične in pravne
osebe, pri čemer imajo državljani RS pred-
nostno pravico odkupa, da v roku 30 dni po
objavi posebnega razpisa v časopisu Delo
vplačajo delnice CREINA, Podjetja za pro-
izvodnjo kmetijskih in industrijskih strojev
in naprav, p.o., Kranj, z zamenjavo svojih
lastniških certifikatov, certifikati denacio-
nalizacijskih upravičencev ali z gotovino.

Delnice so izražene v nematerializirani
obliki, so navadne, imenske, dajejo pravico
do upravljanja in dividende. Vsaka delnica
ima en glas.

10. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa in vplačila dobite
na tel. 064/242-060 pri Zaletelj Petru in Ro-
mani Pavlin, tel. 064/241-644.

CREINA, Kranj

La-469

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetja (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), podjet-
je Mostovna Ljubljana, p.o., Ljubljana, Ve-
rovškova 60, na podlagi programa o lastnin-
skem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01515/1996-GV z dne 19. 7.
1996 odobrila agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: MOSTOVNA, Pod-
jetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij
in dvigal Ljubljana, p.o., Ljubljana, Ve-
rovškova 60.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vl. 45/00.

2. Matična številka: 5077117.
3. Dejavnost: 011419.
Pretežna dejavnost podjetja je: Proizvod-

nja dvigalnih in transportnih naprav, pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.
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5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.

6. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

7. Javni poziv

7.1 Interna razdelitev delnic

Podjetje MOSTOVNA, Podjetje za iz-
delovanje jeklenih konstrukcij in dvigal
Ljubljana, p.o., poziva upravičence (vse za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da lahko v roku 30 dni po
objavi tega oglasa in poziva v Uradnem
listu RS, v dnevnem časopisu Delo ter na
oglasni deski podjetja (s tem, da rok začne
teči z dnem zadnje objave), zamenjajo last-
niške certifikate in potrdila za neizplačan
del osebnih dohodkov za začasnice (kasne-
je delnice) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v podjetju MOSTOVNA Ljublja-
na, p.o.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upošte-
valo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup delnic

Podjetje MOSTOVNA, Podjetje za izde-
lovanje jeklenih konstrukcij in dvigal Ljub-
ljana, p.o., poziva upravičence (vse zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), k sodelovanju pri notranjem od-
kupu delnic podjetja v višini 40% družbe-
nega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.

Notranji odkup prvega paketa delnic bo
potekal v roku 30 dni od objave oglasa in
poziva v časopisu Delo ter na oglasnih de-
skah v podjetju.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kup-
nino za prvi paket delnic, postanejo udele-
ženci notranjega odkupa.

Upravičenci bodo delnice prvega pake-
ta notranjega odkupa lahko vplačevali z

denarnimi vplačili ter z morebitnimi pre-
sežnimi certifikati in potrdili za neizplača-
ni del osebnih dohodkov in denarnimi vpla-
čili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in iz pro-

grama notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vplačevali v blagajni na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 12. ure. Gotovinsko vplačane
delnice se vplačajo na poseben privatizacij-
ski podračun št. 50104-698-26544 pri agen-
ciji RS za plačilni promet z navedbo “plači-
lo kupnine za delnice podjetja v notranjem
odkupu.”

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

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 udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

10. Informacije: upravičenci lahko dobi-
jo dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 12. ure pri
Pečkaj Romnu, dipl. prav., in sicer po tel.
061/159-34-49 ali osebno na sedežu pod-
jetja.

Mostovna, Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Ob-3361

Podjetje IMP SKIP, p.o., razpisuje na pod-
lagi statuta in sklepa Delavskega sveta, dela
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi

direktorja podjetja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje zahteve:

– visoka oziroma višja izobrazba strojne
oziroma ekonomske smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj pri
vodilnih oziroma vodstvenih delih,

– aktivno znanje nemškega ali angleške-
ga jezika.

Kandidati naj pisne ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter opisom doseda-
njih zaposlitev pošljejo v 14 dneh po objavi
razpisa na naslov: IMP SKIP, Celovška 479,
1210 Ljubljana Šentvid, z oznako “za razpi-
sno komisijo”.

O izidu bomo kandidate obvestili v os-
mih dneh po sprejemu sklepa.

IMP SKIP, Ljubljana Šentvid

Št. 73/96 Ob-3362

Knjižnični svet Knjižnice Otona Župan-
čiča, Ljubljana, razpisuje na podlagi statuta
knjižnice prosto delovno mesto

pomočnika ravnateljice
Knjižnice Otona Župančiča, Ljubljana,

Dvorni trg 2.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani RS in izpolnjujejo

splošne pogoje, določene z zakonom,
– da imajo visokošolsko izobrazbo hu-

manistične smeri,
– da imajo 5 let izkušenj pri vodilnih

delih in opravilih oziroma v knjižničarski
ali sorodni stroki.

Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske
stroke.

Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj

pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi raz-
pisa  komisiji  za  delovna  razmerja  Knjiž-
nice Otona Župančiča, Dvorni trg 2, Ljub-
ljana.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri ob-
vestili v 15 dneh po imenovanju.

Knjižnica Otona Župančiča

Št. 991 Ob-3363

Osnovna šola Jože Gorjup, Kostanjevica
na Krki, Gorjanska 2, razpisuje naslednja
delovna mesta:

1. učitelja razrednega pouka za nedo-
ločen čas s polnim delovnim časom;

Nastop dela: 1. 9. 1996.

Pogoj: višja ali visokošolska izobrazba
ustrezne smeri.

2. učitelja likovnega pouka za nedolo-
čen čas s polovičnim delovnim časom;

Nastop dela: 1. 9. 1996.

Pogoj: višja ali visokošolska izobrazba
ustrezne smeri.

3. učitelja športne vzgoje za nedoločen
čas s polovičnim delovnim časom;

Nastop dela: 1. 9. 1996.

Pogoj: višja ali visokošolska izobrazba
ustrezne smeri.

4. učitelja gospodinjstva za določen čas
z dopolnjevanjem dela v šolski administra-
ciji s polnim delovnim časom.

Nastop dela 1. 9. 1996.

Pogoj: končana izobrazba ustrezne smeri.

Prijave z dokazili o izobrazbi pošljite v
10 dneh po objavi razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

Osnovna šola Jože Gorjup
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Razpisi
javnih natečajev

Popravek
Ob-3429

Sklad Republike Slovenije za razvoj ma-
lega gospodarstva obvešča vse subjekte ma-
lega gospodarstva, da se javni razpis za dol-
goročno kreditiranje projektov iz sredstev,
pridobljenih iz naslova zakona o uporabi
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 20/96 z dne 12. IV. 1996, pod
Ob-1014, zaradi porabe sredstev, zaključi z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva

Št. 110-1/95 Ob-3396

Popravek
ponovnega javnega razpisa objavljenega
z dne 29. VI. 1996 v Ur. l. RS, št. 34/96
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste R

3301/1189 Zadvor–Šmartno pri Litiji od
km 0.745 do km 2.750

Rok za oddajo ponudb se podaljša, tako
da se objava na novo glasi: “Ponudbo za
javni razpis predložite do vključno 1. 8.
1996 do 9.30 v vložišče DRSC Dunajska
48, soba 207/II, Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 1996
ob 10. uri v prostorih DRSC, Dunajska
48, Ljubljana v suterenu.”

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-3397

Popravek
javnega razpisa za izbiro izvajalca za

dograditev in adaptacijo telovadnice pri
Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, ki je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 38 dne 19. VII.

1996
Popravi se 9. točka razpisa, ki se pravil-

no glasi:
9. Rok za oddajo ponudb je 12. 8. 1996

do 12. ure na naslov:
Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 603-3/95 Ob-3284

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Slo-
venj Gradec objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Mestni
občini Slovenj Gradec

1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.

2. Predmet razpisa: prevoz osnovnošol-
skih učencev, ki so več kot 4 km oddaljeni
od šole.

Prevozi se opravljajo na naslednjih rela-
cijah:

oznaka ŠOLA / RELACIJA št. št. km smer prihod v šolo/
relacije učencev v eno odhod iz šole

PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOV.GRADEC
A.1 Šuler, Repas - šola Sele - Šuler, Repas 12 5 7.40/13.00
A.2 Šola Sele - Slovenj Gradec - šola Sele 37 5 7.40/13.30
A.3 Podgorje(Rigelnik)-SlovenjGradec-Podgorje

(Rigelnik) 22 4 7.40/13.30
A.4 Gmajna - Slovenj Gradec - Gmajna 3 5 7.40/13.30

DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOV.GRADEC
B.1 Prošt - Slovenj Gradec - Prošt 31 6 7.40/13.00
B.2 Jesenk - Pameče - Jesenk 15 7 7.40/13.35
B.3 Lovska koča - Pameče - Lovska koča 13 6 7.40/12.50
B.4 križišče pri Sv.Ani - Slovenj Gradec - križišče 16 7 7.40/13.00
B.5 Pameče - križišče pri Sv.Ani - Pameče 10 5.5 7.40/13.00
B.6 Gmajna - Slovenj Gradec - Gmajna

(kombinacija z relacijo A.4) 22 6 7.40/13.00

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO
C.7 Pohorje (Turičnik) - OŠ Šmartno - Pohorje 9 12 7.40/12.15

 oziroma 13.15

OSNOVNA ŠOLA PODGORJE
D.1 Suhi dol - Podgorje - Suhi dol 23 6 8.00/13.20
D.2 Raduše - Podgorje - Raduše 25 6 8.00/13.20
D.3 M. Dobrava - Šmiklavž - Podgorje - Šmiklavž

- M. Dobrava 13 6 8.00/13.20
D.4 Strgar - Podgorje - Strgar 2 6 8.00/13.20
D.5 Sv. Helena - šola Šmiklavž - Sv. Helena 6 4 8.00/13.20
D.6 Pogorevčnik - šola Šmiklavž - Pogorevčnik 3 5 8.00/13.20
D.7 Petelanšek - šola Šmiklavž - Petelanšek 4 3.5 8.00/13.20
D.8 Steblovnik - šola Razbor - Steblovnik 7 5 8.00/13.00
D.9 Rdečnik - šola Razbor - Rdečnik 10 6 8.00/13.00
D.10 Sp. Kotnik - šola Razbor - Sp. Kotnik 10 6 8.00/13.00

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb relacij, števila otrok in voznega reda.

3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov za šolsko leto 1996/97 znaša skupno
16,500.000 SIT.

4. Prevozne pogodbe bodo sklenjene za
šolsko leto 1996/97, opravljajo pa se vse
šolske dni po šolskem koledarju, ki ga dolo-
či šola. Šola določi tudi postajališča na po-
sameznih relacijah in konkretni čas prihoda
otrok v šolo oziroma  odhoda. Dodatne po-
drobnejše informacije o razpisanih prevo-
zih lahko dobite v upravah šol.

5. Ponudba mora vsebobovati:
– predstavitev firme prevoznika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti za

prevoz oseb,
– podatke o prevoznem sredstvu (tip, ve-

likost, starost),
– način zavarovanja vozila in potnikov,
– izjava o spoštovanju predpisov, ki ve-

ljajo za opravljenje potniškega prometa
otrok,

– imena šoferjev, ki bodo izvajali prevo-
ze s fotokopijami vozniških dovoljenj,

– dokazilo o boniteti poslovanja oziro-
ma  o plačanih davčnih obveznostih, ki ne
sme biti starejše kot 30 dni,

– opis relacij in način opravljanja prevo-
zov (število voženj na posamezni relaciji,
skupno število km na dan, morebitne kom-
binacije voženj),

– bruto cena za prevožen km in skupna
dnevna bruto cena za posamezno relacijo,
ki jo želi opravljati,

– reference.
6. Merila za izbor:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– dosedanje reference pri izvajanju to-

vrstnih prevozov,

– kvaliteta vozila, s katerim se bo oprav-
ljal prevoz,

– poznavanje terena in razmer.
7. Ponudnik je dolžan k ponudbi predlo-

žiti akceptni nalog v višini 10% vrednosti
ponudbene cene, ki zapade v korist naročni-
ka, v kolikor izbrani ponudnik v roku 15 dni
od obvestila o izboru ne sklene pogodbe za
izvajanje razpisanih del. Neizbranim ponud-
nikom se akceptni nalog vrne hkrati z obve-
stilom o izboru izvajalca.

8. Rok in način oddaje ponudbe: Na na-
slov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, Slovenj Gradec, v zaprti kuverti s
pripisom “Javni razpis - prevozi učencev -
Ne odpiraj” ter oznako relacije. Ponudbe
morajo prispeti na naslov do 13.8.1996 do
13. ure.

9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: Mestna občina Slovenj Gradec, Šol-
ska ulica 5, sejna soba, naslednji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudbe, ob
10. uri.

10. Pravočasno prispele in pravilno
opremljene ponudbe bo obravnavala komi-
sija za vodenje postopka javnega razpisa.

Nepravočasno prispele ponudbe komisi-
ja ne bo odpirala in jih bo ponudnikom vrni-
la neodprte. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale
vseh elementov pod 5. točko tega razpisa,
bo komisija v postopku odpiranja zavrnila
kot nepopolne in jih v nadaljnem postopku
ne bo obravnavala.

11. Izbiro ponudnikov bo opravila komi-
sija za vodenje postopka jevnega razpisa in
izbiranje ponudb.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 10 dneh po izteku roka za od-
dajo ponudb.

Mestna občina Slovenj Gradec
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Ob-3278

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo in

vodenje investicije in izvajanje nadzora
pri izgradnji objekta Tržnica v Mengšu

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

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa: priprava in vodenje

investicije in izvajanje nadzora pri izgradnji
Tržnice v Mengšu.

3. Okvirna vrednost investicije
Predvidena skupna vrednost investicije

znaša 375,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del
Pričetek izvajanja del je v mesecu sep-

tembru 1996, predvideni rok dokončanja je
november 1997.

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

– ponudbena cena,
– reference na področju izvajanja tovrst-

nih del,
– plačilni pogoji,
– finančna boniteta ponudnika,
– celovitost izvedbe vseh del,
– ostale ugodnosti ponudnika.
6. Ponudnik mora biti registriran za to-

vrstno dejavnost del za katera se priglasuje
in kot dokazilo dostavi ustrezno registracijo
organizacije.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Podrobnejši opis razpisanih del z razpi-

snimi pogoji lahko dvignete na naslovu: Ob-
čina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, vsak dan, od ponedeljka do petka,
od 8. do 14. ure.

8. Oddaja ponudb
Kompletno opremljene pisne ponudbe je

potrebno oddati ali poslati na isti naslov
najkasneje do 16. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudba  mora  biti  v  zaprti  kuverti
z  oznako  “Ne  odpiraj  –  ponudba  za
Tržnico”.

9. Odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996 ob
19. uri v sejni sobi Občine Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, Mengeš.

O rezultatih bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po oddaji ponudb.

10. Informacije in ostalo
Vse informacije v zvezi s ponudbo lahko

dobite pri vodji referata za infrastrukturo
(tel. 737-081).

Pomanjkljivih in prepozno dospelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ko-
likor mu ponudbe ne ustrezajo.

Občina Mengeš

Št. 44/96 Ob-3279

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

javni razpis
za izbiro izvajalca demontaže

obstoječega toplovodnega razvoda z
radiatorji in montažo novega na osnovni

šoli Dornava
1. Predmet razpisa: demontaža obstoje-

čega toplovodnega razvoda z radiatorji in
montaža novega na osnovni šoli Dornava.

2. Investitor: Občina Dornava, Dornava
125.

3. Orientacijska vrednost: 3 mio SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek del 20. 8. 1996,

dokončanje del do 31. 8. 1996.
5. Rok oddaje ponudbe je 15. dan po

objavi razpisa. Če pride ta dan na nedeljo
ali dela prosti dan, je le-ta naslednji delovni
dan.

6. Razpisna dokumentacija je od 1. 8.
1996 dalje na voljo v tajništvu osnovne šole
Dornava, kjer boste dobili popise del, kopi-
jo 12. člena odredbe, projekte na vpogled in
tudi dodatne informacije (tel. 062/795-011).

7. Vsebina ponudbe: ponudba mora po-
leg izpolnjene razpisne dokumentacije vse-
bovati tudi vse elemente v skladu z 12. čle-
nom odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93, stran 1541).

8. Merila za izbiro izvajalca: skladnost
ponudbe z razpisnimi pogoji, reference in
ugodna cena.

9. Odpiranje ponudb: ponudbe bomo od-
pirali drugi dan po izteku roka za odpiranje
ponudb na OŠ Dornava ob 14. uri. Ponudni-
ke bomo o izboru obvestili v 8 dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Dornava

Ob-3280

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Bled objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

ureditvenega načrta Zgornjih Gorij
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Predmet razpisa: izdelava ureditvene-

ga načrta Zgornjih Gorij.
3. Dvig razpisne dokumentacije: vsak de-

lovnik med 8. in 14. uro na sedežu Občine
Bled ali po pošti na naslov: Občina Bled,
Cesta Svobode 13, Bled.

4. Orientacijska vrednost naročila znaša
2,000.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del: po podpisu
pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja urejanja prostora,
– sestava in strokovna usposobljenost

projektne ekipe,
– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-

mer najnižja cena ni merilo za izbor,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-

cijo je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – izdelava ureditvenega
načrta”, in nazivom ponudnika na naslov:
Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled.

8. Rok za oddajo ponudb je do vključno
20. dne od objave v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje ponudb bo 25. dan po obja-
vi v Uradnem listu RS, ob 12. uri v sejni
sobi Občine Bled.

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

11. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobite osebno na Občini Bled ali po
tel. 064/741-142, kontaktna oseba Irena Čer-
nigoj Rus.

Občina Bled

Ob-3281

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.

ponovni javni razpis

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Soinvestitor: Družba za avtoceste v
Republike Sloveniji, DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije št. 4, Celje.

3. Predmet razpisa: izdelava idejno za-
snovalnega projekta in projekta PZI za ob-
novo viadukta Štampetov most v km
600+211 železniške proge Ljubljana–Seža-
na in nad avtocesto Ljubljana–Divača.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe: 3 mesece.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine v prostorih Slovenskih želez-
nic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, so-
ba 210 pri Ireni Zore, dipl. inž. gr. (tel.
13-13-144 int. 24-71) od objave do 9. 8.
1996 med 9. in 11. uro. Kupnina za razpisno
dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora
biti nakazana na račun št.
50100-601-5014744.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference (izdelava večjega šte-
vila istovrstnih ali podobnih objektov),

– boljše finančne pogoje (kredit itd.),
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 13. 8. 1996 ob

9.30 v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na, soba 205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1996

ob 10. uri v prostorih naročnika.
10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 15 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Št. 2.0.-2485/96 Ob-3282

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o po-
stopku javnega razpisa za oddajo javnih del
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(Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske železnice,
d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: popravilo streh na

objektih Valvasorjeva ul. 19–21, Maribor.
3. Čas del: september, oktober 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 5,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki ob predložitvi potrdila prevzamejo na
SŽ Ljubljana, Sekciji za vzdrževanje prog
Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor, pri Na-
di Kočevar oziroma pri Gabrijelu Stavbarju,
po predhodnem telefonskem dogovoru, tle.
062/31-993 ali 26-151 int. 296 ali int. 346,
od 29. 7. 1996 do 2. 8. 1996. Kupnino za
razpisno dokumentacijo v vrednosti 2.000
SIT mora biti nakazana na žiro račun Slo-
venskih železnic, d.d., Infrastruktura št.
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta je mogoč po predhod-
nem telefonskem dogovoru.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih.
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku (izdelava na ključ itd).
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 19.

8. 1996 do 13. ure v tajništvu Slovenskih
železnic, d.d., Sekcije za vzdrževanje prog
Maribor, Valvasorjeva 19, Maribor.

Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upo-
števajo kot pravočasne, če prispejo do zah-
tevanega roka in ure.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponede-

ljek, 19. 8. 1996 ob 13.30 v prostorih Slo-
venskih železnic, d.d., Sekcije za vzdrževa-
nje prog Maribor, Valvasorjeva 19, Mari-
bor.

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-3290

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Zdravstve-
ni dom Lendava, Kidričeva 34, objavlja

javni razpis
za nakup vozila

1. Predmet  razpisa:  dostavno  kombi-
nirano vozilo Mercedes Benz Vito z 2 l
benzinskim motorjem, ki ga bo naročnik
dal  predelati  v  reševalno  vozilo  po
načrtu, ki se nahaja v ZD Lendava. Vozilo
mora biti opremljeno s klima napravo in
ABS  zavornim  sistemom  ter  vsemi  opci-
jami, razen komfortnih sedežev v kabini
vozila.

2. Orientacijska vrednost nepredelanega
vozila znaša 3,650.000 SIT, vrednost prede-
lanega vozila pa 4,700.000 SIT.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– višina in fiksnost cen z vključenim 5%
prometnim davkom,

– način plačila (brez avansov) z mož-
nostjo delnega kredita,

– garancijski rok,
– servisiranje in zagotavljanje rezervnih

delov,
– reference,
– druge ugodnosti (popusti, dodatna

oprema).
4. Pisne ponudbe naj ponudniki oddajo v

zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za na-
bavo vozila – Ne odpiraj” najkasneje osmi
dan od dneva objave v Uradnem listu RS na
naslov: Zdravstveni dom Lendava, Kidriče-
va 34, 9220 Lendava. Če se kateri od po-
nudnikov odloči za obe varianti, naj vsako
varianto odda v svoji kuverti. V ponudbi
mora biti predračun, kreditni pogoji, dobav-
ni rok, prospekt s tehničnimi značilnostmi,
vzorec pogodbe in izpisek iz sodnega regi-
stra.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom od odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

6. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh od odpiranja ponudb.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da za
dobavitelja ne izbere nobenega ponudnika
po tem razpisu.

Zdravstveni dom Lendava

Ob-3285

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Obči-
na Grosuplje objavlja:

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del in

javne razsvetljave na Šuligojevi cesti v
naselju Šmarje-Sap v Občini Grosuplje

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan
Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu Občine Grosuplje, pri Mariji
Likovič, tel. 761-211 vsak delovnik med 7.
in 15. uro, proti plačilu 5.000 SIT na žiro
račun Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272, sklic na št. 1111.

3. Predmet javnega razpisa: izvedba
gradbenih del na cestišču, pločniku, kanali-
zaciji in izvedba javne razsvetljave.

4. Okvirna vrednost razpisanih del znaša
3,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremeniti razpisani obseg del glede na
razpoložljiva sredstva.

5. Rok izvedbe del: dela se bodo izvajala
v času od 1. 9. 1996 do 31. 10. 1996. Izvaja-
jo se po popisu del, ki je v razpisni doku-
mentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,
– način  plačila in fiksnost cen,
– reference,
– popolnost ponudbe,
– garancija na izvedena dela.
7. Ponudbe predložite osebno do 14. 8.

1996 do 8.30 na Občino Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuverti
zalepljeni s selotejpom, preko katerega je
žig ponudnika. Sprednja stran kuverte mora
biti opremljena z naslednjim naslovom in
oznako: Občina Grosuplje, Urad za komu-
nalno infrastrukturo, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, “Ponudba – Šuligojeva cesta – Ne
odpiraj.”

8. Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi (II. nadstropje) Obči-
ne Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Grosuplje

Št. 012-1/96-02 Ob-3287

Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
list RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:

rekonstrukcija kotlarne in centralnega
ogrevanja podružnične šole Jurkloštra

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za:
rekonstrukcija kotlarne, zamenjava kotlov
na ogrevanje z E. L. kurilnim oljem, izdela-
va novih povezovalnih razvodov ločeno za
telovadnico in šolske prostore.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2 V ponudbi mora biti vključen pro-
metni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 3 mio SIT.

5. Predvideni roki
Orientacijski rok izvedbe je 2 meseca od

uvedbe v delo, dokončanje del oktobra 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

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

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in vse informa-

cije o gradnji lahko zainteresirani dobijo v
ponedeljek, sredo in petek, od 7. do 10. ure
v 10 dneh po objavi razpisa na Občini Laško,
Mestna ulica 2, v tajništvu Urada župana,
tel. 063/731-536.
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9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
rekonstrukcija kotlarne podružnične šole
Jurklošter” je potrebno oddati v 15 dneh od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
v zaprti kuverti, v tajništvo Urada župana
Občine Laško, ali poslati na naslov Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

10. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri, v
sejni dvorani Občine Laško. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 012-1/96-02 Ob-3288

Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:

izgradnja vodovoda Lažiše
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za:
– izgradnjo cevovoda 1695 m 90 m/m,
– izgradnja vodohrama 30 m3,
– izgradnja zbiralnika s črpalnico.
2. Dela so opredeljena v razpisni doku-

mentaciji.
3. Vsebina ponudbe
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2 V ponudbi mora biti vključen pro-
metni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 14 mio SIT.

5. Predvideni roki
Orientacijski rok izvedbe je 2 meseca od

uvedbe v delo.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

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

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in vse informa-

cije o gradnji lahko zainteresirani dobijo v
ponedeljek, sredo in petek od 7. do 10. ure,
v 10 dneh po objavi razpisa na Občini Laško,
Mestna ulica 2, v tajništvu Urada župana,
tel. 063/731-536.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
vodovod Lažiše” je potrebno oddati v 15
dneh od objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, v zaprti kuverti v tajništvo Urada
župana  Občine  Laško,  ali  poslati  na
naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.

10. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po objavi v Uradnem listu RS ob 9. uri, v
sejni dvorani Občine Laško.

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

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Laško

Št. 857/96/96 Ob-3306

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90,
34/91, 23/92, 52/92 in 7/93) razpisuje Obči-
na Velike Lašče

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

rekonstrukcije lokalne ceste Karlovica–
Žaga

1. Predmet razpisa je izbiranje izvajalca,
ki bo izvajal rekonstrukcijo lokalne ceste
2412 Karlovica–Žaga.

2. Investitor del je Občina Velike Lašče,
Velike Lašče 15, Velike Lašče.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak dan od 8. do 12. ure na sedežu Občine
Velike Lašče, Velike Lašče 15, Velike Laš-
če, tel. 061/789-238.

4. V sklopu tega se predvideva rekon-
strukcija ceste v dolžini 1.400 m.

5. Rekonstrukcija ceste se bo ivzajala v
jeseni 1996.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
oziroma pravico do odstopa od podpisa po-
godbe, če ne bo sprejet občinski proračun
za leto 1996. V teh primerih izvajalec ni
opravičen do odškodninskega zahtevka iz
tega naslova.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference s področja del, po-
nudbena cena, način plačila in fiksnost cen,
opcija ponudbe, garancijski roki, kakor tudi
morebitne druge ugodnosti.

8. Rok za dostavo ponudb je 7 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 8. ure na
naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, 1315 Velike Lašče, v zapečateni kuverti
z oznako “razpis za rekonstrukcijo lokalne
ceste 2412 – Ne odpiraj”.

9. Odpiranje ponudb bo še istega dne ob
20. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče,
Velike Lašče 15, Velike Lašče.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 10-ih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Velike Lašče

Št. 012-1/96-10 Ob-3307

V skaldu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objav-
ljamo

ponovni javni razpis
o izbiri izvajalca za izgradnjo odseka

vodovoda Primoži–Mlaka
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa: Razpis zajema iz-

gradnjo odseka vodovoda Primoži–Mlaka.
3. Razpisna dokumentacija: Razpisno

dokumentacijo za izdelavo ponudbe dvig-
nete na Občini Kočevje pri Marku Lovku,
Ljubljanska c. 26, v Kočevju, do dneva od-
daje ponudb v času med 8. in 10. uro proti

plačilu 3.000 SIT (ponudnikom, ki so že
dvignili ponudbe ni potrebno ponovno pla-
čati), na ŽR 51300-630-10077.

4. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša: 4,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del: najkasneje 25.
8. 1996.

Dokončanje del: do 10. 10. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena za razpisana dela in plačilni po-

goji,
– rok izvedbe,
– reference in usposobljenost za izved-

bo.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente določene v 12. členu
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).

8. Rok oddaje ponudb: pisne prijave z
vso dokumentacijo, ki je zahtevana, dosta-
vite v zaprti ovojnici z oznako “Izgradnja
odseka vodovoda Primoži–Mlaka z imenom
in naslovom prijavitelja in pripisom Ne od-
piraj – javni razpis” na naslov Občina Ko-
čevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti – ne glede na vrsto prenosa – 10.
dan po objavi v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno v sejni sobi Občine Kočevje, Ljub-
ljanska c. 26, Kočevje, 11. dan po objavi v
Uradnem listu RS, ob 11. uri.

10. Obvestilo o izbiri izvajalca: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Kočevje

Ob-3308

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Lendava–Lendva Község,

javni razpis
za izdelavo idejnega projekta centralne

čistilne naprave Lendava
1. Naročnik: Občina Lendava – Lendva

Község, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
2. Predmet razpisa je izdelava idejnega

projekta Centralne čistilne naprave Lenda-
va (v nadaljevanju CČN) skupaj s pripada-
jočim tlačnim cevovodom za dovod odpad-
ne vode do CČN.

Idejni projekt mora biti izdelan skladno
s projektno nalogo.

3. Predvidena vrednost izvajanja pogod-
benih del znaša 5,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je takoj po po-
dipisu pogodbe, rok dokončanja pa 4 mese-
ce po podpisu pogodbe.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v prostorih Občine Lendava pri
Berden Milanu, tel. 069/76-117, kjer lahko
dobijo vpogled tudi vso ostalo razpoložljivo
dokumentacijo. Rok za dvig razpisne doku-
mentacije je 5 dni po objavi v Uradnem
listu RS.

6. Merila za izbiro najbolj ugodnega po-
nudnika:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– organizacijska struktura projektantske

organizacije,
– dokaz o strokovnosti kadrov,
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– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene storitev,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik lahko

ponudi po svoji presoji.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– datum veljavnosti ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– vse ostale elemente določene v 12. čle-

nu odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami. Po-
nudbe, ki ne bodo sestavljene skladno z zah-
tevami razpisne dokumentacije Ne bodo
upoštevane.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika.

8. Rok za dostavo ponudb je 20 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS do 12. ure
na naslov: Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, Lendava, z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za CČN Lendava”.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko, 20.
dan od objave v Uradnem listu RS, v pro-
storih Občine Lendava ob 12. uri.

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 30 dneh po dnevu odpiranja
ponudb.

Občina Lendava
Lendva-Község

Ob-3309

Javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup opreme in

adaptacije proizvodnih prostorov in
investicijo povečanja proizvodnje

varilne žice za varjenje v zaščiti CO2 in
pod praškom

1. Naročnik: Fiprom, d.o.o., Jesenice, c.
Železarjev 8.

2. Predmet razpisa:
– zbiranje ponudb za nakup strojev in

opreme za povečanje proizvodnje varilne
žice za varjenje v zaščiti CO2 in pod praš-
kom, in sicer – žični koluti – 50 kos,

– navijalec – 1kos,
– mokro vlečni stroj – 3 kos,
– predelava suho-vlečnega stroja Esab –

2 kos,
– suho vlečni stroj (10 stopenj) – 1 kos,
– previjalni stroj – 2 kos,
– pakirna linija – 1 kos,
– odsesavanje + vpihovanje – 1 kos,
– transportna oprema ,
– skladiščna oprema,
– linija EPP,
– gradbena adaptacija obstoječih objek-

tov.
3. Razpisna dokumentacija:
– podrobnejše informacije so zaintere-

siranim na voljo v SŽ Fiprom, d.o.o., c.
Železarjev 8, Jesenice, kontaktna oseba Iz-
tok  Premrov,  dipl.  inž.  Dušan  Sikošek,
dipl. inž.

4. Vrednost del: 383 mio SIT.
5. Lokacija: Hrenovica.

6. Predviden pričetek del je september
1996.

Predviden zaključek del je december
1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– referenčna lista,
– ugodnosti, katere ponudnik nudi na-

ročniku,
– dokaz o tehnično-tehnološki opremlje-

nosti in usposobljenosti ponudnika,
– dokaz o strokovnosti kadrov,
– rok izvedbe del,
– garancija za pravočasnost izvedbe del

in za kakovost.
8. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime in točen naslov po-

nudnika,
– dokazilo o registraciji,
– datum veljavnosti ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– vse ostale elemente določene v 12. čle-

nu odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.

9. Investitor si pridržuje pravico:
– da lahko odda dela po posameznih

funkcionalnih celotah različnim izvajalcem,
– da odstopi od oddaje del po tem razpi-

su, ali da izbere samo delno ponudbo ne
glede na razloge,

– da v pogodbi določi podrobnejše po-
goje.

10. Investitor bo v skladu s postavljeni-
mi merili izbral najugodnejšega ponudnika,
kar pomeni, da je ponudbena cena eno od
meril oziroma, da najcenejši ni nujno tudi
najugodnejši ponudnik.

11. Ponudbe morajo biti predane v enem
izvodu v označeni ovojnici z oznako: Ne
odpiraj – ponudba za nakup opreme in adap-
tacije objektov, SŽ FIRPOM, d.o.o., c. Že-
lezarjev 8, 4270 Jesenice.

12. Rok za oddajo ponudb je: 15. avgust
1996 do 9. ure.

13. Obvestilo o izbiri:
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

SŽ Fiprom, d.o.o., Jesneice

Št. 132/96 Ob-3310

Republika Slovenija, Upravna enota Gor-
nja Radgona objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS št. 28/93,
19/94) in odredbe o določitvi višine nado-
mestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih na območju Uprav-
ne enote Gornja Radgona za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 24/96)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

tukajšnjih objektih in napravah na
melioracijskih območjih UE Gornja

Radgona
1. Naročnik vzdrževalnih del je RS, Mi-

nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Parmova 33, Ljubljana.

2. Predmet  razpisa:  izvedba  strojnih
in  ročnih  del  (košnja,  posek)  za  čiščenje
melioracijskih  jarkov  na  površini
652.300 m2.

3. Razpisana dokumentacija in popis del
so na voljo od objave razpisa vsak delovni
dan od 7. do 15. ure pri Upravni enoti Gor-
nja Radgona, Oddelek za kmetijstvo in gos-
podarstvo.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 5,000.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe (predvidoma septembra, oktobra
1996).

Rok za dokončanje del je 31. 10. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

del,
– referenca,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-

veznosti.
7. Rok za oddajo ponudbe je do vključ-

no 31. 7. 1996 na naslov: Upravna enota
Gornja Radgona, Partizanska c. 13.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako Ne odpiraj, ponudba za vzdr-
ževanje melioracijskih objektov.

8. Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 1996
ob 12. uri v prostorih UE Gornja Radgona.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudbe.

Upravna enota Gornja Radgona

Št. 403-14/96 Ob-3311

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), zako-
na o cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88) in odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Občina
Hrastnik kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija lokalne
ceste L – 3022 Turje–Gore–Kopitnik–

Turje v Občini Hrastnik
A) Splošni podatki:
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja in obseg del: rekon-

strukcija lokalne ceste L – 3022 Turje–Go-
re–Kopitnik–Turje na odsekih od km 0,155
do km 1,261 in od km 4,510 do km 5,271.

3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša ca. 17,000.000
SIT.

4. Roki: predviden začetek del je 1. 9.
1996, za dokončanje pa 30. 9. 1996.

B) Razpisni pogoji:
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) Registracijo za dejavnost v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2.

b) Rreference.
c) Podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del.
d) Dokazilo o zagotovljeni dobavi po-

trebnega materiala.
e) Predlog pogodbe.
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f) Odločbo za gospodarske zadeve pri-
stojnega upravnega organa ali upravne eno-
te, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

g) terminski plan.
2. Ponudbo v ovojnici z oznako “Ne od-

piraj! ponudba za Rekonstrukcijo lokalne
ceste 1 – 3022 Turje–Gore–Kopitnik–Turje
je potrebno dostaviti v vložišče Uprave Ob-
čine Hrastnik 30. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, isti dan ob 13. uri. O izbiri najugodnejše-
ga ponudnika bo vse udeležence javnega
razpisa komisija obvestila najkasneje v 15
dneh po odpiranju ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 te-
ga razpisa,

– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu “ključ v ro-
ke”,...),

– garancijski rok,
– rok za izvedbo.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, tel. 0601/43-600, ob predložitvi
dokazila o vplačilu 20.000 SIT na ŽR:
52710-840-034-6121 – Prihodki občinskih
organov in uprave.

Direkcija za prostor, okolje in
javne komunalne službe

Ob-3312

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis
za modernizacijo in rekonstrukcijo cest

na demografsko ogroženih območjih
1. Investitor: Občina Podčetrtek, Škofja

gora 1, Podčetrtek.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih
cest v Občini Podčetrtek za:

a) lokalno cesto Rogaška Slatina–Sodna
vas,

b) lokalno cesto Dekmanca–Ples.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Podčetrtek.
Kontaktna oseba je Igor Petovar, tel.
063/829-181.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
a) 20,000.000 SIT,
b) 9,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je avgust 1996,

dokončanje pa septembra 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– garancijski roki,
– reference,

– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vse elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge,
– da v primeru odstopa ponudnik nima

pravice uveljavljati odškodnine iz tega na-
slova.

9. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe se od-
dajo na Občini Podčetrtek, Škofja gora 1, v
zaprti kuverti, z označbo “Ne odpiraj – po-
nudba za modernizacijo in rekonstrukcijo
lokalnih cest.

10. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 13. uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

11. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Podčetrtek

Ob-3313

Republika Slovenija Upravne enota Slo-
venska Bistrica objavlja na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) in odredbe o določitvi višine nado-
mestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih na območju Uprav-
ne enote Slovenska Bistrica za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 33/96)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih na območju

upravne enote Slovenska Bistrica
1. Naročnik vzdrževalnih del je Repub-

lika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa so vzdrževalna dela
na skupnih objektih in napravah. Vzdrže-
valna dela so:

– strojna košnja brežin melioracijskih
jarkov,

– posek grmovja na brežinah melioracij-
skih jarkov,

– čiščenje mulja melioracijskih jarkov,
– čiščenje in zakoličba izlivk.
3 Programi vzdrževalnih del oziroma

razpisna dokumentacija in popisi del so na
vpogled in se lahko dvignejo na sedežu
Upravne enote Slovenska Bistrica, Oddelku
za kmetijstvo, prehrano, gozdarstvo in gos-
podarstvo, Kolodvorska 10, od dneva obja-
ve razpisa v Uradnem listu RS dalje vsak
dan od 8. do 12. ure pri Branku Vablu.

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del na vseh melioracijskih območjih Uprav-
ne enote Slovenska Bistrica znaša ca.
8,000.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe. Rok za dokončanje del je 31. 10.
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del,

– predhodne reference,
– roki izvedbe del,
– cena za izvedbo del,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-

veznosti.
7. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti

kuverti na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pri-
pisom Ne odpiraj – ponudba za vzdrževal-
na dela na melioracijskih območjih. Rok
za oddajo ponudbe je do 12. avgusta 1996
do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Upravne enote Slovenska Bistrica, Od-
delka za kmetijstvo, prehrano, gozdarstvo
in gospodarstvo, Kolodvorska 10, 12. avgu-
sta 1996 ob 13. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Upravna enota
Slovenska Bistrica

Št. 681/96 Ob-3314

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

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacijskih del na

Gradu Tuštanj
1. Investitor: Občina Moravče, Trg svo-

bode 4, p. Moravče in Peter Pirnat, Zg. Tu-
štanj 1, p. Moravče.

2. Predmet razpisa: izvedba sanacije ozi-
roma nove AB plošče na gradu Tuštanj.

3. Orientacijska vrednost investicije:
5,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del se šteje z dnem pod-
pisa pogodbe.

5. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago vsak delovni dan med 8. in 10. uro pri
Petru Pirnatu, Zg. Tuštanj 1 (grad Tuštanj),
p. Moravče, tel. 061/731-121.

6. Vsebina in oblika ponudb, ter merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

7. Ponudbe morajo prispeti na naslov
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče, do vključno 6. 8. 1996 do 9. ure, v
zapečateni ovojnici z naslovom ponudnika
in napisom “Ne odpiraj – javni razpis za
sanacijska dela na gradu Tuštanj”.

8. Odpiranje ponudb bo 6. 8. 1996 ob
9.30 v prostorih Občine Moravče, Trg svo-
bode 4, Moravče.

9. Ponudniki bodo o izboru pisno obveš-
čeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Moravče in Peter Pirnat

Št. 681/96 Ob-3315

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

javni razpis
za izbiro izvajalca rekonstrukcija ceste

Mošenik
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1. Investitor: Občina Moravče, Trg svo-
bode 4, p. Moravče.

2. Predmet razpisa: izvedba rekonstrukcije
– zemeljska dela na lokalni cesti Mošenik.

3. Orientacijska vrednost investicije:
6,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del se šteje z dnem pod-
pisa pogodbe.

5. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago vsak delovni dan med 8. in 10. uro na
Občini Moravče Trg svobode 4, Moravče
tel. 061/731-044.

6. Vsebina in oblika ponudb, ter merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

7. Ponudbe morajo prispeti na naslov
Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče
1251 do vključno 6. 8. 1996 do 9. ure, v
zapečateni ovojnici z naslovom ponudnika
in napisom “Ne odpiraj – javni razpis za
cesto Mošenik”.

8. Odpiranje ponudb bo 6. 8. 1996 ob
10. uri v prostorih Občine Moravče, Trg
svobode 4, Moravče.

9. Ponudniki bodo o izboru pisno obveš-
čeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Moravče

Št. 96-5/1 Ob-3316

Občina Kamnik v sodelovanju s krajev-
nimi skupnostmi in Skladom stavbnih zem-
ljišč razpisuje na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
rekonstrukcijo in obnovo lokalnih in

nekategoriziranih cest, izgradnjo
komunalno infrastrukturnih objektov in

naprav na območju Občine Kamnik
Splošni podatki: Investitorji: Občina

Kamnik, Krajevne skupnosti Občine Kam-
nik in Sklad stavbnih zemljišč Občine Kam-
nik, Glavni trg 24.

a) Predmet razpisa:
1. Sanacija usada na n.c. Gabrovica–Za-

lokar.
Orientacijska vrednost del – 3,500.000

SIT.
2. Sanacija vodnega zajetja Kališče.
Orientacijska vrednost del –2,000.000

SIT.
3. Rekonstrukcija ceste Mali Hrib z

obnovo mostu preko Šumščice.
Orientacijska vrednost del – 2,500.000

SIT.
4. Rekonstrukcija n.c. Jeranovo.
Orientacijska vrednost del – 3,500.000

SIT.
5. Rekonstrukcija n.c. Cesta treh talcev.
Orientacijska vrednost del – 2,300.000

SIT.
6. Povečanje pokopališča Mekinje.
Orientacijska vrednost del – 3,200.000

SIT.
7. Rekonstrukcija I.c. Znojile–Žubejevo–

Trobelno.
Orientacijska vrednost del – 19,285.000

SIT.
8. Sanacija vodnega zajetja Gozd.
Orientacijska vrednost del – 2,000.000

SIT.
b) Ponudniki lahko ponudijo izvedbo za

posamezna dela od točke 1. do 8.

c) Investitor si pridržuje pravico spre-
meniti obseg del v razpisu glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
na, sredstva lokalnih skupnosti), izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodninske-
ga zahtevka.

d) Rok za pričetek in obseg del je po
dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi, predvidoma do konca leta 1996.
Pričetek in dokončanje del bosta specifici-
rana v dokumentaciji razpisanih del.

e) Ponudnik mora k ponudbi priložiti tu-
di reference pri izvajanju takih ali podobnih
del.

f) Ponudba naj upošteva absolutne fik-
sne cene do konca gradnje, vsa dela se obra-
čunajo po situcijah s tem, da se situacija
plača v 15 dneh po potrditvi.

g) Eventualna dodatna dela se obračuna-
vajo nad 10% prekoračitve del po cenah iz
osnovne ponudbe.

h) Ponudbe morajo vsebovati vse sestavi-
ne 12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za izdajo javnih naročil.

i) Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– najugodnejše ponudbene cene za posa-
mezne objekte oziroma dela;

– zagotovitev kredita z najugodnejšo
obrestno mero in daljšim rokom odplačila;

– reference ponudnikov;
– druge pogodbene ugodnosti.
j) Popise del za točke od 1 do 8 dobite na

Občini Kamnik, Oddelek za okolje in pro-
stor, Glavni trg 24, Kamnik, soba 11/I, nad-
stropje ali na tel. 817-087.

Odkupnina za posamezne popise del
2.000 SIT je plačljiva z virmanom na žiro
račun Občine Kamnik, Upravni organ
50140-637-813087.

k) Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, razen za točko
7, za katero je rok 30 dni po objavi, na
naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik.

l) Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Kamnik, sejna soba 9/pritličje, Glavni
trg 24, Kamnik na prvi delovni dan po pote-
ku razpisa ob 11. uri.

m) Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni 10 dni po odpiranju ponudb.

n) Ponudba mora biti v posebnem ovit-
ku, zapečatena in označena “Ponudba za
izvajanje komunalne infrastrukture v Obči-
ni Kamnik” – Ne odpiraj!

o) Dodatne podatke v zvezi s ponudbo
od točke 1 do 8 lahko ponudniki dobijo na
Občini Kamnik, na tel. 817-087, Trebušak.

Občina Kamnik

Št. 1970/96 Ob-3318

Javno podjetje Komunala Radovljica ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca raziskav vpliva

zaledja na kvaliteto podtalnice
drenažnega zajetja Radovne

1. Naročnik: Komunala Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica.

2. Predmet javnega razpisa:
Raziskave vpliva zaledja na kvaliteto

podtalnice drenažnega zajetja Radovne, in
sicer:

2.1 Hidrogeološka spremljava del:
– lociranje 3 piezometričnih vrtin,
– strokovna spremljava izvedbe vrtin,
– spremljava cevitve in aktiviranja vrtin,
– geodetsko posnetje ustja vrtin,
– simultane meritve nivojev vode v vrti-

nah – predvideno 12 meritev (12×3),
– odvzemi vzorcev vode za kemične in

bakteriološke analize, predvidena po 2 od-
vzema iz vsake vrtine,

– odvzemi vzorcev vode za izotopske
analize – 2 odvzema iz izvirov in vrtine (6
vzorcev),

– poročilo o opravljenih delih in vplivu
deponije na kvaliteto podtalnice.

2.2 kemične, bakteriološke in izotopske
analize:

– kemične in bakteriološke D analize – 8
vzorcev vode,

– izotopske analize, 6 vzorcev vode.
2.3 izvedba piezometričnih vrtin:
a) piezometrična vrtina globine 160 m,

opremljena s piezometričnimi cevmi konč-
nega premera 114 mm, 100m polnih cevi,
60 m slotiranih cevi,

– reverzna cementacija medprostora ce-
vitev - vrtina do globine 40 m,

– 12-urno aktiviranje vrtine z airliftom
po končanih vrtalnih delih in cevitvi vrtine,

b) piezometrična vrtina globine 140 m,
opremljena s piezometričnimi cevmi konč-
nega premera 114 mm, 80 m polnih cevi, 60
m slotiranih cevi,

– reverzna cementacija medprostora ce-
vitev - vrtina do globine 40 m,

– 12-urno aktiviranje vrtine z airliftom
po končanih vrtalnih delih in cevitvi vrtine,

c) piezometrična vrtina globine 40 m,
opremljena s piezometričnimi cevmi konč-
nega premera 114 mm, 10 m polnih cevi, 25
m slotiranih cevi,

– reverzna cementacija medprostora ce-
vitev - vrtina do globine 10 m,

– 8-urno aktiviranje vrtine z airliftom po
končanih vrtalnih delih in cevitvi vrtine.

3. Ponudnik lahko kandidira za več ali
za posamezne razpisane teme, vendar mora
za vsako razpisano temo podati ločeno po-
nudbo.

4. Ponudba naj vsebuje:
– ime in naslov ponudnika,
– reference,
– obseg in ceno dela,
– način plačila,
– rok izdelave,
– opcija ponudbe.
5. Ponudbe na razpis predložite do

vključno 15 dni po objavi razpisa na sedež
Javnega podjetja Komunala Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica, in sicer do 10.
ure.

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

Na ovojnici mora biti na vidnem mestu
označeno ime ponudnika.

6. Odpiranje ponudb bo javno v prosto-
rih javnega podjetja Komunala Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica, in sicer prvi pe-
tek po izteku roka ob 12. uri.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izidu seznanjeni naj-
kasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
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7. Dodatne informacije posredujeta mag.
Bernarda Podlipnik in mag. Darko Lukan,
tel. 064/715-109, 715-373.

8. Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v
skladu s tem razpisom, bo komisija izločila
kot neveljavne.

Komunala Radovljica

Št. 610/7-96 Ob-3319

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo mostu

čez Hudinjo pri Novakovem jezu
Splošni pogoji:
1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,

Vojnik.
2. Predmet razpisa: izvedba mostu čez

reko Hudinjo pri Novakovem jezu.
3. Lokacija: Vojnik.
4. Predvidena vrednost: ca. 6,000.000

SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je avgust

1996, dokončanje pa oktober 1996.
Razpisni pogoji:
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom, predložiti naslednjo dokumen-
tacijo:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del, kapacitete kadrov, strokov-
na usposobljenost,

– dokazilo o solventnosti družbe,
– izjavo, da so proučili projekt ter teren

na kraju gradnje, ter izjavo, da bo izvajalec
zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje
zajemalo škodo tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bo delo v predlaganem roku
izvedeno,

– izvajalec mora upoštevati vodno gos-
podarske pogoje (Nivo, št.
335-08/495/2-96/mk),

– izvajalec mora upoštevati splošne raz-
mere,

– izvajalec mora upoštevati specifične
razmere poplavnih vod.

6. Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz 5.
točke tega razpisa,

– cena, ponujena fiksna cena do konca
gradnje,

– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Ponudbe v zapečateni ovojnici z oz-

nako “Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo mo-
stu čez Hodinjo” je potrebno dostaviti v 10
dneh po objavi v Uradnem listu RS na na-
slov: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Voj-
nik.

Vse informacije v zvezi z razpisom do-
bite na tel. 063/772-125 pri Preložnik.

Odpiranje ponudb bo naslednji dan po
poteku javnega razpisa ob 10. uri v prosto-
rih Občine Vojnik.

Javnega odpiranja ponudb se lahko ude-
ležijo ponudniki le ob predložitvi pisnega
pooblastila.

Investitor si pridrži pravico, da ni obve-
zen sprejem najnižje ponudbe, ampak zanj
najprimernejše.

O izbiri najprimernejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Vojnik

Št. 8-19/96 Ob-3320

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva
101, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

informativni javni razpis
za izbiro dobavitelja za nabavo in

montažo raziskovalne opreme
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-

tehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: ponudba za nabavo
in montažo raziskovalne opreme: rastlinjak
- steklenjak v okvirni velikosti 12×26 m,
notranje predeljen na štiri ločene komore, s
kompletno opremo za uravnavanje klimat-
skih pogojev.

3. Orientacijska cena razpisane opreme
je 32,000.000 SIT.

4. Predviden začetek montaže je konec
leta 1996.

5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: ce-
lovitost in skladnost ponudbe z razpisanimi
pogoji, kvaliteto opreme, reference, rok iz-
vedbe, dolžino garancijskih rokov in druge
posebne pogoje ponudnika.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik.

6. Razpisno dokumentacijo, ki je sestav-
ni del razpisa, lahko dobijo ponudniki vsak
delovnik med 9. in 12. uro v roku 3 dni po
objavi razpisa v tajništvu Oddelka za agro-
nomijo, Jamnikarjeva 101, 1. nadstropje.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno oddati na naslov: Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za agronomijo,
Jamnikarjeva 101, v zaprti ovojnici z ozna-
ko Ponudba na javni razpis – rastlinjak – Ne
odpiraj” do vključno 10. dne po javnem raz-
pisu do 15. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 15. uri v sejni sobi oddelka, oziroma prvi
delovni dan ob isti uri, če je 10. dan sobota,
nedelja ali praznik.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v petih dneh od dneva odpiranja po-
nudb. Informativni razpis ni podlaga za skle-
nitev pogodbe.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

Oddelek za agronomijo

Ob-3324

Mestna občina Velenje, Urad župana in
splošnih zadev, objavlja na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) ter letnega plana vzdrževalnih del za
občinske objekte

javni razpis
izbire izvajalca brez omejitev, za

vzdrževalna dela na objektih Občine
Velenje

I. Obnova izolacije na ravni strehi, na
objektu stavbe Mestne občine Velenje, v
predvideni vrednosti 1,200.000 SIT.

II. Sanacija kanalizacije pri Domu za
obrambo, v predvideni vrednosti 2,100.000
SIT.

III. Sanacija strehe na Domu za obram-
bo, v predvideni vrednosti 3,000.000 SIT.

1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
Urad župana in splošnih zadev.

2. Rok za izvedbo: 30 dni od podpisa
pogodbe za delo pod I. in II. ter 60 dni za
dela pod III.

3. 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).

4. Potencialni interesenti lahko prevza-
mejo razpisno dokumentacijo - popise del
na Mestni občini Velenje (pri Romanu Le-
dineku), Titov trg 1, Velenje (tel.
063/856-151).

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– ponudbena cena del in plačilni pogoji,
– rok za izvedbo del.
6. Ponudbe za posamezna ali vsa vzdr-

ževalna dela, morajo biti dostavljena v taj-
ništvo Urada župana in splošnih zadev ali
po pošti, do vključno 7. 8. 1996, do 8. ure.

7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ura-
da župana in splošnih zadev 7. 8. 1996 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 vzdr-
ževalna dela občinskih objektov”.

Mestna občina Velenje

Št. 134/96 Ob-3325

Na podalgi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvajanje gradbenih, obrtniških in
inštalacijskih del pri preureditvi in
sanaciji Dijaškega doma v Kopru

1. Investitor del je Ministrstvo za šols-
tvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
preureditev in sanacijo Dijaškega doma v
Kopru.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili gradbeno pogodbo po
sistemu “funkcionalni ključ v roke.”

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji 26. 7. 1996
med 9. in 12. uro na Investbiro-ju d.d., Trg
Brolo 12, Koper, v tajništvu pri Dušanki
Gojtan.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
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vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51400-601-10238.

4. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu Investbiro
Koper, Trg Brolo 12, Koper, tel.
066/22-241, faks 066-39-032, kontaktni ose-
bi Ivan Pagon, gr. tehn. in Mihael Babič,
dipl. inž. gr.

5. Predvideni rok pričetka del je 12. 8.
1996. Rok dokončanja gradbenih, obrtniš-
kih in inštalacijskih del je 30. 9. 1996.

6. Orientacijska vrednost del znaša za
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
9,500.000 SIT.

7. Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije, na-

čin zavarovanja izpolnitve obveznosti, os-
tale ugodnosti ponudnika,

– popolnost ponudbe.
8. Najcenejši ponudnik ni obvezno naju-

godnejši.
9. Rok za oddajo ponudb je vključno do

5. 8. 1996 do 10. ure, na naslov Investbiro
Koper, Trg Brolo 12, Koper, v tajništvo.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba
Dijaški dom Koper.”

10. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
v prostorih Investbiro-ja, Trg Brolo 12, Ko-
per, 5. 8. 1996 ob 10. uri.

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

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3326

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

ponovni javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične

dokumentacije – projektov PGD in PZI
za ureditev križišča Ceste na Makovec,

Tomšičeve ulice in ceste Istrskega
odreda v Olmu

1. Naročnik: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva 10, Koper.

2. Predmet razpisa: idejna rešitev uredi-
tve križišča cest Ceste na Makovec, Tomši-
čeve ulice in ceste Istrskega odreda v Olmu,
izdelava projektov za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja (PGD) in projektov za izved-
bo (PZI), v skladu z veljavnimi predpisi s
področja graditve objektov.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Urada za gospodarske
javne službe in promet Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 10, soba 214, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, 8 dni od dneva objave.

Vsa morebitna pojasnila k razpisni do-
kumentaciji se dobijo na istem naslovu ali
po telefonu 066/446-244 pri Klinar Rafu.

4. Vsebina ponudbe: ponudba mora
poleg elementov določenih z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) vsebovati:

– idejno rešitev ureditve križišča (lahko
več idejnih rešitev – z ustreznimi ponudba-
mi),

– ponudbo za izdelavo projektne doku-
mentacije PGD, PZI na osnovi predlagane
idejne rešitve,

– pečat in podpis odgovorne osebe,
– ponudbeni predračun za izvajanje kom-

pletnega inženiringa v SIT.
5. Rok zaključka del je 75 dni od podpi-

sa pogodbe.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so zlasti:
– vsebina in kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev,
– kadrovska, organizacijska in tehnična

usposobljenost,
– ponudbena cena za izdelavo projektov

PGD, PZI,
– plačilni pogoji.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z

vso potrebno, ustrezno dokumentacijo v za-
pečateni ovojnici, z napisom “Ne odpiraj
Javni razpis za izbiro izdelovalca idejnega
projekta in tehnične dokumentacije – za ure-
ditev križišča Ceste na Makovec, Tomšiče-
ve ulice in ceste Istrskega odreda v Olmu”,
na naslov: Mestna občina Koper, Urad za
gospodarske javne službe in promet, Verdi-
jeva 10, 6000 Koper.

Rok za vložitev ponudb je 8. dan od
objave razpisa, do 12. ure.

8. Odpiranje ponudb
O datumu javnega odpiranje ponudb bo-

do ponudniki pravočasno pisno obveščeni.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane
do predpisanega roka osebno ali po pošti.

9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpi-
ranju ponudb.

10. Ponudnik mora podpisati izjavo, da
se z razpisnimi pogoji strinja v celoti ter na
podlagi le-teh daje svojo ponudbo in so-
glasje, da bodo ti pogoji v celoti sestavni
del pogodbe.

11. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami. Idejne rešitve, ki na razpisu
ne bodo izbrane, se ne odkupijo.

12. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene pravočasno prispele
na naslov naročnika.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Koper

Ob-3327

Na podlagi pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 24/92) investitor Rižanski vodovod Ko-
per, razpisuje

javni razpis
za zbiranje ponudb za obnovo

Tomšičeve in dela Grudnove ulice v
Piranu

Gradnja obsega:
– obnovo uličnega kamnitega tlaka (980

m2),
– zemeljska dela,
– obnovo vseh komunalnih naprav (grad-

bena in montažna dela) vključno z indivi-

dualnimi priključki na posamezne komunal-
ne naprave, in sicer:

– vodovod (fi 100 mm do fi 200 mm;
skupna dolžina 260 m),

– meteorna kanalizacija (betonske cevi
fi 15 cm do fi 100 cm, skupna dolžina 326
m), izgradnja betonskega zadrževalnika z
izpustom v morje,

– fekalna kanalizacija (PEHD cevi od fi
200 mm do fi 500 mm skupna dolžina 240
m),

– PTT omrežje (kabelska kanalizacija
620 m),

– plin (PEHD cevi od DN 200 mm do
DN 32 mm; skupna dolžina 400 m),

– elektroinstalacije (kabelska kanaliza-
cija 990 m),

– KTV omrežje (kabel SAS-3T dolžina
280 m).

Predvideni rok pričetka del je 15. 9.
1996.

Predvideni rok dokončanja del je 30. 1.
1997.

Ponudbe morajo biti izdelane po določi-
lih razpisne dokumentacije, ki jo lahko po-
nudniki prevzamejo, po plačilu kupnine, na
Rižanskem vodovodu Koper, ulica 15. maja
št. 13, v službi investicij, tel. 066/32-141
(Grošelj Leon).

Višina kupnine znaša 70.000 SIT in jo je
potrebno plačati na ŽR 51400-601-11191 z
oznako “Tomšičeva ulica – razpisna doku-
mentacija”.

Rok za odkup razpisne dokumentacije je
do vključno petka, 2. 8. 1996.

Rok za dostavo ponudb je do ponedelj-
ka, 26. 8. 1996 do 12. ure na navedeni na-
slov, ko se bo tudi izvedlo odpiranje po-
nudb.

Rižanski vodovod Koper

Ob-3328

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-BO 28/96
za izbiro izvajalca za nadgraditev
sistema radijskih zvez ZA-RE in

vzdrževanje radiotelefonskega sistema
slovenske vojske

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

A) Nadgraditev sistema radijskih zvez
ZA-RE

a) postavitev treh dodatnih repetitorskih
sistemov ZA-RE,

b) postavitev terminala za tiho alarmira-
nje,

c) postavitev petih sistemov rezervnega
napajanja repetitorskih postaj,

d) nakup satelitskega telefona za potre-
be vozila zvez.

B) Vzdrževanje radiotelefonskega siste-
ma slovenske vojske.

a) Vzdrževanje sistema in naprav.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 12,000.000 SIT,
b) 1,600.000 SIT,
c) 1,700.000 SIT,
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d) 1,500.000 SIT,
e) 5,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del:
a, b. c: september 1996 – november

1996,
d: avgust 1996 – september 1996,
e: oktober 1996 – oktober 1997.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 14. 8. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 16. 8. 1996 po telefonu
061/171-22-32 pri Marjanu Janši.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 19. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO28/96 – Nagraditev sistema ra-
dijskih zvez ZA-RE.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996
ob 9. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

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

Ministrstvo za obrambo

Ob-3329

Javni razpis
za nabavo opreme v vrtcu na Slomškovi

v Slovenskih Konjicah
Naročnik: Vrtec Slovenske Konjice.
Predmet razpisa: mize in stoli za 6 igral-

nic za otroke od 3.–7. leta starosti.
Rok dobave: konec avgusta 1996.
Orientacijska vrednost: 1,800.000 SIT.
Posebni pogoji: možnost plačila na obro-

ke ali popust.

Rok za razpis: 10 dni po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije na naslov:
Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1,
3210 Slovenske Konjice.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 10
dneh po preteku roka.

VVZ Slovenske Konjice

Ob-3330

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 19/94), odredbe o
uvedbi finančnih intervencij za celostno ure-
janje podeželja in obnovo vasi za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 23/96) Občina Črnomelj ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev malega
namakalnega sistema za investitorja
Črnič Jožeta (Griblje 53), p. Gradac
I. Predmet razpisa: ureditev malega na-

makalnega sistema na površini 3,95 ha na
kmetijskih zemljiščih investitorja.

II. Razpisna dokumentacija (projekt za
razpis skupaj s posebnimi pogoji razpisa)
dobite proti plačilu materialnih stroškov na
Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
v sobi št. 8.

III. Orientacijska vrednost razpisnih del
iz I. točke tega razpisa znaša 4,900.000 SIT.

IV. Rok za začetek del je september
1996. Rok izvedbe del je zima 1996/97.

V. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,

– reference za razpisano vrsto del,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, zavarovanje izpolnitve

obveznosti,
– celovitost ponudbe.
VI. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od

objave v Uradnem listu RS, na naslov Obči-
na Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. Po-
nudbe morajo prispeti najkasneje 6. avgusta
1996 do 13. ure. Ponudbe morajo biti odda-
ne v zaprti kuverti s pripisom: “Ponudba,
Ne odpiraj! Namakanje Bela krajina–Sred-
nje Griblje” in točen naslov ponudnika.

VII. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo 7. avgusta 1996 ob 13.30 v sejni
sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Čr-
nomelj. Ponudniki, ki bodo sodelovali pri
odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem
ponudb predložiti pisno pooblastilo.

O izboru bodo ponudniki pismeno ob-
veščeni najkasneje 5 dni po odpiranju po-
nudb.

VIII. Ostali pogoji
Vsa ostala pojasnila v zvezi z razpisom

dobite tretji in četrti delovni dan po objav-
ljenem razpisu na naslovu: Občina Črno-
melj, Trg svobode 3, Črnomelj ali po tel.
068/52-040.

Oddaja del je pogojena s pridobitvijo fi-
nančnih sredstev MKGP Republike Slove-
nije.

Občina Črnomelj

Št. 04-65/96 Ob-3332

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-

čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
Občina Črna na Koroškem

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo lokalne

ceste Žerjav–Jazbina
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

obnovo lokalne ceste Žerjav–Jazbina.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo 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. št. 0602/38-170, kontaktna oseba je
Predikaka Franc.

3. Predviden rok pričetka del je 5. 9.
1996.

4. Rok za končanje del je 31. 10. 1996.
5. Orientacijska vrednost del znaša

20,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: fiksna cena po enoti za izvede-
na dela do konca gradnje, način obračuna-
vanja del, možnost kreditiranja ali zamik
plačil, reference izvajalca, kvaliteta in rok
izvedbe, dodatne ugodnosti ponudnika.

7. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

8. Naročnik si pridržuje pravico izbire
najugodnejšega ponudnika po razpisnih kri-
terijih.

9. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
ponudba za cesto Žerjav–Jazbina” je po-
trebno dostaviti v zapečateni ovojnici naj-
kasneje do 19. 8. 1996 do 11. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih Občine Črna na Koroš-
kem v petek, 19. 8. 1996 ob 11.30. Pri odpi-
ranju ponudb morajo predstavniki ponudni-
kov predložiti pisna pooblastila za zastopa-
nje.

11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Ob-3333

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo lokalne

ceste Mušenik – smer Pikovo
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

obnovo lokalne ceste Mušenik – smer Piko-
vo.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo 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. št. 0602/38-170, kontaktna oseba je
Predikaka Franc.

3. Predviden rok pričetka del je 5. 9.
1996.

4. Rok za končanje del je 31. 10. 1996.
5. Orientacijska vrednost del znaša

15,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: fiksna cena po enoti za izvede-
na dela do konca gradnje, način obračuna-
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vanja del, možnost kreditiranja ali zamik
plačil, reference izvajalca, kvaliteta in rok
izvedbe, dodatne ugodnosti ponudnika.

7. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

8. Naročnik si pridržuje pravico izbire
najugodnejšega ponudnika po razpisnih kri-
terijih.

9. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
ponudba za cesto Mušenik – smer Pikovo”
je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici
najkasneje do 19. 8. 1996 do 11. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih Občine Črna na Koroš-
kem v petek, 19. 8. 1996 ob 11.30. Pri odpi-
ranju ponudb morajo predstavniki ponudni-
kov predložiti pisna pooblastila za zastopa-
nje.

11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Občina Črna na Koroškem

Ob-3334

Krajevna skupnost Hruševje objavlja na
podlagi 56. člena statuta Občine Postojna
(Ur. l. RS, št. 1/96) in določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
sanacijo in dograditev vodovoda na

relaciji “Hruševje (Slavinje)–Čenček
(Razdrto)”

1. Investitor razpisanih del je Krajevna
skupnost Hruševje.

2. Predmet razpisa je sanacija in dogra-
ditev vodovoda na relaciji “Hruševje–Čen-
ček” (dolžina 3.570 m; spremljajoči objekti
- blatniki, zračniki, odcepni jaški; prehodi
pod avtocesto, magistralno cesto preko vo-
dotoka...).

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 24,000.000 SIT.

4. Razpisno dokumentacijo in morebitna
dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni službi Oddelka za okolje, prostor
in urbanistično načrtovanje Občine Postoj-
na v Postojni, Ljubjanska 4 (pritličje desno
– soba št. 4) – tel. 067/24-401 takoj po
objavi javnega razpisa, in sicer ob ponedelj-
kih in sredah med 8. in 12. uro.

5. Ponudniki morajo ob dvigu dokumen-
tacije predložiti dokazilo o vplačilu 5.000
SIT na žiro račun št. 52200-630-61215 Pro-
račun občine Postojna – “Javni razpis Vo-
dovod Hruševje”.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, dokazila o strokov-
nosti, o zasedenosti kapacitet in kadrovskem
sestavu, rok izvedbe in garancijski roki, po-
nudbena cena in pogoji za fiksnost cene ter
eventualno druge ponudbene ugodnosti.

Najnižja ponudba še ne pomeni glavni
razlog za izbiro ponudnika.

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

Ponudbe morajo ponudniki oddati v za-
prti kuverti na naslov: Občina Postojna, Po-
stojna, Ljubljanska 4, s posebno oznako “Ne

odpiraj – javni razpis – Vodovod Hrušev-
je”.

8. Ponudba mora biti sestavljena sklad-
no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

9. Ponudbe bo komisija odpirala drugi
dan po poteku roka za oddajo ponudb s pri-
četkom ob 9. uri v sejni sobi Doma organi-
zacij v Postojni, Trg padlih borcev 5.

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

11. Investitor oziroma uporabnik si pri-
držuje pravico, da v primeru pomanjkanja
finančnih sredstev z izbranim ponudnikom
sklene pogodbo za sporazumno dogovorje-
no fazo glede na finančno sposobnost.

Krajevna skupnost Hruševje

Ob-3335

Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Gorica, Nova Gorica, Delpinova
16, razpisuje na podlagi 13. člena zakona o
proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 16/92) in po odredbi o pogojih in načinu
razpisa za oddajo določenih del, ki se finan-
cirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št. 24/92)
ter 53. člena zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84)

javni razpis
za izvedbo gradbenih del:

A) obnova vzhodnega grajskega stol-
pa gradu Štanjel, Občina Komen.

B) adaptacija vhodnega stolpa gradu
Rihemberk, Občina Nova gorica.

1. Predvideni rok pričetka del je 20. 8.
1996, dokončanje pa 30. 9. 1996.

2. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so predvsem:

– strokovna usposobljenost obnove sta-
rih objektov,

– najnižja ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– druge ponudbene ugodnosti.
3. Orientacijska vrednost del je:
A) 2,500.000 SIT,
B) 6,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo zainteresirani

lahko dvignejo na tajništvu Zavoda za vars-
tvo naravne in kulturne dediščine v Novi
Gorici, Delpinova 16, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure po objavi razpisa v Uradnem listu
RS. Potrebne podatke in razloge lahko zain-
teresirani dobijo na istem naslovu.

5. Ponudbe se oddajo na isti naslov, v
roku 8 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu RS, in sicer do 14. ure v zaprtih ovojni-
cah z naslovom uporabnika in označbo kra-
ja kjer se bodo izvajala dela in pripisom –
Ne odpiraj”. Odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovni dan ob 10. uri. O izidu bodo
ponudniki obveščeni v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

ZVNKD Gorica

Ob-3336

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, 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 obnovo lokalne ceste L 7006
Slovenska Bistrica–Trije Kralji

1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: obnova lokalne ce-

ste L 7006 Slovenska Bistrica–Trije Kralji,
odsek Šmartno–Trije Kralji.

3. Dokumentacija: ponudniki dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slo-
venska Bistrica. Za pokritje stroškov doku-
mentacije je potrebno nakazati 20.000 SIT
na žiro račun 51810-630-25589.

4. Orientacijska vrednost del je
150,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje pravico spre-
meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sofinancer-
ska sredstva  za demografsko ogrožena ob-
močja). Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

6. Rok za izvedbo del: predviden rok pri-
četka del je po dogovoru in v skladu z raz-
položljivimi sredstvi. Zaključek del je pred-
viden v mesecu oktobru leta 1996.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Reference za področje in obseg razpisa-
nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijske ugodnosti, kakor tudi mo-
rebitne druge ugodnosti.

8. Ponudbe: rok za oddajo ponudb je 20
dni po objavi razpisa, na naslov Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica 2310, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za obnovo lokalne ceste L 7006 Slovenska
Bistrica–Trije Kralji”.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
9. uri v prostorih oddelka.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 20 dni po odpiranju po-
nudb.

Ob-3337

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podalgi 53. člena
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) objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

globinskih vodnjakov in povezava na
obstoječi vodovodni sistem črpališča

“Šikole”
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izgradnja dveh glo-

binskih vodnjakov s pripadajočo strojno in
elektro opremo ter povezava na obstoječi
sistem črpališča “Šikole”.

3. Dokumentacija: ponudniki lahko dvig-
nejo dokumentacijo vsak delovnik po obja-
vi razpisa med 8. in 12. uro na oddelku za
okolje in prostor, Kolodvorska 10, Sloven-
ska Bistrica. Pred dvigom dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo, da so na žiro
račun naročnika št. 51810-630-25589 vpla-
čali 15.000 SIT (plačilo materialnih stroš-
kov).

4. Orientacijska vrednost del: 15,000.000
SIT.
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5. Predviden rok začetka in dokončanja
del: avgust–september 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cene,
– kompletnost pondube,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– opcija ponudbe,
– ostale bonitete.
7. Rok za oddajo ponudbe: 30 dni po

objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za oddajo del
izgradnje globinskih vodnjakov Šikole”.

8. Odpiranje ponudb: prvi delovni dan
ob 8. uri po zapadlosti roka oddaje ponudb
v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, Slovenska Bistrica.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-3338

Občina Črnomelj objavlja na podlagi
odredbe za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo razvojnih projektov CRPOV na
območju dela Krajevne skupnosti Talčji
vrh (naselja: Rodine, Naklo, Rožič vrh,

Stražnji vrh, Maverlen)
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Predmet razpisa: izdelava razvojnega

projekta celostnega razvoja podeželja in ob-
nove vasi za območje dela Krajevne skupno-
sti Talčji vrh, ki zajema naselja: Rodine, Na-
klo, Rožič vrh, Stražnji vrh, Maverlen. Pro-
jekt mora biti izdelan po metodologiji Mini-
strstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Poleg splošnih ugotovitev in zaključkov mo-
ra razvojni projekt orisati razvojne motive in
vsebovati predlog izvedbenih projektov.

3. Orientacijska cena je 2,000.000 SIT.
4. Rok izdelave: 1 leto od podpisane po-

godbe.
5. Merila za izbor: reference, vključeva-

nje domačih strokovnjakov v delo (za vode-
nje kasnejših projektov), cena, rok izdelave,
garancije.

B) Razpisni pogoji:
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati: fir-

mo ali ime ponudnika in seznam sodelav-
cev, ki bi se vključili v izdelavo projekta,

– seznam izvedenih projektov z naslovi
naročnikov, ceno s plačilnimi pogoji,

– rok izdelave,
– opis dela.
2. Rok za dostavo ponudbe je 12. avgust

1996. Odpiranje ponudb bo javno, 14. av-
gusta 1996 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

3. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni ovojnici z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba za CRPOV.

4. Ponudbe, ki ne bodo prišle pravoča-
sno, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene.

5. O izbiri bodo ponudniki pismeno ob-
veščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

6. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 8 dni od odpiranja ponudb.

Dodatne informacije lahko ponudniki do-
bijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3,
tel.: 068/52-040 na Referatu za finance, gos-
podarske in družbene dejavnosti.

Občina Črnomelj

Št. 75/96 Ob-3339

Občina Mengeš objavlja na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
29/93) in v skladu z odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter na osnovi dne 10. 4. 1996
sprejetega proračuna Občine Mengeš

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

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

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

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

3. Okvirna vrednost
Skupna vrednost predvidenih del je

4,800.000 SIT za kar so sredstva predvide-
na v občinskem proračunu.

4. Rok izvedbe del
Pričetek izvajanja del je v prvi polovici

septembra 1996 in končanjem s tehničnim
pregledom konec oktobra 1996, to je v 45
dneh.

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

– ponudbena cena,
– reference na področju tovrstnih izvaja-

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

godnejša.
6. Ponudniki: ponudnik mora biti regi-

striran za tovrstno dejavnost del za katera se
priglasuje in kot dokazilo dostaviti ustrezno
registracijo organizacije.

7. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sno dokumentacijo z razpisnimi pogoji in
popisi del lahko dvignete na naslovu: Obči-
na Mengeš, Slovenska cesta 30/I, 1234 Men-
geš vsak dan od ponedeljka do petka od 8.
do 14. ure.

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

8. Oddaja ponudb
Kompletno opremljene pismene ponud-

be je potrebno oddati ali poslati na isti na-
slov z dospetjem najkasneje do 12. VIII.
1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba preureditve ČN Mengeš”.

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

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko v te-
kočem tednu v sejni sobi Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30/I, 1234 Mengeš, s strani
občinske komisije za vodenje razpisov.

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

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

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

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Prav tako bodo smatrane kot neveljavne
ponudbe, ki ne bodo upoštevale razpisnega
in popisnega teksta.

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

Občina Mengeš

Št. 102/96 Ob-3340

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica,
Kidričeva 15, Ilirska Bistrica, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajanje javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del na objektu: prizidek Doma

starejših občanov Ilirska Bistrica
1. Splošni podatki:
Investitor: Dom starejših občanov Ilir-

ska Bistrica, Ilirska Bistrica, Kidričeva 15.
Predmet razpisa: osebno dvigalo, oprema.
Lokacija: Ilirska Bistrica - mesto.
Predvidena vrednost: dvigalo –

3,000.000 SIT, stanovanjska premična in ne-
premična oprema – 9,000.000 SIT.

Orientacijski rok dobave: dvigalo – no-
vember 1996, oprema – januar 1997.

2. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
zgoraj omenjenem naslovu ob predložitvi
potrdila o plačilu 10.000 SIT, na žiro račun
52210-603-30965, 5. 8. 1996 od 10. do 12.
ure.

3. Dostava ponudbe: ponudba mora biti
dostavljena na naslov: Dom starejših obča-
nov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, Ilirska
Bistrica, z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
opremo (ali dvigalo) do 2. 9. 1996, in sicer
do 12. ure v upravne prostore na Kidričevi
15, kjer bo istega dne ob 13. uri javno komi-
sijsko odpiranje ponudb.

4. Merila za izbor so: ponujena cena, pla-
čilni in kreditni pogoji, rok izvedbe s ter-
minskim planom, reference pri sorodnih de-
lih, dodatne ugodnosti. Podrobno so kriteri-
ji določeni v razpisnih pogojih.

5. Investitor si pridržuje pravico, da:
– prekvalificira cilj razpisa v informa-

tivni namen,
– podaljša rok za podpis pogodbe o iz-

vedbi del, ali spremeni rok izvedbe del,
– spremeni obseg del, oziroma odda do-

bavo in montažo posameznih delov ali sklo-
pov opreme, različnim ponudnikom.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh po odpiranju ponudb.

Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica
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Št. 352-3/95 Ob-3341

Mestna občina Nova Gorica na podlagi
zakona o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za izvedbo gradbenih del na objektu
Kanalizacija Rožna dolina kot sledi
1. Investitor je Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Predmet razpisa je izvedba gradbenih

del na osnovi razpisne dokumentacije.
3. Razpisna dokumentacija se lahko

dvigne po predhodnem nakazilu 15.000 SIT
na žiro račun št. 52000-630-7001 Mestna
občina Nova Gorica.

4. Orientacijska vrednost del znaša 30.
milijonov SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je septem-
ber 1996, zaključek pa najkasneje 90 dni po
podpisu pogodbe oziroma uvedbi v delo.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so podana v razpisni dokumentaciji.

7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave.

8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka iz točke 8 v stekleni dvora-
ni Mestne občine Nova Gorica ob 9. uri.

9. Dodatne informacije dobijo ponudni-
ki po telefonu 28-011, interna 241.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-3342

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in po
pooblastilu lastnikov kmetijskih zemljišč,
objavlja Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor

javni razpis
za oddajo del za individualne namakalne

sisteme
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje

Podravja, g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c,
Maribor.

2. Predmet razpisa: izgradnja namakal-
nih sistemov:

a) Toplak, Juršinci, na površini 3,3 ha,
b) Zemljak–Brodnjak, Videm pri Ptuju,

na površini 16 ha,
c) Kampl, Grajenščak, na površini 7,6

ha,
d) Irši, Cigonca, na površini 8 ha,
e) Rožman, Kunova, na površini 12 ha.
3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-

lago v prostorih Konzorcija za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor.

Stroške razpisne dokumentacije, v višini
4.000 SIT za vsak namakalni sistem je po-
trebno pred dvigom razpisne dokumentacije
poravnati na ŽR KNP g.i.z.,
51800-601-107224.

4. Orientacijske vrednosti razpisanih del
iz 2. točke tega razpisa znašajo:

a) 6,500.000 SIT,
b) 3,500.000 SIT,
c) 16,000.000 SIT,
d) 7,500.000 SIT,
e) 10,000.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je okto-

ber 1996, dela pa morajo biti zaključena v
roku 1 meseca po sklenitvi pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del,

– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, način zavarovanja iz-

polnitve obveznosti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše

od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 16. avgust

1996, do 14. ure na naslov: Konzorcij za
namakanje Podravja, g.i.z., Maribor, Glavni
trg 19/c, Maribor.

Ponudbe morajo biti oddane za vsako
nalogo ločeno, v zaprti kuverti s pripisom:
“Ne odpiraj – ponudba” in z naslovom nalo-
ge.

9. Javno odpiranje ponudb bo 19. avgust
1996 ob 8. uri v prostorih KNP, g.i.z., Mari-
bor, Glavni trg 19/c, Maribor.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Konzorcij za namakanje Podravja

Ob-3343

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

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v

Osnovno šolo Stična in Osnovno šolo
Ferda Vesela Šentvid pri Stični za šolsko

leto 1996/97
I. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica.
II. Predmet razpisa: izvajanje prevozov

osnovnošolskih učencev za:
– OŠ Stična na relacijah:
– Korinj–Ambrus–Zagradec–Ivančna

Gorica (Šolski center),
– Bakrc–Ambrus–Zagradec–Ivančna

Gorica (Šolski center),
– Valična vas–Breg–Zagradec–Ivančna

Gorica (Šolski center),
– Krka–Ivančna Gorica (Šolski center),
– Mala Goričica–Metnaj–Dobrava pri

Stični–Ivančna Gorica (Šolski center) (dva-
krat na dan),

– Velike Vrhe–Muljava,
– Gorenja vas–Velike Kompolje–Suši-

ca–Muljava,
– Vrh pri Višnji Gori–Gorenje Brezovo–

Leskovec–Sela pri Višnji Gori–Velika Do-
brava–Podsmreka pri Višnji Gori–Višnja
Gora (dvakrat na dan),

– Spodnje Brezovo–Peščenik–Kriška
vas–Zavrtače–Stranska vas ob Višnjici–
Zgornja Draga–Višnja Gora (dvakrat na
dan).

– Ferda Vesela Šentvid pri Stični na re-
lacijah:

– Sobrače–Grm–Šentvid pri Stični,
– Lučarjev Kal–Hrastov Dol–Dob pri

Šentvidu–Škofije–Grm–Šentvid pri Stični
(dopoldne),

– Dob–Škofije–Grm–Šentvid pri Stični
(popoldne).

Naročnik si pridržuje pravico do manj-
ših sprememb relacij.

III. Razpisna dokumentacija: ponudniki
si lahko razpisno dokumentacijo ogledajo

oziroma jo dvignejo na Županstvu Občine
Ivančna Gorica – referat za družbene dejav-
nosti, Sokolska 8, Ivančna Gorica, pri Bo-
gomirju Sušiču, tel. 061/778-385, podrob-
nejše informacije o posameznih relacijah,
številu otrok, ki se vozijo, in voznem redu
pa dobijo pri ravnateljih šol (tel.: OŠ Stična
– 777-856; OŠ Šentvid pri Stični – 785-002).

IV. Ponudbe za prevoze veljajo za šols-
ko leto 1996/97.

V. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojim ali najetim vozilom z dovolje-
njem pristojnega organa za prevoz oseb.
Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno, od-
govorno in v skaldu s cestnoprometno za-
konodajo.

VI. 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), ob-
vezno pa morajo vsebovati

– ime in priimek ter naslov ponudnika
oziroma firma ponudnika,

– velikost (število sedežev in stojišč) in
starost vozila, s katerim bo opravljal prevo-
ze,

– dokazilo o lastništvu vozila oziroma
pogodbo o lizingu ali najemu vozila,

– reference (izkušnje pri prevozih osnov-
nošolskih otrok),

– bruto ceno polnega prevoženega km
glede na konfiguracijo terena,

– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-

lacijo posebej.
VII. Najugodnejši ponudnik za opravlja-

nje prevozov na določeni relaciji bo izbran
na podlagi

– ustreznosti vozila,
– ponujene cene,
– predloženih referenc ponudnika,
– eventualnih drugih ugodnosti, ki jih nu-

di ponudnik.
VIII. Ponudbe zbiramo do 13. 8. 1996

do 10. ure. Ponudbe je treba poslati v zaprti
in zapečateni kuverti z naslovom ponudnika
in s pripisom “ponudba – prevozi 1996/97 –
Ne odpiraj”, priporočeno po pošti ali oddati
osebno v pisarni Občine Ivančna Gorica (re-
ferat za družbene dejavnosti), Sokolska 8,
Ivančna Gorica.

IX. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
13. 8. 1996, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gori-
ca. Nepopolnih, prepoznih in nepravilno
opremljenih ponudb ne bomo upoštevali.

X. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb. Izbrani po-
nudniki morajo podpisati pogodbo najpoz-
neje v 30 dneh od odločitve o izbiri, prevoz
pa začeti opravljati s 1. 9. 1996.

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudb dobite vsak dan od 8. do 12. ure na
Občini Ivančna Gorica pri Bogomirju Suši-
ču, tel. 061/778-385.

Občina Ivančna Gorica

Št. 96-100445/132 Ob-3344

Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževalna dela

na objektu “skladišče – Postojna”
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
A) Izvedba gradbeno-obrtniških in instala-

cijskih del na objektu “skladišče – Postojna”.
B) Strokovni nadzor nad izvedbo del na

objektu “skladišče – Postojna”.
3. Razpisno dokumentacijo (popisi del

in razpisni pogoji) lahko dvignejo samo po-
nudniki, ki so bili izbrani na osnovi javnega
razpisa primernosti izvajalca za leto 1996/
97 pod točko A1 in B Sklepa MO št.
351-1762/96 142-0490/DM z dne 24. 6.
1996, po priloženem potrdilu plačila stroš-
kov in priloženem pismenem pooblastilu za
dvig dokumentacije, dne 31. 7. 1996 od 8.
do 10. ure pri Pangršič Cirilu (tel. 171-2112)
na Kardeljevi ploščadi 24, Ljubljana.

Pred prevzemom razpisne dokumentaci-
je morajo ponudniki vplačati stroške izdela-
ve razpisne dokumentacije v višini 10.000
SIT na žiro račun MO RS 50100-637-55216.

Prav tako morajo vsi interesenti za dvig
dokumentacije najkasneje do 30. 7. 1996 do
15. ure pismeno sporočiti, da bodo dvignili
razpisno dokumentacijo (lahko tudi na faks
061/13-18-245).

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del znaša 25,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Postojna.
6. Rok za začetek vzdrževalnih del je 1.

9. 1996, dokončanje del 40 koledarskih dni.
7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponud-

ba in merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so razvidna v razpisnih pogojih naročni-
ka. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahtevanih
podatkov se izloči iz nadaljnje obravnave.

8. Pismene ponudbe oddati 26. 8. 1996
do 9. ure na naslov Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana (glavno vložišče), v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – javni raz-
pis”, za dela:

A) izvedba adaptacijskih del na objektu
v Postojni;

B) izvajanje strokovnega nadzora na ob-
jektu v Postojni.

9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
dne 26. 8. 1996 ob 12.30 za izvedbo del in
ob 13. uri za strokovni nadzor.

10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 20
dneh od dneva odpiranja ponudb.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo ponudnikov za za-
stopanje.

Št. 96-100445/132 Ob-3345

Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

ogrevanja v objektih Tehničnega zavoda
v Slovenski vasi na Dolenjskem

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
A) Izvedba rekonstrukcije ogrevanja v

objektih Tehničnega zavoda – Slovenska vas
na Dolenjskem;

B) Strokovni nadzor nad izvedbo del na
objektu Tehničnega zavoda – Slovenska vas
na Dolenjskem.

3. Razpisno dokumentacijo (popisi del
in razpisni pogoji) lahko dvignejo samo po-
nudniki, ki so bili izbrani na osnovi javnega
razpisa primernosti izvajalca za leto 1996/
97 pod točko A4 in B Sklepa MO št.
351-1762/96 142-0490/DM 24. 6. 1996, po
priloženem potrdilu plačila stroškov in pri-
loženem pismenem pooblastilu za dvig do-
kumentacije, dne 31. 7. 1996 od 8. do 10.
ure pri Hren Borisu (tel.: 171-2102) na Kar-
deljevi ploščadi 24, Ljubljana.

Pred prevzemom razpisne dokumentaci-
je morajo ponudniki vplačati stroške izdela-
ve razpisne dokumentacije v višini 10.000
SIT na žiro račun MO RS 50100-637-55216.

Prav tako morajo vsi interesenti za dvig
dokumentacije najkasneje do 30. 7. 1996 do
15. ure pismeno sporočiti, da bodo dvignili
razpisno dokumentacijo (lahko tudi na faks
061/13-18-245).

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del znaša 45,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Slovenska vas na
Dolenjskem.

6. Rok za začetek vzdrževalnih del je 1.
9. 1996, dokončanje del 20. 10. 1996.

7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponud-
ba in merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna v razpisnih pogojih na-
ročnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahte-
vanih podatkov se izloči iz nadaljnje obrav-
nave.

8. Pismene ponudbe oddati 26. 8. 1996
do 9. ure na naslov Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana (glavno vložišče), v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – javni raz-
pis”, za dela:

A) izvedba rekonstrukcije ogrevanja v
objektih Tehničnega zavoda v Slovenski va-
si na Dolenjskem;

B) izvajanje strokovnega nadzora za ob-
jekt Tehničnega zavoda v Slovenski vasi na
Dolenjskem.

9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
26. 8. 1996 ob 11. uri za izvajanje del in ob
12. uri za strokovni nadzor.

10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v
enem tednu od dneva odpiranja ponudb.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo ponudnikov za za-
stopanje.

Ministrstvo za obrambo Ljubljana

Št. 123/96 Ob-3346

Na podlagi 18., 19. in 20. člena zakona o
zagotavljanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. list RS, št. 75/94 z dne 2. 12.
1994) Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje,

sofinanciranje ali subvencioniranje
kulturnih programov oziroma
projektov, ki jih bo v letu 1997

financirala Republika Slovenija iz dela
proračuna, namenjenega za kulturo
I. Področja kulturnih programov ali pro-

jektov.
1. Ministrstvo zbira predloge z nasled-

njih področij:
– književnost, gledališče, glasba, ples in

balet, likovna dejavnost, založništvo, radio
in televizija ter t.i. multimedialni projekti,
ki združujejo omenjena področja;

– tisti del splošno izobraževalnega knjiž-
ničarstva, ki spada v pristojnost države ter
program Narodne in univerzitetne  knjižni-
ce Ljubljana in knjižnično informacijske
mreže s tega področja;

– posredovanje kulturnih vrednot;
– kulturno delovanje narodnih skupnosti

in Romov v Republiki Sloveniji;
– kulturno delovanje priseljencev v Re-

publiki Sloveniji;
– kulturno delovanje Slovencev, ki žive

zunaj Republike Slovenije;
– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalne naloge s področja kulture;
– druge naloge, ki smiselno izhajajo z

omenjenih področij.
2. Predloge za področje varstva kulturne

dediščine (tudi za mednarodno sodelova-
nje) zbira Uprava Republike Slovenije za
kulturno dediščino.

Razpis za štipendije in revialni tisk (tudi
za mladinsko periodiko) bo objavljen pose-
bej. Predloge programov oziroma projektov
s področja kinematografije (in videa) bo zbi-
ral filmski sklad Republike Slovenije na
podlagi razpisov, ki jih bo objavil v skladu s
svojimi internimi pravili razen za financira-
nje obveznosti, ki izhajajo iz sodelovanja z
mednarodnimi vladnimi organiazcijami.

II. Predlagatelji
Predloge programov in posameznih pro-

jektov lahko pošljejo vse pravne osebe, ki
so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti
in posredovanje kulturnih vrednot, samo-
stojni ustvarjalci s področja kulture, kultur-
noumetniška in druga društva, ki imajo v
svojih ustanovnih aktih določeno opravlja-
nje kulturne dejavnosti ter njihove zveze, v
primeru avtorskih projektov pa tudi njihovi
avtorji.

Javni zavodi v razpisni prijavi navedejo
tudi svoje predloge za financiranje stalnih
neprogramskih stroškov. V skladu z 20. čle-
nom zakona o zagotavljanju javnega intere-
sa na področju kulture lahko za kritje ne-
programskih stroškov kandidirajo tudi izva-
jalci, ki niso javni zavodi, a s svojimi pro-
grami trajneje zadovoljujejo kulturne
potrebe na posameznem področju.

Na področju varovanja kulturne dedišči-
ne prijavijo program javni zavodi, ki so za-
konsko pooblaščeni za opravljanje te dejav-
nosti (javni zavodi za varstvo kulturne de-
diščine, arhivi, muzeji, knjižnice). Predloge
lahko predložijo tudi lastniki in upravljalci
razglašenih kulturnih spomenikov in tiste
pravne osebe, ki imajo z državo sklenjene
posebne sporazume.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 39 – 26. VII. 1996 Stran 2805

Na področju založništva lahko svoje pro-
grame prijavijo tudi založniki in organiza-
cije, ki se ukvarjajo z izdajanjem slovenske
književnosti v zamejstvu in izseljenstvu, ter
samozaložniki.

V skladu z načelom avtonomije kolek-
tivnega subjekta in zakona o samoupravnih
narodnih skupnostih prijavita programe na-
rodnih skupnosti v Sloveniji italijanska in
madžarska samoupravna narodna skupnost
v Republiki Sloveniji in pri tem upošteva
določila dogovora o medsebojnem razmerju
(1996).

Romi lahko svoje programe priglasijo
prek zveze romskih društev Slovenije, prek
Društva za razvijanje prostovoljnega in pre-
ventivnega dela Ljubljana ali prek ZKOS.
Prav tako priglasijo svoje programe prek
ZKOS priseljenci.

Za Slovence v zamejstvu programe pra-
viloma predlagajo: Za Slovence v Italiji Slo-
venska kulturnogospodarska zveza in Svet
slovenskih organizacij, za Slovence v Av-
striji Krščanska kulturna zveza in Sloven-
ska prosvetna zveza, za  Slovence na Ma-
džarskem pa Zveza Slovencev na Madžar-
skem. Na področju kulturnih stikov s slo-
venskimi izseljenci sta predlagatelja
praviloma Slovenska izseljenska matica in
društvo Slovenija po svetu.

V skladu s 3. odstavkom 18. člena zakona
o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture bo mogoče skleniti pogodbo o sofi-
nanciranju kulturnega programa oziroma pro-
jekta brez javnega razpisa, če gre za posebno
pomemben program oziroma projekt, ki ga
ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.

Ministrstvo bo z izbranimi izvajalci kul-
turnih programov ali projektov sklenilo po-
godbe o financiranju, sofinacniranju ali sub-
vencioniranju. Sklenitev in izvedba pogodb
bosta potekali v skladu z določili zakona o
izvajanju proračuna za leto 1997 in navodili
Ministrstva za finance za izvajanje tega za-
kona.

III. Priprava predloga
Postopke in merila za izbiro predlogov

kulturnih programov ali projektov določa
pravilnik o pripravi programa za leto 1997.

Ministrstvo bo predlog programa pri-
pravljalo s pomočjo izvedenskih skupin za
posamezna področja kulturnih dejavnosti.

Predlog programa mladinske periodike
bo pripravljen v sodelovanju z medresor-
skim vladnim odborom za mladinsko perio-
diko.

Na področju manjšinske kulturne prob-
lematike bo prva uskladitev predlogov pro-
grama potekala znotraj avtohtone narodne
skupnosti, v Ministrstvu za kulturo pa bo
opravljena še uskladitev med predlogi skup-
nosti in okvirom razpoložljivih sredstev. Na
ministrstvu bo potekalo tudi usklajevanje
predlogov na področju priseljenske kultur-
ne problematike.

IV. Način prijave programov
Predlagatelji lahko podrobnejše informa-

cije ter obrazce za pripravo predlogov dobi-
jo v vložišču Ministrstva za kulturo v času
uradnih ur (vsak ponedeljek, sredo in petek
med 10. in 13. uro).

Rok za oddajo predlogov je 1. oktober
1996. Predlogi morajo biti poslani na na-
slov Ministrstvo Republike Slovenije za kul-
turo, Ljubljana, Cankarjeva 5, v zaprtih

ovojnicah z in oznako za program 1997 ter
oznako področja (npr. gledališče, glasba,
mednarodno sodelovanje itd.).

Predlogi za področje kulturne dediščine
morajo biti poslani na naslov: Uprava Re-
publike Slovenije za kulturno dediščino,
Ljubljana, Plečnikov trg 2, v zaprti ovojnici
in z oznako za program 1997 ter z oznako
področja (npr. arhivsko, muzejsko, medna-
rodno itd.).

Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo o
izboru najkasneje dva meseca po sprejetju
državnega proračuna za leto 1997.

Ministrstvo za kulturo

Št. 322/96 Ob3347

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. list RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje

javni razpis
za izdelavo projektov PGD in PZI za

vgradnjo povratnih loput na kanalizaciji
Celja

1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.

2. Predmet razpisa je izdelava projektov
PGD in PZI za vgradnjo povratnih loput na
kanalizaciji Celja. V projektu je potrebno
obdelati:

– vgradnja povratne lopute na RZ2,
vključno z avtomatizacijo in daljinskim nad-
zorom,

– vgradnja povratne lopute na RZ3
vključno z dovodom energije, avtomatiza-
cijo in daljinskim nadzorom,

– vgradnja povratne lopute na kanalu iz
Lisc.

Projektant preveri že obstoječe objekte,
jih vključi v projekt oziroma jih doprojekti-
ra.

3. Razpisno dokumentacijo, projektno
nalogo s preglednim območjem dobijo po-
nudniki v roku 7 dni od dneva objave javne-
ga razpisa med 8. in 10. uro na naslovu:
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., javno pod-
jetje, Lava 2a, Celje, pri Spevan Jožetu ali
Jerman Marjani, tel. 063/541322 proti pla-
čilu zneska za dokumentacijo v višini 5.000
SIT na ŽR Vodovod – Kanalizacija Celje,
št. 50700-601-105256 pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za projektira-
nje bo v času razpisnega roka na vpogled na
istem mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
1,500.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je druga polo-
vica leta 1996, dokončanje pa v 30 dneh po
podpisu pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, cena, hitrost izvedbe
in reference s področja razpisanih del.

7. Rok za oddajo ponudb je 32 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 27. 8.
1996 do 12. ure na naslov. Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za izdelavo projek-
tov PDG in PZI za vgradnjo povratnih loput
na kanalizaciji Celja!”

8. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 29. 8.
1996 ob 9.30 v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje – sejna soba. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Št. 322/96 Ob3348

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. list RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje

javni razpis
za investicijsko vzdrževalna dela

vodovoda
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: investicijsko vzdr-

ževalna dela vodovoda za:
– obnovo vodovodnih priključkov in
– sanacijo obstoječih ter izvedbo vodo-

vodnih jaškov.
3. Razpisno dokumentacijo, popise del s

predizmerami dobijo ponudniki v roku 7
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Vodovod – Kanaliza-
cija Celje, Lava 2a pri Spevan Jožetu, tel.
063/451322, proti plačilu zneska za doku-
mentacijo v višini 5.000 SIT na ŽR Vodo-
vod – Kanalizacija Celje, št. 50700601-
105256 pri Agenciji RS za plačilni promet,
enota Celje.

4. Orientacijska vrednost del je
10,000.000 SIT.

5. Čas izvajanja del: v letu 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– raference iz področja razpisanih del,
– izvedba del v rednem delovniku ali tu-

di na vpoklic,
– kadrovska usposobljenost in tehnična

opremljenost za predmetna dela,
– krajši rok izvedbe del,
– način plačila in fiksnost cen,
– druge morebitne ugodnosti.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
9. Investitor si pridržuje pravico, da lah-

ko odda dela po funkcionalnih celotah raz-
ličnim izvajalcem.

10. Rok za oddajo ponudb je 32 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 27. 8.
1996 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za investicijsko vzdr-
ževalna dela vodovoda!”

11. Odpiranje ponudb bo v četrtek,
29. 8. 1996 ob 10.30 v prostorih Mestne
občine Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
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nova 27/II – sejna soba. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Št. 322/96 Ob3349

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. list RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje

javni razpis
za gradnjo sekundarne kanalizacije v

Levcu
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: gradnja sekundarne

kanalizacije v Levcu – zbirni in priključni
kanali.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 7
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Vodovod – Kanaliza-
cija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, Celje,
pri Spevan Jožetu ali Jerman Marjani, tel.
063/541322 proti plačilu zneska za doku-
mentacijo v višini 10.000 SIT na ŽR Vodo-
vod – Kanalizacija Celje, št. 50700601-
105256 pri Agenciji RS za plačilni promet,
enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
8,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je druga polo-
vica leta 1996, dokončanje pa v 45 dneh po
pričetku.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji, pogoji eventualnega

kredita,
– lista referenčnih objektov,
– dokaz o tehnični opremljenosti,
– dokaz o strokovnosti kadrov,
– rok izvedbe del,
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Rok za oddajo ponudb je 32 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 27. 8.
1996 do 12. ure na naslov. Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za gradnjo sekun-
darne kanalizacije v Levcu!”

10. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 29.
8. 1996 ob 10. uri v prostorih Mestne obči-
ne Celje, Komunalna direkcija – sejna so-
ba, Prešernova 27/II Celje. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti prisotni predstavniki

ponudnikov  pisna  pooblastilna  za  zasto-
panje.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Št. 322/96 Ob3350

Na osnovi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. list RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 19/94), objavlja Mestna
občina Celje

javni razpis
za hidravlični preračun kanalizacijskega

omrežja Celja
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: hidravlični preračun

kanalizacijskega omrežja mesta Celja s cil-
jem:

– določiti Q max,
– določiti razbremenilnike na RZjih in

GZjih,
– vključitev prečrpališč na RZjih,
– vključiti zbirni kanal iz Lisc,
– vključiti kanal iz Brega in Polul.
3. Razpisno dokumentacijo, projektno

nalogo s preglednim območjem dobijo po-
nudniki v roku 7 dni od dneva objave javne-
ga razpisa med 8. in 10. uro na naslovu:
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., javno pod-
jetje, Lava 2a, Celje, pri Spevan Jožetu ali
Jerman Marjani, tel. 063/541322 proti pla-
čilu zneska za dokumentacijo v višini 5.000
SIT na ŽR Vodovod – Kanalizacija Celje,
št. 50700-601-105256 pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za projektira-
nje bo v času razpisnega roka na vpogled na
istem mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
2,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je druga polo-
vica leta 1996, dokončanje pa v 45 dneh po
podpisu pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, cena, hitrost izvedbe
in reference s področja razpisanih del.

7. Rok za oddajo ponudb je 32 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 27. 8.
1996 do 12. ure na naslov Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za izvedbo hidra-
vličnega preračuna kanalizacije Celja!”

8. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 29. 8.
1996 ob 9.30 v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II,  Celje  –  sejna  soba.  Pri  odpiranju
ponudb  morajo  imeti  prisotni  predstavni-
ki  ponudnikov  pisna  pooblastila  za  zasto-
panje.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje

Št. 322/96 Ob3351

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), objavlja Občina Vojnik

javni razpis
za izdelavo projekta sanacije ČN

Dobrna
1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,

Vojnik.
2. Predmet razpisa je izdelava projekta

sanacije ČN Dobrna skladno s projektno na-
logo.

3. Razpisno dokumentacijo – projektno
nalogo dobijo ponudniki v roku 7 dni od
dneva objave javnega razpisa med 8. in 10.
uro na naslovu: Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, Celje, pri
Spevan Jožetu ali Drugovič Urši, tel.
063/541322 proti plačilu zneska za doku-
mentacijo v višini 5.000 SIT na ŽR Vodo-
vod – Kanalizacija Celje, št. 50700-601-
105256 pri Agenciji RS za plačilni promet,
enota Celje.

Kompletna dokumentacija za projektira-
nje bo v času razpisnega roka na vpogled na
istem mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
1,500.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je druga polo-
vica leta 1996, dokončanje pa v 45 dneh po
podpisu pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, cena, hitrost izvedbe
in reference s področja razpisanih del.

7. Rok za oddajo ponudb je 32 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 27. 8.
1996 do 12. ure na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 1, 3212 Vojnik.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za izdelavo projekta
sanacije ČN Dobrna!”

8. Odpiranje ponudb bo v petek, 30. 8.
1996 ob 9.30 v prostorih Občine Vojnik,
Keršova 1, Vojnik. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Občina Vojnik

 Ob3352

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in proračunu Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95), zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86) in odredbe o postopku javnega raz-
pisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), SLOVENSKE
ŽELEZNICE, d.d. objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca za AKZ zaščito in

pleskanje SVTK naprav
A. Splošni pogoji:
1. Investitor: SLOVENSKE ŽELEZNI-

CE, d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
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2. Predmet razpisa:
  1. AKZ zaščita SV in TK naprav
  2. Pleskanje SV in TK naprav
  3. Označevanje signalov in signalnih

oznak s simboli, črkami in številkami
3. Lokacija: Železniška proga PIVKA–

ILIRSKA BISTRICA drž. meja, DIVAČA–
KOPER–RAKITOVEC drž. meja.

4. Čas izvajanja del: Dela morajo biti
končana do 31. oktobra 1996.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
v višini = 5,000.000 SIT.

B. Razpisni pogoji
Pismena ponudba za razpis mora vsebo-

vati:
a) pregled vsebine (vrsta barve, način

barvanja oziroma predhodnega čiščenja,
razširjenost delovišča, standard označeva-
nja in pleskanja, pogodba z izdelovalcem
oziroma dobaviteljem barv),

b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) dokazila o registraciji in matični šte-

vilki podjetja,
d) podatke o lastni tehnični usposoblje-

nosti in zmogljivosti za izvajanje del (kadri,
strokovna usposobljenost, oprema),

e) reference na podobnih delih,
f) dokazilo o boniteti,
g) pismeno zagotovilo, da bo upošteval

predpise, ki se nanašajo na varnost in ureje-
nost železniškega prometa in varstvo pri de-
lu,

h) plačilne pogoje (30 dni),
i) garancijske roke in načine zavarova-

nja izpolnitve obveznosti in jamstvo,
j) način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
k) ime in priimek osebe, ki je določena:
– za odgovornega vodjo del,
– za kontaktno osebo,
l) druge ugodnosti, za katere ponudnik

meni, da pomenijo določeno prednost pri
ugotavljanju primernosti oziroma predstav-
ljajo določeno ugodnost za naročnika.

C. Merila za ugotavljanje najugodnejše-
ga ponudnika

Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo za-
gotavljal najuspešnejšo realizacijo ponuje-
nih del po naslednjih kriterijih:

a) ugodnejše cene,
b) krajši rok izdelave,
c) boljše in več referenc z navedenega

področja dela,
d) poznavanje tehnologije z navedenega

področja dela,
e) poznavanje tehnologije železniškega

prometa s poudarkom na poznavanju pred-
pisov s področja varnosti in urejenosti že-
lezniškega prometa,

f) druge ugodnosti, ki jih nudijo naroč-
niku.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere najcenejšega ponudnika.

Razpisno dokumentacijo in ostale po-
trebne informacije lahko dobite pri SŽ, d.d.,
Sekcija za SV in TK naprave Pivka, Kolod-
vorska 33, 6257 Pivka, pri Egonu Turku,
dipl. inž. elth., tel 067/51007 od 29. 7. 1996
do vključno 2. 8. 1996 od 8. do 10. ure.

Ponudbo za javni razpis je treba predlo-
žiti do vključno 2. 8. 1996 do 10. ure v
tajništvo Sekcije SVTK Pivka, Kolodvorska
33 v Pivki.

Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z napisom “Ne odpiraj – javni razpis” na-

slovljena na SŽ, d.d., Sekcija SVTK Pivka,
Kolodvorska 33, 6257 Pivka.

Odpiranje ponudb bo 9. 8. 1996 ob 11.
uri v prostorih SŽ, d.d., Sekcije SVTK Piv-
ka, Kolodvorska 33 v Pivki.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Št. 822266 Ob-3353

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakul-
teta, Aškerčeva 2, Ljubljana, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup vozila

1. Predmet razpisa je nakup vozila mini
bus za 8 + 1 osebo.

Dodatna oprema za vozilo: centralno za-
klepanje, ABS zavore, servo volan.

2. Vozilo se kupuje staro za novo.
Ponudba mora vsebovati firmo in dejav-

nost ponudnika, dokazilo o registraciji po-
nudnika, bonitetne obrazce in organizacijo
servisne službe, ponujeno ceno s strukturo
cene in plačilne pogoje.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in sta-
bilnost cen,

– možnost kreditiranja in pogoji,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika,
– garancija za brezhibnost.
4. Pisne ponudbe morajo biti opremljene

v skladu z 12. členom citirane odredbe.
5. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po

objavi tega razpisa.
Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo

je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – nakup avtomobila” na
naslov: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
tajništvo fakultete, soba 524.

6. Odpiranje ponudb je javno, dne 7. 8.
1996 ob 12. uri v sejni sobi št. 521 na Filo-
zofski fakulteti.

7. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Št. 822266 Ob-3354

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakul-
teta, Aškerčeva 2, Ljubljana, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo audio video opreme
1. Predmet razpisa je:
12 kom. grafoskopov za projekcijo,
12 kom. mizic za grafoskop,
1 kom. LCD projekcijska plošča za gra-

foskop,
4 kom. dia projektorjev,
1 kom. episkop,

5 kom. kasetofonov,
1 kom. diktafon,
7 kom. televizorjev, ekran 72 cm,
8 kom. video rekorderjev – stereo.
Merila za izbiro:
– ime ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe,
– BON obrazci: 1, 2 in 3,
– rok dobave,
– ponudbena cena, način plačila in sta-

bilnost cen,
– opcija ponudbe, rok izvedbe,
– garancija in servis z odzivnim časom,
– garancija za brezhibnost,
– druge ugodnosti.
Razpisno dokumentacijo in dodatna po-

jasnila dobite vsak delovnik od 13. do 14.
ure na Filozofski fakulteti pri inž. Cvetu
Pustovrhu, tel. 1769-253.

Pisne ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po obja-
vi tega razpisa z oznako “Audio-video opre-
ma” v zapečateni kuverti na naslov Filozof-
ska fakulteta, Aškerčeva 2, tajništvo fakul-
tete, soba št. 524 v Ljubljani.

Odpiranje ponudb je javno, dne 7. avgu-
sta 1996 ob 10 uri v Sejni sobi št. 521 na
Filozofski fakulteti.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Št. 822266 Ob-3355

Univerza v Ljubljani, Filozofsko fakul-
teta, Aškerčeva 2, Ljubljana, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
pisarniških stolov

1. Predmet razpisa je: 200 kom. pisar-
niških stolov, vrtljivih, ergonomsko obliko-
vanih in z dvižnim mehanizmom, z mož-
nostjo  izbire  barve  pri  dekorativnem
blagu.

Merila za izbiro:
– ime ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe,
– BON obrazci: 1, 2 in 3,
– ponudbena cena, način plačila in sta-

bilnost cen,
– opcija ponudbe, rok dobave,
– garancija za brezhibnost,
– druge ugodnosti.
Razpisno dokumentacijo in dodatna po-

jasnila dobite vsak delovnik od 13. do 14
ure na Filozofski fakulteti pri inž. Cvetu
Pustovrhu, tel. 1769-253.

Pisne ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po obja-
vi tega razpisa z oznako “Pisarniški stoli” v
zapečateni kuverti na naslov Filozofska fa-
kulteta, Aškerčeva 2, tajništvo fakultete so-
ba, št. 524 v Ljubljani.

Odpiranje ponudb je javno, dne 7. avgu-
sta 1996 ob 11 uri v sejni sobi št. 521 na
Filozofski fakulteti.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.
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Št. 822266 Ob-3356

Univerza v Ljubljani, Filozofsko fakul-
teta, Aškerčeva 2, Ljubljana, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
1. za izvedbo ožičenja in vzpostavitve

računalniškega omrežja na Filozofski fa-
kulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana

2. za računalniško opremo
1. Predmet razpisa je:
a. UTP ožičenje za računalniško infor-

matiko,

b. komunikacijska oprema,
c. omrežni Ethernet adapterji,
d. inštalacijska dela in meritve.
Predvideno število priključnih mest je v

celoti 200 priključkov.
V prvi fazi 100 aktivnih priključkov in

100 pasivnih priključkov, samo razvod kab-
laže. Pri kablaži se delno upošteva obstoje-
ča optična napeljava po vertikali stavbe, ki
bo služila za nadaljni razvod UTP ožičenja
po horizontali stavbe.

Stavba Filozofske fakultete ima sedem
nadstropij v tlorisni izmeri 100 m dolžine in
20 m širine.

Ožičenje in komunikacijska oprema mo-
ra ustrezati zahtevam standardov: ISO
11801 ter 802.3.

2. Predmet razpisa je:
10 kom. računalnikov Pentium 100Mhz,

Intel, HD 1,6 Gb, monitorji C 15”, CD-ROM
6 speed, miške LOGITECH, 16 Mb RAM,

7 kom. tiskalnikov, FUJITSU DL-700,
3 kom. tiskalnikov FUJITSU DL-3800,
1 kom. A-4 barvni skener,
2 kom. črno-belih skenerjev,
1 kom. modem 28.800 BAUD.
Merila za izbiro:
– ime ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe,

– BON obrazci: 1, 2 in 3,
– specifikacija komponent in del s po-

nudbena ceno,
– opis ponujene rešitve (zaželjena topo-

logija),
– ponudbena cena, način plačila in sta-

bilnost cen,
– opcija ponudbe, rok izvedbe,
– garancija za brezhibnost,
– druge ugodnosti.
Razpisno dokumentacijo in dodatna po-

jasnila dobite vsak delovnik od 13. do 14.
ure na Filozofski fakulteti pri inž. Cvetu
Pustovrhu, tel. 1769-253 ali ek. Alešu
Moškonu tel. 1769-410.

Pisne ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po obja-
vi tega razpisa z oznako “Ethernet” v zape-
čateni kuverti na naslov Filozofska fakulte-
ta, Aškerčeva 2, tajništvo fakultete, soba št.
524 v Ljubljani.

Odpiranje ponudb je javno, dne 7. avgu-
sta 1996 ob 13. uri v sejni sobi št. 521 na
Filozofski fakulteti.

Izbor izvajalcev za točko 1 in 2 se bo
vršil ločeno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Št. 240/96-1 Ob-3357

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Ilirska Bistrica objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca strokovnega nadzora

pri izgradnji II. faze Osnovne šole
Podgora in adaptaciji obstoječe stavbe v

Kuteževem
1. Naročnik del: Občina Ilirska Bistrica,

Bazoviška 14, Ilirska Bistrica.
2. Predmet razpisa je strokovni nadzor

pri dograditvi Osnovne šole Podgora (II.
faza) in adaptaciji obstoječe stavbe v Kute-
ževem, Ilirska Bistrica.

3. Investicijsko-tehnična dokumentacija
je na vpogled do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med 9.
in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica, Bazo-
viška 14, prvo nadstropje, soba št. 2, po
predhodnem telefonskem dogovoru. Infor-
macije za razpisana dela daje v zgoraj nave-
denem roku med 9. in 11. uro pri Zdravku
Kirnu, na tel. 067/41-361, int. 130.

4. Vsebina javnega naročila je izbira iz-
vajalca strokovnega nadzora za naloge v
skladu z 61. členom zakona o graditvi ob-
jektov, analize prispelih ponudb za gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela, dobave
in montaže opreme ter kontrole tehnične
dokumentacije.

5. Orientacijska vrednost del znaša:
1,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka gradnje je sep-
tember 1996.

7. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so: ponujena cena, kreditni in plačilni
pogoji, reference pri sorodnih delih, uspo-
sobljenost, dodatne ugodnosti.

8. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Osnovna šola Podgora (II.
faza) – Strokovni nadzor”, “Ponudba – Ne
odpiraj!” ter točnim naslovom ponudnika,
je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici
do vključno 16. dne po objavi tega razpisa
do 12. ure na naslov: Občina Ilirska Bistri-
ca, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica.

Kasneje prispelih ponudb investitor ne
bo obravnaval, ne glede na datum oddaje
pošiljke.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 13.
uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Ba-
zoviška 14, prvo nadstropje desno.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
tridesetih dneh po odpiranju ponudb.

Št. 240/96-1 Ob-3358

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Ilirska Bistrica ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za izgradno II.

faze Osnovne šole Podgora in adaptacijo
obstoječe stavbe v Kuteževem

1. Naročnik del: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška 14, Ilirska Bistrica.

2. Predmet razpisa je dograditev Osnov-
ne šole Podgora (II. faza) in adaptacija ob-
stoječe stavbe v Kuteževem, Ilirska Bistrica.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica, Ba-
zoviška 14, prvo nadstropje, soba št. 2, kjer
je na vpogled tudi investicijsko-tehnična do-
kumentacija. Pri dvigu dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 35.000 SIT na ŽR
52210-630-61220, Občina Ilirska Bistrica,
z namenom nakazila “Pristojbina za razpis
– dograditev Osnovne šole Podgora (II. fa-
za)”. Informacije za razpisana dela daje
Zdravko Kirn, tel. 067/41-316, int. 130, v
zgoraj navedenem roku med 9. in 11. uro.

4. Vsebina javnega naročila je:
a) izbira izvajalca gradbenih, obrtniških

in instalacijskih del,
b) izbira izvajalca za dobavo in montažo

opreme.
Dograditev Osnovne šole Podgora (II.

faza) bo obsegala izgradnjo povezovalnega
hodnika s kabinetnimi prostori, učilnicami,
garderobami ter telovadnico.

Na obstoječi stavbi se bo popravilo stre-
šno konstrukcijo, zamenjalo kritino ter v
notranjosti opravilo manjše gradbeno-obrt-
niške posege ter razširilo in obnovilo obsto-
ječo kuhinjo posege.

5. Orientacijska vrednost del znaša:
90,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka gradnje je sep-
tember 1996, zaključka pa december 1996.

7. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so: ponujena cena, kreditni in plačilni
pogoji, rok izvedbe s terminskim planom,
reference pri sorodnih delih, usposobljenost,
dodatne ugodnosti. Podrobno so kriteriji do-
ločeni v razpisnih pogojih.

8. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Osnovna šola Podgora (II.
faza)”, “Ponudba – Ne odpiraj!” ter točnim
naslovom ponudnika, je potrebno dostaviti
v zapečateni ovojnici do vključno 31. dne
po objavi tega razpisa do 12. ure na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilir-
ska Bistrica. Kasneje prispele ponudbe in-
vestitor ne bo obravnaval, ne glede na da-
tum oddaje pošiljke. Vsebina ponudbe je
opredeljena v razpisnih pogojih.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 13.
uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Ba-
zoviška 14, prvo nadstropje desno.  Navzo-
či ponudniki morajo imeti pisna pooblastila
za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ilirska Bistrica

Št- 188/96 Ob-3359

Srednja kmetijska šola GRM, Sevno na
Trški gori 13, 8000 Novo mesto, razpisuje
skladno z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 14/94) naslednji
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javni razpis
za izgradnjo senika

1. Firma: Srednja kmetijska šola Grm
Novo mesto, Sevno na Trški gori 13, 8000
Novo mesto.

2. Predmet: Izgradnja senika (prevetra-
vanje s toplim zrakom).

3. Kraj in čas dviga dokumentacije: Do-
kumentacijo lahko dvignete pri inž. Janez
Bratkoviču oziroma na sedežu šole v pone-
deljek, dne 29. 7. 1996, od 8. do 12. ure.
Podatke o izgradnji pa lahko dobite na tel.
068/323-716.

4. Predmet razpisa: na šoli je zgorel
stolpni senik in zaradi te nesreče moramo
po najkrajši možni poti zgraditi nov senik.
Senik bo dolg 50–70 m, širok 10 m, visok
(svetla višina) 6 m. Streha s 25° naklona bo
pokrita z eval ploščami.

5. Predviden rok pričetka in dokončanja
del: julij – september 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: osnovno merilo za izbiro najugodnejše
ponudbe je čas izgradnje in cena.

7. Rok, v katerem mora ponudnik oddati
ponudbo in način oddaje: Rok za oddajo
ponudbe je deseti dan začenši z dnevom
izdaje v Uradnem listu RS, in sicer v pone-
deljek, 5. 8. 1996 do 12. ure. Ponudbe od-
dajte v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za
izgradnjo senika, Ne odpiraj”.

8. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: Odpiranje bo isti dan ob 13. uri v
mladinski sobi šole.

9. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, ki jih določa odredba o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94). Še posebej obvez-
ne priloge k ponudbi pa so:

– ime odgovornega nosilca naloge,
– plan dinamike izvrševanja del v skladu

z rokovno opredelitvijo.
10. Ponudbo izdelajte na osnovi  idejne

zasnove, ki jo dvignete v omenjenem času.
V primeru lastne, cenejše rešitve, lahko po-
nudite svojo konstrukcijo in zanjo predloži-
te idejno zasnovo.

11. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev. Zato si naročnik pridr-
žuje pravico do sprememb rokov in obsega
razpisanih del.

12. Kot garancijo za resnost ponudbe pred-
ložite finančni dokument, ki se glasi na 5%
ponudbene cene in ga naročnik vnovči v pri-
meru, da ponudnik v dogovorjenem roku od-
stopi od ponudbe – v dobro računa naročnika.

Srednja kmetijska šola “Grm”
Novo mesto

Ob-3360

Skladno s sklepom 1. redne skupščine
družbe ATNET, Napredne tehnologije,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30a, 6000
Koper, z dne 4. 6. 1996, razpisuje

Mednarodni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika, za
izgradnjo centralnega računalniškega

vozlišča (CRV), za upravljanje in
podporo računalniški izmenjavi

podatkov (RIP), na področju Proste
carinske cone Luke Koper (PCC LK)
I. Uporabniki: Udeleženci v procesu in-

tegralnega transporta (špediterji, pomorske

agnecije, ladjarji, Luka Koper, Carinska
uprava RS, Slovenske železnice, inšpekcij-
ske službe, transportna podjetja, Luška ka-
petanija, zavarovalnice, banke, proizvodna
in trgovinska podjetja, javna omrežja za pre-
nos  podatkov  in  ponudniki  servisnih
storitev  pri  računalniški  izmenjavi  podat-
kov).

II. Predmet zbiranja ponudb: izgradnja
inteligentnega centralnega računalniškega
vozlišča (CRV) za upravljanje in podporo
računalniški izmenjavi podatkov (RIP), na
področju Proste carinske cone Luke Koper
(PCC LK), ki vsebuje:

1. izdelavo izvedbenega projekta, v od-
visnosti od ponujenih tehnologij, vodenje in
izvedbo inženiringa.

2. dobavo informacijskih in komunika-
cijskih tehnologij (strojna in programska
oprema), instalacija, generiranje, zagon,
testno delovanje in izobraževanje, za:

2.1 komunikacijski strežnik, ki mora
omogočiti izgradnjo WAN omrežja in raču-
nalniško izmenjavo podatkov med različni-
mi računalniškimi sistemi (PC, Midrange,
Mainframe) z različnimi računalniškimi si-
stemi (PC, Midrange, Mainframe) z različ-
nimi operacijskimi sistemi (MS DOS, MS
WINDOWS, MS WINDOWS NT, NET-
WARE, UNIX (AIX,...), VMS, VSE, MVS),
na podlagi različnih komunikacijskih stan-
dardov (X.400, X.25, SNA, SDLC, TCP/IP,
ETHERNET, TOKEN RING, RS 232, IN-
TERNET,...). V I. fazi mora sistem omogo-
čiti medsebojno povezavo  100+ udeležen-
cev, z možnostjo širitve.

2.2 strežnik za računalniško izmenjavo
podatkov (EDI server), ki bo omogočal iz-
vajanje funkcij inteligentnega vozlišča:

– računalniško izmenjavo podatkov v
EDIFACT in neEDIFACT standardih,

– konverzije med EDIFACT in ne-
EDIFACT sporočili:

– transfer podatkov med aplikacijami,
– upravljanje in spremljanje procesov,
– elektronska pošta,
– elektronski faks,
– enkripcija,
– arhiviranje,
– nadzor nad delovanjem in
– druge.
2.3. programsko opremo za generiranje

in upravljanje z RIP sporočili.
3. Dolgoročno poslovno-tehnično sode-

lovanje (partnerstvo, zastopstvo, distribu-
terstvo,...).

III. Elementi ponudbe morajo biti ureje-
ni po naslednjih točkah:

1. podatki o ponudniku, ki med ostalim
vsebujejo:

– izpisek iz sodnega oziroma gospodar-
skega registra, ki ni starejši od 30 dni, v
originalu ali overjeni kopiji,

– bonitetno poročilo ponudnika (BON-1,
BON 2 ali BON 3 obrazca APPNI), ki ni
starejše od 30 dni, v originalu ali revizijsko
poročilo revizijske hiše (velja za ponudnike
iz inozemstva),

2. dokazila/izjavo, da lahko izvaja dela, ki
so predmet ponudbe v Republiki Sloveniji.

3. izpoljeno razpredelnico ponudbe (Pri-
loga 1. razpisne dokumentacije),

4. parafirana pogodba z izpolnjenimi pri-
logami (Priloga 2. razpisne dokumentacije):

a. tehnološko okolje izvedbe projekta
(uporabljena programska in strojna oprema
ter orodja),

b. pogodbena vrednost,
c. plan mesečnega črpanja sredstev,
d. cena nalog/opreme in cenik po vrstah

storitev/opreme v tolarjih,
e. razdelitev predmeta pogodbe na nalo-

ge; za vsako nalogo naj bo določen obseg
dela po vrstah storitev, rezultata naloge, ob-
lika predaje rezultatov, orodje s katerim je
rezultat izdelan, rok predaje rezultatov na-
loge,

f. seznam razpoložljivih kadrov; za vsa-
kega izvajalca naj bodo navedeni izobraz-
ba, izkušnje, reference in obseg planirane
vrste storitev po nalogah.

5. Seznam večjih referenc ponudnika na
področju, ki je predmet razpisa, z navedbo
del in obsega.

6. Finančne ugodnosti, ki jih dodatno nu-
di ponudnik.

7. Druge ugodnosti, ki jih ponuja ponud-
nik.

8. Čas veljavnosti ponudbe, ki ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

9. Opis opreme/produkta in uporabniška
navodila.

10. Bančna garancija za resnost ponud-
be, v višini 5% od vrednosti posla iz ponud-
be, s trajanjem do 26. 9. 1996.

IV. Lokacija uporabnikov: prosto carin-
ska cona Luke Koper, celotno področje Re-
publike Slovenije in predstavništva uporab-
nikov v inozemstvu.

V. Orientacijska vrednost projekta v ob-
segu I. faze: 63,000.000 SIT.

VI. Merila izbora:
1. celovitost ponudbe,
2. kvaliteta poslovno-tehničnega sodelo-

vanja,
3. funkcionalnost in kvaliteta posamez-

nih produktov, ki so predmet ponudbe,
4. cena posameznega produkta in stroški

obratovanja v SIT,
5. ponudnikov sistem kakovosti,
6. odprtost, povezljivost in možnost širi-

tve sistema,
7. bonitete in prednostne reference po-

nudnika,
8. izkušnje ponudnika,
9. izkušnje na področju integralnega

transporta,
10. proste kapacitete, dobavni in izved-

beni roki,
11. dokumentacija,
12. čas in stroški izobraževanja, uvaja-

nja in testiranja,
13. način vzdrževanja, povezava s po-

nudnikom, odzivni časi in stroški vzdrževa-
nja.

VII. Za pravočasno in pravilno vložene
ponudbe bodo veljale tiste, ki bodo prispele
najkasneje do 14. 8. 1996, do 12. ure v
tajništvo družbe ATNET, d.o.o., Koper, Voj-
kovo nabrežje 30a, 6000 Koper.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za javni razpis IZBOR AT-
NET-96-01”. Če je ena ponudba oddana v
več ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno
oštevilčene.

VIII. Dodatne informacije o projektu
lahko zainteresirani ponudniki dobijo dne
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31. 7. 1996, po predhodnem dogorovu/naja-
vi, na sedežu družbe ATNET, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 30a, Koper.

Angleški prevod vsebine razpisa je za
mednarodne ponudnike na razpolago na se-
dežu družbe.

IX. javno odpiranje ponudb bo v petek,
dne 16. 8. 1996, ob 10. uri, v učilnici družbe
ATNET d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 30a
(III. nadstropje), Koper.

X. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, ali
pa sklene ločene pogodbe za posamezne raz-
pisane naloge.

Naročnik bo z izbranimi ponudniki skle-
nil pogodbe o izgradnji centralnega raču-
nalniškega vozlišča (CRV), za podporo ra-
čunalniškemu omrežju ATNET in nadalj-
nem poslovno-tehničnem sodelovanju.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, zaključek pa do decem-
bra 1996.

Na javnem odpiranju ponudb lahko po-
nudnike zastopajo samo osebe, ki imajo pi-
sno pooblastilo.

XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje 60 dni po odpiranju ponudb.

XII. Za dogovor o obisku ali prevzemu
razpisne dokumentacije (proti plačilu) po-
kličite Elizabeto Mahne Glavina, tel ++386
(0)66/37-221, 37-223, telefaks 37-632, vsak
delavnik med 9. in 11. uro.

ATENT d.o.o. Koper

Št. 95/96 Ob-3317

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Šentilj

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitvena dela v

športni dvorani Osnovne šole Rudolfa
Maistra Šentilj

A) Zamenjava športnega poda v veliki
dvorani.

B) Talna obnovitvena dela v mali dvora-
ni.

C) Stenska obnovitvena dela v veliki in
mali dvorani.

1. Investitor: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.

2. Predmet razpisa: obnovitvena dela v
športni dvorani Osnovne šole Rudolfa Mais-
tra, Šentilj, Šentilj 109/a (rušitvena dela,
obnovitvena dela).

3. Lokacija objekta je v naselju Šentilj,
Šentilj 109/a, Občina Šentilj.

4. Predvideni rok pričetka del je 11. 9.
1996.

5. Investitor si pridrži pravico oddati del-
ni obseg del od razpisanega, ponudnik nima
pravice do uveljavitve odškodnine iz tega
naslova.

6. Dokumentacija: popise del dobijo po-
nudniki vsak delovni dan od 7. do 15. ure na
sedežu Občine Šentilj. Za dvig dokumenta-
cije je potrebno vplačati nepovratna sredst-
va v višini 3.000 SIT na žiro račun Občine
Šentilj, št. 51800-630-25573.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika (točen

naslov),
– dokazilo o registraciji,
– garancijski rok,

– navedbo pooblaščene osebe,
– navedbo imena podizvajalcev in izja-

vo, da jamči za kakovost del podizvajalcev,
– izjavo, da je seznanjen z obsegom del,
– izjavo, da je usposobljen izvesti dela

po tem razpisu.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– rok izvedbe, terminski plan,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
obnovitvena dela v športni dvorani Osnov-
ne šole Šentilj” je potrebno dostaviti v zapr-
tih kuvertah na naslov Občina Šentilj, Šen-
tilj 69, 2212 Šentilj.

Kuverte morajo tako opremljene dospeti
na sedež občine (ne glede na način prenosa)
do 12. avgusta 1996 do 10. ure.

Kuverta I mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– garancijski rok,
– navedbo pooblaščene osebe,
– navedbo imena podizvajalcev z izjavo,

da jamči za kakovost del podizvajalcev,
– izjavo, da je seznanjen z obsegom del,
– izjavo, da je usposobljen izvesti dela

po tem razpisu.
Kuverta II mora vsebovati:
– ponudbo za:
a) zamenjavo športnega poda v veliki

dvorani,
b) talna obnovitvena dela v mali dvora-

ni,
c) stenska obnovitvena dela v veliki in

mali dvorani.
10. Nepopolne ponudbe in nepravilno

opremljene kuverte ne bodo upoštevane.
11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,

v ponedeljek, 12. avgusta 1996, ob 12. uri, v
prostorih Občine Šentilj, sejna soba.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Šentilj na
tel. 651-133 (Jože Štromajer, Mirko Anžel).

Občina Šentilj

Ob-3321

Republika Slovenija, Upravna enota
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah, objavlja na podlagi 91. člena za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Šmarje pri

Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa: dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Šmarje pri Jelšah za
drugo polletje 1996.

3. Predvideni rok dobave: postopno do
konca leta 1996 v skladu z naročilom naroč-
nika.

Specifikacija materiala je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki se lahko pridobi
pri naročniku. Količine iz specifikacije so
ocenjene in okvirne.

4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za drugo polletje leta 1996 znaša
ca. 3,000.000 SIT.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

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

c) dosedanje reference ponudnika,
d) s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziro-
ma podjetnik posameznik potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani davčne upra-
ve,

e) jamstvo za kvaliteto ponujenega ma-
teriala,

f) dobavne roke za naročeni material,
g) izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo lahko

v času razpisa prevzamejo pri Mitju Krajn-
cu, Aškerčev trg 12, soba št. 18,

h) izpolnjeno prilogo k pogodbi, z nave-
deno specifikacijo materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, količinske in dru-
ge popuste, vse preračunano na plačilo 30
dni po dobavi, cene morajo biti določene v
SIT s posebej navedenim prometnim dav-
kom,

i) datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– zagotovitev fiksnih cen do 31. 12.

1996,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika, dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
Izbrani bodo tisti dobavitelji, ki bodo

dali najugodnejše ponudbe za posamezne
vrste računalniškega in pisarniškega potro-
šnega materiala.

7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v glo-

balu in v okviru posameznih skupin glede
na spremembe med letom v skladu z razpo-
ložljivimi finančnimi sredstvi,

– izbrati najugodnejšega dobavitelja v
okviru posamezne skupine materiala v raz-
pisni dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za dobavo
materiala iz posamezne skupine drugega
najugodnejšega dobavitelja po tem javnem
razpisu.

8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti z navedbo razpisa “Ponudba za doba-
vo potrošnega računalniškega in pisarniške-
ga materiala” in z opozorilom “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis”.

Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika.
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Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
ne enote Šmarje pri Jelšah, v 8 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 prejš-
njem stavku.

9. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri na-
slednjega dne po poteku razpisa iz 8. točke,
na sedežu naročnika, Aškerčev trg 12, v
sejni sobi št. 33. Če bo dan po poteku roka
iz 8. točke dela prost dan, bo odpiranje po-
nudb prvi naslednji delovni dan. Ponudniki,
ki se bodo udeležili javnega odpiranja po-
nudb, morajo imeti pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

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

12. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko dobijo zainteresirani v ča-
su razpisa pri Mitji Krajncu, tel.
063/821-111, int. 218, med 8. in 9. uro.

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Št. 149/96 Ob-3322

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
OŠ Ormož, Hardek 5

javni razpis
za izvedbo vzdrževalnih del na strehi

šole
1. Naročnik: OŠ Ormož, Hardek 5.
2. Predmet razpisa: vzdrževalno delo po

letnem planu.
3. Naziv objekta in del:
– zamenjava strešne kritine na položnem

delu strešne površine šol. zgradbe z Al-barv-
no profilirano pločevino v izmeri 510 m2 in
protikondenčni obrizg iz poliuretana debe-
line 1 cm.

4. Kraj: Ormož, Hardek 5.
5. Orientacijska vrednost del: 3,000.000

SIT.
6. Rok izvedbe del: avgust 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– ponudbo,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na OŠ Ormož, Har-
dek 5, v pisarni ravnatelja, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

Morebitne dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo pri Burgar Bojanu, tel.
062/701-252.

10. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
vzdrževalna dela” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti v roku 8 dni od objave
tega razpisa na naslov: Osnovna šola Or-
mož, Hardek 5, 2270 Ormož.

11. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po preteku razpisnega roka ob 13. uri
na sedežu naročnika, v sobi št. 15.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Osnovna šola Ormož

Ob-3323

V skladu s členi 51–57 zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/94 in 33/88)
in določil 10. člena odloka o stavbnih zem-
ljiščih v Občini Jesenice (Ur. vestnik Go-
renjske, št. 22/85) ter sklepa Upravnega od-
bora Sklada stavbnih zemljišč Občine Jese-
nice, št. 63/3-2 z dne 2. 11. 1994, objavlja
Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice –
Sklad stavbnih zemljišč

ponovni javni razpis
za oddajo stavbnih zemljišč z zbiranjem

ponudb
1. Predmet javnega razpisa so nezazida-

na stavbna zemljišča v območju Zazidalne-
ga načrta Plavški travnik II – Vrbje (Ur. l.
RS, št. 40/92 z dne 14. VII. 1992), in sicer
zemljišča na lokacijah z naslednjimi ozna-
kami:

1.1. zemljišče z oznako A v skupni povr-
šini 9.800 m2,

1.2. zemljišče z oznako G v površini
3.500 m2.

2. Lokacijski in katastrski podatki o zem-
ljiščih, ki so predmet javnega razpisa, so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

3. Izklicna cena za m2 delno komunalno
urejenega zemljišča znaša 51 DEM/m2 v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije.

Ponudniki lahko odkupijo nepremičnine
v celoti ali delni površini.

4. Rok za predložitev pisnih ponudb je
30 dni, 90 dni in 150 dni od dneva objave
razpisa v uradnih glasilih. Ponudniki pred-
ložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba Vrbje”, osebno
ali po pošti na naslov Dominvest Jesenice,
C. m. Tita 18, Jesenice.

5. Zahtevana vsebina ponudb je razvid-
na iz razpisne dokumentacije.

6. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni od pravno-
močnosti sklepa o izbiri ponudnika.

7. Izbor najprimernejših ponudnikov bo
opravila komisija za oddajo stavbnega zem-
ljišča Sklada stavbnih zemljišč Občine Je-
senice, merila za izbor najprimernejših po-
nudnikov so razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

Komisija bo o izbiri najprimernejšega
izvajalca vse ponudnike obvestila pisno. Ne-
zadovoljni ponudniki pa tej odločitvi lahko
ugovarjajo, in sicer v roku 8 dni po prejemu
odločitve o izbiri najprimernejšega izvajal-
ca na Upravni odbor Sklada stavbnih zem-
ljišč.

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo za zemljišča, ki so
predmet tega razpisa in pridobijo ostale in-

formacije na Dominvest Jesenice, Pod goz-
dom 2, Jesenice, po predhodni najavi na tel.
064/81-045 ali 064/81-142, vsak delovni
dan od 8. do 9. ure. Odškodnina za razpisno
dokumentacijo posameznih nezazidanih
stavbnih zemljišč je 30.000 SIT in se plača
na žiro račun Dominvest Jesenice, št.
51530-601-13474.

Občina Jesenice
Sklad stavbnih zemljišč

Ob-3382

Občine Brežice, Krško in Sevnica objav-
ljajo na podlagi 20. člena zakona o financi-
ranju javne porabe in medsebojnega spora-
zuma z dne

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

označitve območja Bizeljsko-Sremiške
vinske turistične ceste z neprometno

signalizacijo na magistralnih,
regionalnih in lokalnih cestah in ostalih

javnih poteh
A. Splošni pogoji:
1. Naročnik: Občine Brežice, Krško in

Sevnica.
2. Predmet razpisa: izvedba neprometne

signalizacije.
3. Orientacijska vrednost del: območje

Občine Brežice 2,000.000 SIT, območje Ob-
čine Krško 1,500.000 SIT in območje Obči-
ne Sevnica 2,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 30. 11. 1996.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, fi-
nanciranja izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, kvaliteta idejnega projekta, rok
izvedbe, strokovna usposobljenost izvajal-
ca in reference s področja del, realnost po-
nudbe, dodatne ugodnosti, vzorci uporab-
ljenih materialov.

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

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo, ki bo ustrezala vsebini razpisne do-
kumentacije.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– vzorec pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– seznam dodatnih ugodnosti,
– idejni projekt,
– opisni vzorec materialov.
2. Ponudbo z oznako “Neprometna sig-

nalizacija na VTC - Ne odpiraj” je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti, najkasneje
do 20. 8. 1996 v vložišče Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18. Odpiranje ponudb
bo v torek, 27. 8. 1996 v sejni sobi A ob 11.
uri, ob prisotnosti predstavnikov ponudni-
kov, ki se morajo izkazati s pisnim poobla-
stilom.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne s potrdilom o vplačilu v štirinajstih
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dneh po objavi v Uradnem listu RS, od 8. do
12. ure, v sprejemni pisarni občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, kjer dobite tudi vse
dodatne informacije.

Za razpisno dokumentacijo je potrebno
plačati 6.000 SIT na žiro račun Občine Bre-
žice, številka 51620-630-13063.

4. Ponudniki bodo o izboru najugodnej-
šega izvajalca obveščeni do 6. 9. 1996.

5. Izbrani izvajalec bo sklenil pogodbo z
vsako občino posebej za njen del vinske
turistične ceste, vendar z istimi določbami
in ceno, izvajalca pa bo izbirala skupna ko-
misija.

6. Naročniki si pridružujejo pravico do-
ločiti eventualno manjši obseg del od razpi-
sanega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva, za kar se sklene pogodba oziroma
aneks k osnovni pogodbi.

Občine Brežice, Krško in Sevnica

Ob-3385

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje prevozov učencev v osnovne
šole na območju občine Ribnica za

šolsko leto 1996/97
1. Naročnik: Občina Ribnica, Ribnica,

Gorenjska cesta 3.
2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učen-

cev v Osnovno šolo Ribnica in Osnovno
šolo Sodražica na naslednjih relacijah:

2.1. Grčarice - Rakitnica - Dolenja vas -
Prigorica - Nemška vas - Ribnica (šola). Na
tej relaciji sta dve vožnji iz Grčaric, ena
vožnja iz Dolenje vasi (skupno 186 otrok),

2.2. Podpoljane - Ortnek - Žlebič - Breže
- Jurjevica - Zapotok - Sušje - Žlebič - Breg
- Ribnica (1 avtobusna vožnja),

2.3. Ortnek - Žlebič - Jurjevica - Breže -
Breg - Ribnica (1 avtobusna vožnja),

2.4. Breg - Ribnica 1 avtobusna vožnja.
Na relaciji 2, 3 in 4 je 221 učencev,

2.5. Žukovo - Velike Poljane - Ortnek -
Gorenji Lazi - Žlebič - Sušje - Ribnica. Pre-
voz s kombijem ali polavtobusom 20 otrok,

2.6. Dane - Bukovica - Ribnica 11 otrok,
2.7. Zapotok - Vinice - Ravni dol - Vini-

ce - Zamostec - Sodražica (avtobus 52 učen-
cev),

2.8. Podklanec - Globel - Žimarice - So-
dražica (avtobus 59 učencev),

2.9. Kračali - Petrinci - Kržeti - Sodraži-
ca (kombi ali minibus 10 učencev),

2.10. Praproče - Hojče - Sv. Gregor -
Sodražica (23 učencev),

2.11. Zadniki - Črnec - Brinovšica - Sv.
Gregor - Junčje - Marolče - Sv. Gregor -
Hudi koncec - Hojče - Sv. Gregor - Prapro-
če - Maršiči - Pusti hrib - Sv. Gregor (skup-
no 20 otrok).

Prevozi se vršijo zjutraj do šole in opol-
dan iz šole.

3. Prevoz na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojimi ali najetim vozilom. Svoje sto-
ritve morajo nuditi kvalitetno, odgovorno in
v skladu s cestnoprometno zakonodajo.

4. Najugodnejši ponudnik na določeni re-
laciji bo izbran na podlagi ustreznosti vozi-

la, ponujene cene in predloženih referenc
ponudnika.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika

oziroma firmo ponudnika,
– velikost vozila (število sedežev),
– reference (izkušnje pri prevozih osnov-

nošolskih otrok),
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik,
– cena polnega prevoženega km glede

na vozilo in konfiguracijo terena.
Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-

lacijo posebej.
6. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje

15. dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS do 12. ure Občini Ribnica v zaprti ovojni-
ci z napisom “Šolski prevozi - Ne odpiraj”.

7. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravi-
la razpisna komisija za šolske prevoze.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
8. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenj-
ska cesta 3.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno v roku 8 dni od odpiranja ponudb.

Občina Ribnica

Št. 110-1/96-OR/SS Ob-3386A

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

javni razpis
za oddajo del: avtocesta Fram - Slivnica;

gradbena dela, premostitveni objekti,
regulacije, komunalni vodi

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 100.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od dne 26. 7. 1996 dalje,
strokovne informacije vam posreduje Vla-
dimir Breščak, dipl. inž. (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 8. 1996 do 10. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za avtocesto
Fram - Slivnica; gradbena dela, premostitve-
ni objekti, regulacije, komunalni vodi”.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
27. 8. 1996 ob 11. uri v prostorih DDC
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96-OR/SS Ob-3386B

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

javni razpis
za oddajo del: prenos lege gradbene

parcele AC odsek Višnja Gora - Bič;
zameničenje in izdelava parcelacijskih

načrtov

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od dne 31. 7. 1996 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Julij Golobič,
dipl. prav. (tel. 13 22 241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 8. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za “prenos
lege gradbene parcele AC odsek Višnja Go-
ra - Bič; zameničenje in izdelava parcelacij-
skih načrtov”.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
26. 8. 1996 ob 9. uri v prostorih DDC, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

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

DARS, d.d

Ob-3331

javni razpis
za gradbeno obrtniška dela adaptacije
prostorov Mestne knjižnice in čitalnice

Idrija
1. Naročnik: Mestna knjižnica in čitalni-

ca Idrija.
2. Predmet razpisa je izvedba adaptacije

prostorov Mestne knjižnice v I. etaži objek-
ta “Magazin” v Idriji.

3. Razpisna dokumentacija s podatki in
razlago se dobi v Mestni knjižnici in čitalni-
ci (tel. 71 050) pri Anici Božič od objave v
Uradnem listu RS.

4. Osnovni podatki za objekt
Objekt stoji v Ul. sv. Barbare 4-5. Pro-

stori, ki se jih obdeluje so pretežni del knjiž-
nice v velikosti 314 m2 in novopridobljeni
prostori v velikosti 130 m2.

5. Lokacija objekta je v Idriji parc. št.
1443 k.o. Idrija-mesto.

6. Orientacijska vrednost del znaša ca.
5,000.000 SIT.

7. Rok za izvedbo projektov začne teči
po podpisu pogodbe, končanje prevzetih del
pa v 60 delovnih dneh.

8. Prednost pri izboru bodo imele celo-
vite ponudbe.

Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost del,
– rok izvedbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji.
9. Dokumentacija, ki jo morajo ponud-

niki predložiti:
– podatki iz 12. člena odredbe o postop-

ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil,

– podatki o kadrih in strokovni usposob-
ljenosti, kapacitetah in zasedenosti,

– podatke o podizvajalcih in obsegu jav-
nega naročila, ki bi ga izpolnili podizva-
jalci,

– ovrednoteno delo v tolarskih zneskih s
prometnim davkom,

– podatki o boniteti poslovanja,
– datum veljavnosti ponudbe,
– predlog pogodbe s predvideno bančno

garancijo v višini pogodbene vrednosti.
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10. Rok in način oddaje ponudb: Na na-
slov Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Ul.
sv. Barbare 4-5, Idrija, v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis- Mestna knjižnica in
čitalnica Idrija - ponudba, Ne odpiraj” do
12. avgusta 1996 po pošti.

11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: 19. avgust 1996 ob 8. uri v Mestni
knjižnici in čitalnici Idrija.

12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

Mestna knjižnica in čitalnica
Idrija

Št. 403-157/96-02 Ob-3289

Na podlagi 23. člena statuta Občine Laš-
ko (Ur. l. RS št. 34/95), Proračuna Občine
Laško za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 22/96) ter
predloga odbora za gospodarski razvoj ob-
čine, Občinski svet občine Laško objavlja

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za razvoj
malega gospodarstva na območju

Občine Laško
I. Sredstva proračuna Občine Laško za

razvoj malega gospodarstva v višini
16,000.000 SIT, bodo dodeljena upravičen-
cem na podlagi javnega razpisa, v obliki
dolgoročnih kreditov, z dobo vračanja do
pet let, za naslednje namene:

– pričetek opravljanja dejavnosti - za-
četniki, ki so že registrirali dejavnost,

– za razširitev opravljanja dejavnosti.
II. Na natečaj za pridobitev posojila se

lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki ter,
– zasebne in mešane gospodarske druž-

be z do 50 zaposlenimi, ki imajo kraj inve-
sticije na območju Občine Laško.

Krediti se prednostno dodelijo prosilcem,
ki poleg pogojev, ki jih zahteva banka, v
največji meri izpolnjujejo še naslednje kri-
terije:

– povečevanje zaposlovanja na podlagi
novih programov,

– pospeševanje in spodbujanje konku-
renčnosti malega gospodarstva na medna-
rodnih trgih,

– ustanavljanje in razvoj enot malega
gospodarstva z visoko stopnjo inovativno-
sti,

– uvajanje sodobnih tehnologij,
– ustanavljanje in razvoj enot malega

gospodarstva, ki je energetsko varčno in ne
onesnažuje okolja,

– lokacija naložbe na demografsko ogro-
ženem območju.

III. Višina kredita za posameznega pro-
silca lahko znaša največ pet milijonov tolar-
jev.

Kreditni pogoji so:
– doba vračanja: do pet let, odvisno od

poslovnega načrta in narave vlaganj,
– višina obrestne mere je TOM + 7%.
Posojila lahko pridobijo vlagatelji, ki

imajo med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 50% lastnih sredstev.

Posojilojemalec je dolžan zavarovati kre-
dit v skladu s pogoji Banke Celje.

IV. Prosilci morajo predložiti vlogo, ki
mora vsebovati podatke o:

1. Dejavnosti podjetja.

2. Številu zaposlenih v podjetju.

3. Glavnih poslovnih partnerjih na po-
dročju nabave in prodaje.

4. Podatke o tekočem poslovanju podjet-
ja.

5. Podatke o posojilu, za katerega pod-
jetje prosi:

– višina oziroma znesek posojila,

– rok koriščenja posojila

– način odplačila (mesečni ali tromeseč-
ni obroki)

– rok zapadlosti posojila,

– namen posojila,

– način zavarovanja posojila (hipoteka,
lombard, garancija druge banke),

– delež lastnih sredstev.

K vlogi za posojilo je potrebno priložiti:

1. Registracijo podjetja s sodišča s prilo-
gami od 1 do 7.

2. Obvestilo o razvrstitvi po dejavnosti
Zavoda RS za statistiko.

3. Odločba o izpoljnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti - za družbe, priglasi-
tveni list ter obrtno dovoljenje za samostoj-
ne podjetnike.

4. Potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih.

5. Zaključni račun podjetja za leto 1995
in statistični podatki.

6. Obrazec BON 2.

7. Karton deponiranih podpisov.

8. Dokazila glede namena pridobitev
sredstev pri razširitvi poslovanja:

– kupoprodajna pogodba za nakup po-
slovnih prostorov,

– predračun ali kupoprodajna pogodba
za nakup opreme,

– predračun in gradbeno dovoljenje ozi-
roma priglasitev del za gradnjo in adaptaci-
jo poslovnih prostorov,

– pogodbo za večji posel, ki pomeni traj-
nejšo razširitev poslovanja,

– predračun za projekte, ko gre za ob-
sežnejšo novo dejavnost.

9. Izjavo o nameravani zaposlitvi.

10. Izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev.
11. Izjavo o namenski porabi sredstev.

12. 3 bianco podpisane akceptne naloge
s pooblastilom za izpolnitev.

13. 3 bianco podpisane menice z menič-
no izjavo.

14. Priloge, glede na način zavarovanja
posojila.

15. Vprašalnik za podjetje.

16. Poslovni načrt oziroma investicijski
program.

17. Dokumentirati je potrebno predra-
čunsko vrednost (predračuni oziroma po-
godbe z izvajalci del in dobavitelji opreme)
in vire financiranja.

V. Predlog sklepa o dodelitvi posojila
pripravi odbor za gospodarski razvoj obči-
ne, potrdi pa župan občine in ga posreduje
Banki Celje, ki bo posojilojemalcem posre-
dovala dokončen sklep in sklenila z njim
posojilno pogodbo.

VI. Vlogo za dodelitev posojila mora
prosilec poslati na naslov Občina Laško,
oddelek za gospodarstvo, Mestna ulica 2,
do 15. 9. 1996. Prosilci bodo o odobritvi
vloge obveščeni v tridesetih dneh od izteka

razpisa. Vloga mora vsebovati vso zgoraj
navedeno  dokumentacijo,  sicer  se za-
vrne.

Vse dodatne informacije so vam na voljo
na Občini Laško, Mestna ulica 2, pri Bojani
Kustura, telefon 731-122.

Občina Laško
občinska uprava

Št. 122-1/96 Ob-3395

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 18/94) Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

investicijsko-vzdrževalnih del na
objektih osnovnih šol in glasbene šole

1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.

2. Predmet razpisa in orientacijske vred-
nosti:

a) OŠ Dragatuš, sanacija ravne strehe -
4,500.000 SIT,

b) OŠ Stari trg, sanacija strehe -
2,000.000 SIT,

c) OŠ Vinica, zvočna izolacija telovad-
nice - 1,800.000 SIT,

d) Glasbena šola Črnomelj, sanacija pod-
strešja - 6,000.000 SIT.

3. Čas izvedbe: avgust - september 1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovnost,

– reference,

– rok izvedbe,

– ponujena cena,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Črnomelj vsak de-
lavnik od 8. do 12. ure v sobi št. 8, v petih
dneh po objavi razpisa in po vplačilu 5.000
SIT za posamezno šolo na ŽR Občine Črno-
melj št. 52110-630-40302 s pripisom: za
razpisno dokumentacijo šol.

6. Ponudbe, pripravljene v skladu z zah-
tevami razpisne dokumentacije, je potrebno
oddati v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - razpis inv. vzdr. šol” in navedbo,
na katero šolo se nanaša ponudba, na na-
slov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Čr-
nomelj. Upoštevane bodo ponudbe, ki jih
bo naročnik prejel do 9. ure 30. dne po ob-
javi razpisa v Uradnem listu RS. Rok začne
teči z dnem objave.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po zadnjem dnevu za oddajo
ponudb ob 9. uri v sejni sobi Občine Črno-
melj, Trg svobode 3 v Črnomlju.

8. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije. Prav tako si pridr-
žuje pravico, da ob morebitnem pomanjka-
nju sredstev z izbranim ponudnikom ne skle-
ne pogodbe.

9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Črnomelj
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Št. 1619-11/95 Ob-3286

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
skladno z odredbo 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 raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
19/94) objavlja Občina Radeče

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvajanje rekonstrukcije
– lokalna cesta L 20-4024
Jagnjenica-Jatna-Počakovo
– lokalna cesta L 20-4021
Radeče-Močilno
– lokalna cesta L 20-4022
Njivice-Jelovo-Čimerno
1. Naročnik del: Občina Radeče.
2. Predmet  razpisa:  rekonstrukcija  na-

vedenih cest z zemeljskimi deli, odvodnja-
vanjem in izdelavo zgornjega ustroja ce-
stišča.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:

– LC - L 20 - 4024 Jagnjenica-Jatna-Po-
čakovo 6,731.025 SIT

– LC - L 20 - 4021 Radeče-Močilno:
16,057.541 SIT

– LC - L 20 - 4022 Njivice-Jelovo-Či-
merno 18,672.281 SIT

4. Predvideni rok dokončanja del je 31.av-
gust 1996.

5. Dokumentacija  razpisanih  del  je  na
razpolago na Oddelku za gospodarstvo in
finance Občine Radeče, Milana Majcna 1,
1433 Radeče (Jože Renko, tel. 0601-85-155).

6. Merila za izvedbo najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena cena, ugodni plačilni pogoji,
močnost kreditiranja,

– fiksne cene,

– celovitost ponudbe,

– upoštevanje razpisnih pogojev,

– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-
renskimi razmerami in obsegom predvidenih
del,

– rok izvedbe, garancije,

– osnutek pogodbe,

– dokaz o registraciji firme.

Opomba: najcenejša ponudba ni nujno tu-
di najugodnejša.

7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave v Ur. list RS.

Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj - ponudba na razpis” na na-
slov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna
1, 1433 Radeče, Oddelek za gospodarstvo in
finance.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Radeče

Št. 503/2/96 Ob-3391

Ministrstvo za zdravstvo na podlagi za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o

postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvajanje aktivnosti

preprečevanja in obvladovanja aidsa
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo,

Ljubljana, Štefanova 5.

2. Predmet  razpisa  je  izvajanje  ak-
tivnosti   preprečevanja   in   obvladovanja
aidsa:

– individualno anonimno svetovanje in
testiranje,

– aktivnosti v skupinah z višjim tvega-
njem za okužbo z virusom HIV.

3. Predvidena vrednost razpisa je
5,500.000 SIT.

4. Predvideni rok izvajanja aktivnosti:
rok za začetek del je takoj po sklenitvi po-
godbe z izbranim ponudnikom, za dokonča-
nje pa 31. decembra 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov so predvsem:

– strokovna usposobljenost ponudnika za
razpisane aktivnosti,

– reference ponudnika,

– usklajenost s predlogom Nacionalnega
programa za preprečevanje in obvladovanje
aidsa v Republiki Sloveniji - 1995 - 2000
(junij 1996), ki ga je sprejela Komisija za
aids pri Ministrstvu za zdravstvo na 29. se-
stanku 13. junija 1996.

6. Ponudba mora vsebovati:

– predmet razpisa,

– ustanovo oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji,

– pristopne izjave morebitnih zunanjih
sodelavcev,

– odgovornega nosilca,

– navedbo cilja, strategije, intervencije,
(v skladu z Nacionalnim programom pre-
prečevanja  in  obvladovanja  aidsa  v  Re-
publiki  Sloveniji  -  1995-2000  (junij
1996),

– opredelitev ciljne skupine,

– navedbo aktivnosti,

– načrtovane rezultate,

– čas izvedbe (terminski načrt),

– oceno potrebnih sredstvev za izvedbo.

7. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
lahko dobi na vpogled predlog
Nacionalnega programa za preprečevanje
in obvladovanje aidsa v Republiki Slove-
niji - 1995 - 2000 (junij 1996) na Inštitutu
za varovanje zdravja RS, tajništvu Centra
za nalezljive bolezni (soba 204), Ljublja-
na, Trubarjeva 2 vsak delovni dan od obja-
ve razpisa do 31. avgusta 1996 med 8. in
12. uro.

8. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti do 31. avgusta 1996, na naslov Mini-
strstvo za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5
v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj, po-
nudba - Izvajanje aktivnosti preprečevanja
in obvladovanja aidsa”.

9. Odpiranje ponudb bo 5. septembra
1996 ob 13. uri v mali sejni dvorani Mini-
strstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova
5. Pri odpiranju ponudb smejo biti prisotni
zakoniti predstavniki ponudnikov oziroma

drugi predstavniki, ki se izkažejo s pisnim
poooblastilom.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Mnistrstvo za zdravstvo

Ob-3283

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije in določil odredbe o
pogojih in načinu javnega razpisa za odda-
jo določenih del, ki se financirajo iz prora-
čuna  Republike  Slovenije  (Ur.  l.  RS,  št.
28/93,  19/94  in  40/95)  objavlja  UL
Fakulteta  za  strojništvo,  Aškerčeva  6,
Ljubljana

javni razpis
za gradbena in zaključna dela povezana

z zasteklitvijo terase
1. Investitor je UL Fakulteta za strojniš-

tvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

2. Dela se bodo izvajala v objektu Fa-
kultete za strojništvo, Aškerčeva 6 v sed-
mem nadstropju.

3. Orientacijska vrednost del je
7,000.000 SIT.

4 Predvideni  začetek  del:  14  dni  po
odpoklicu  in  nato  čimprejšnje  dokonča-
nje.

5 Kriteriji za izbor izvajalca: konkurenč-
nost ponudbe, referenca ponudnika, čas iz-
vedbe.

6 Ponudba mora vsebovati podatke o re-
gistraciji podjetja (obrti), zaželjeno pa je,
da vključuje tudi predlog pogodbe, podatke
o boniteti (BON), referenčno listo, termin-
ski načrt izvedbe itd.

7. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in naslovnika z oznako “Ne
odpiraj in zaključna dela”.

8. Komisija bo upoštevala vse ponud-
be, ki bodo vročene vključno do 16. 8.
1996 in sicer z redno dnevno pošto ali oseb-
no do 10. ure v sprejemno pisarno Fakulte-
te za  strojništvo.  Ponudbe,  ki  bodo
prispele  po  navedenem  roku,  komisija
ne  bo  obravnavala  in  jih  bo  nepregleda-
ne  vrnila.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996 ob
11. uri v sobi št. 115/1 na Fakulteti za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6.

10. Tehnična dokumentacija je na raz-
polago na Fakulteti za strojništvo proti vna-
prejšnjemu plačilu 5.000 SIT na ŽR. št.:
50100-603-40456. Vse informacije daje
Maks Lah, dipl. ek. - tel. 1771124 med 8. in
12. uro.

11. Razpisana dela vsebujejo ureditev
tlakov in druga gradbeno zaključna dela,
instalacijo ogrevanja, elektroinstalacije z
razsvetljavo, sistem za hlajenje, žaluzije,
ter jih bo investitor predvidoma oddal v
paketu po sistemu funkcionalni ključ. Ne
glede  na  to  mora  biti  iz  ponudbe
razvidna  analitika  cen  po  posameznih
pozicijah.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
do 16. 9. 1996. Ponudbe se ponudnikom ne
vračajo.

UL Fakulteta za strojništvo
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Št. 110-1/95 Ob-3387A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt PZI sanacije

mostu čez potok Sušec v Podselah na
regionalni cesti R 301/1003
Bovec-Kobarid v km 7.100

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Miro Vr-
bek, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za projekt PZI
sanacije mostu v Podselah.” - M.V.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3387B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Projekt PGD, PZI - rekonstrukcija

mag. ceste M 10/282 Višnja vas - Celje,
na pododseku magistrale sever v Celju

Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.

2. LD in projekt PGD, PZI - ureditev
lokalne dovozne ceste zaradi potrebe
preureditve dostopa lokalne ceste na ma-
gistralno M 10-8 v Dobovcu

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

3. Predelava projektne dokumentacije
na novo širino normalnega profila - re-
konstrukcija reg. ceste R 340/1249 Ljub-
no - Luče

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

4. Idejni projekt - rekonstrukcija mag.
ceste M 10-3/328 Celje - Šmarjeta, na po-
dodseku magistrale jug v Celju

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Karmen
Dešman, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1. “Projekt PGD, PZI - rekonstrukcija ce-
ste Višnja vas v Celju.” - K.D.

2. “LD in projekti PGD, PZI na mag.
cesto M 10-8 v Dobovcu.” - K.D.

3. “Predelava projktne dokumentacije R
340 Ljubno - Luče.” - K.D.

4. “Idejni projekt - rek. ceste M 10-3
Celje - Šmarjeta.” - K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3387C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Dobava in montaža

avtomatskih števcev prometa na mejnih
prehodih

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Dževad
Kulenovič, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
5,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 8. 1996 do 10.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Dobava in
montaža avtomatskih števecv.” - D.K.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3387Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Študija vpliva na okolje in
izdelava končnega poročila o vplivih na
okolje za blejsko obvoznico (R315/1089)

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Mojca No-
vak, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 8. 1996 do 12.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Študija vpli-
va na okolje na blejsko obvoznico.” - M.N.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 8. 1996 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3387D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Dopolnitev cestnih smernikov na ce-

stah R 314, R 320, R 322, R 322a, R 324,
R 327, R 331, R 365, R 366, R 371, R 372,
R 374, R 375, R 376, R 378 in R 387 na
območju CP Ljubljana

Orientacijska vrednost del znaša
5,200.000 SIT.

2. Dopolnitev cestnih smernikov na ce-
stah R 346, R 347, R 358 in R 360 na
območju CP Ptuj

Orientacijska vrednost del znaša
5,300.000 SIT.

3. Dopolnitev cestnih smernikov na ce-
stah R 315, R 316, R 316a, R 321, R 321b,
R 321e, in R 322 na območju CP Kranj

Orientacijska vrednost del znaša
5,200.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
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sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Barbara
Klemen, dipl. inž. (tel. 061/1324-222 oziro-
ma 316-273).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 8. 1996 do 10.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1. ”Dopolnitev cestnih smernikov na po-
dročju CP Ljubljana.” - B.K.

2. ”Dopolnitev cestnih smernikov na po-
dročju CP Ptuj.” - B.K.

3. ”Dopolnitev cestnih smernikov na po-
dročju CP Kranj.” - B.K.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 8. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3387E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Izvajanje testne kontrole kvalitete

za geomehanska, betonerska in asfalter-
ska dela ob izvajanju Zahodne obvoznice
MB - priključki na Koroški most

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

2. Izvajanje testne kontrole kvalitete za
geomehanska, betonerska in asfalterska de-
la ob rekonstrukciji križanja magistralne
ceste M 3/248 z železnico -podvoz v Ptuju

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Slovenko
Henigman, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 8. 1996 do 12.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1. ”Testna kontrola kvalitete-priključki
Koroški most.” - S.H.

1. ”Testna kontrola kvalitete-podvoz
Ptuj.” - S.H.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 8. 1996 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3387F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Preplastitev ceste R 306/1048 Opat-

je selo - Komen
Orientacijska vrednost del znaša

25,850.000 SIT.
2. Preplastitev ceste M 10-10/1005 sko-

zi Kobarid v km 0.00 dolžina 800 m
Orientacijska vrednost del znaša

11,650.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Miloš Der-
novšek, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1. “Preplastitev ceste Opatje selo - Ko-
mern.” - M.D.

2. “Preplastitev ceste skozi Kobarid.” -
M.D.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 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-3387G

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija mostu čez
Sušico v Lesičnem na cesti R 326, odsek

št. 1169 v km 0.500
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Marko Žit-
nik, dipl. inž., (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za rekonstruk-
cijo mostu čez Sušico.” - M.Ž.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 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.

Št. 110-1/95 Ob-3387H

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija propusta na

R 333/1204 v km 11.600 Novo mesto -
Šentjernej

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Brane Ba-
tistič, dipl. inž., (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 8. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za sanacija pro-
pusta Novo mesto - Šentjernej” - B.B .

Javno odpiranje ponudb bo 26. 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-3387I

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova ceste R 323/1143
Ceklje-žičnica Krvavec od km 3.483 do
km 4.095 in od km 4.364 do km 5.350
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
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ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Janez Go-
renc, dipl. inž., (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
38,938.100 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo ceste
Cerklje–žičnica Krvavec.” - J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 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-3387J

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Rekonstrukcija križišča Kalce
Orientacijska vrednost del znaša

30,000.000 SIT.
2. Rekonstrukcija ceste št. R 387/1412

Kalce - Col
Orientacijska vrednost del znaša

13,150.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Miran Ma-
russig, dipl. inž., (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za:

1. ”rekonstrukcijo križišča Kalce.” -
M.M.

2. ”rekonstrukcijo ceste Kalce - Col.” -
M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 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.

Št. 110-1/95 Ob-3387K

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega

razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova ceste R 374,

odsek 1365 Stari trg - Pudob
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Bogomir
Uršej, dipl. inž., (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
17,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova ce-
ste Stari trg - Pudob.” - B.U.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 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-3387L

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija - Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Gradnja ceste in mostov
v Hudi Luknji na M 10-8, odsek 1260

od km 3.920 do km 4.500
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 7. 1996 do 2. 8. 1996, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Jože Ven-
gust, inž., (tel. 061/1324-222 oziroma
063/26-322).

Orientacijska vrednost del znaša
105,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 8. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za gradnje ceste
in mostov v Hudi Luknji.” - M.V.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 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

Ob-3381

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, na
osnovi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za GOI dela ter dobavo in montažo

opreme za frizersko delavnico Srednje
tekstilne šole v Mariboru

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport.

2. Predmet razpisa:
a) gradbeno-obrtniška dela,
b) elektroinstalacijska dela,
c) strojno-instalacijska dela,
d) dobava in montaža opreme.
3. Orientacijska vrednost
Skupna vrednost del a–d je 6 mio SIT.
4. Rok za dokončanje del
Dokončanje GOI del: do 30. 8. 1996.
Dobava opreme: do 6. 9. 1996.
Montaža opreme: do 13. 9. 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovni dan po objavi
javnega razpisa do vključno 2. 8. 1996 med
8. in 12. uro, Projekt MR inženiring, d.d.,
Maribor, Svetozarevska 10, tel.
062/227-161, faks 062/23-765.

Celotna dokumentacija se dvigne ob
predložitvi plačila 20.000 SIT oziroma ob
predložitvi plačila 10.000 SIT za a–c oziro-
ma d na žiro račun št. 51800-601-10612.

6. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne
pogoje ter na pogoje, da bodo kot izbrani
najugodnejši ponudniki, izvedli razpisana
dela po načelu “funkcionalni ključ”.

7. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe obsega razpisanih del pred skleni-
tvijo pogodbe.

8. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
9. 8. 1996 do 12. ure na naslov: Projekt MR
inženiring, d.d., Svetozarevska 10, Maribor,
v zaprtih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne
odpiraj – frizerska delavnica Maribor – a, b,
c, d”.

Ponudbene vrednosti posameznih faz naj
bodo prikazane ločeno, saj si naročnik pri-
držuje dela oddati ločeno.

9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Pro-
jekt MR inženiring, d.d., Svetozarevska 10,
Maribor, soba 419, dne 12. 8. 1996 ob 12.
uri.

10. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– roki,
– funkcionalnost opreme, kvaliteta in

estetski videz,
– plačilni pogoji,
– cene,
– reference,
– garancijski roki,
– boniteta.
11. O izbiri najugodnejših ponudnikov

bodo vsi udeleženci razpisa pisno obvešče-
ni.

Ministrstvo za šolstvo in šport
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Št. 630/7-96 Ob-3383

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

javni razpis
za sanacijo plazu na cesti v Trnovljah

pri Socki
1. Naročnik: Občina Vojnik, Keršova 1,

Vojnik.
2. Predmet razpisa: sanacija plazu na ce-

sti v Trnovljah pri Socki.
3. Orientacijska vrednost del: 10,000.000

SIT.
4. Predviden rok pričetka del:
– takoj po podpisu pogodbe,

– rok za dokončanje del je 15. 11. 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– registracija podjetja,
– usposobljenost kadrov,
– ime in matična številka ponudnika,
– cena in plačilni pogoji,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

del,
– kompletnost in celovitost ponudbe,
– popolnost in strokovnost ponudbe,
– reference pooblastila in registracija.

Vse dodatne informacije dobijo ponud-
niki na Občini Vojnik pri Preložnik Tonetu
na tel. 063/772-125.

6. Naročnik si pridrži pravico, da najce-
nejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.

7. Ponudbe naj ponudniki pošljejo v za-
prtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj ponud-
ba za javni razpis – Plaz Trnovlje”, ter toč-
nim nazivom in naslovom ponudnika.

8. Rok za dostavo ponudb je 10. dan po
objavi v Uradnem listu RS.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za dostavo ponudb v
prostorih Občine Vojnik, Keršova 1. Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti s seboj
pisna pooblastila za zastopanje.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

11. Ponudniki se udeležijo razpisa na
lastne stroške in ob lastnem tveganju.

Občina Vojnik

Ob-3384

Republika Slovenija, Upravna enota No-
va Gorica, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in odredbe o določitvi višine nado-
mestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih na območju Uprav-
ne enote Nova Gorica za leto 1996 (Ur. l.
RS, št. 28/96)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih Upravne enote

Nova Gorica za leto 1996
1. Naročnik vzdrževalnih del je Mini-

strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Republike Slovenije, Parmova 33, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa so vzdrževalna dela
na skupnih objektih in napravah na meliora-
cijskih območjih Upravne enote Nova Gori-
ca.

Vzdrževalna dela so: strojna košnja jar-
kov, ročna košnja jarkov, čiščenje jarkov z
odvozom, posek lesne zarasti, čiščenje pro-
pustov, popravilo poti.

3. Program vzdrževalnih del se lahko
dvigne na sedežu Upravne enote Nova Go-
rica, Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Trg E. Kardelja 1, od dneva obja-
ve razpisa v Uradnem listu RS dalje, vsak
dan od 8. do 10. ure, v sobi št. 14/III pri
Alenki Birsa.

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del na melioracijskih območjih znaša ca.
3,500.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe. Rok za dokončanje del je 31. 12.
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost za izvajanje del,
– predhodne reference,
– roki,
– cena,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-

veznosti.
7. Ponudniki pošljejo ponudbe v zaprti

kuverti na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Nova Gorica, Oddelek za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba za vzdrževalna dela
na melioracijskih območjih”. Rok za oddajo
ponudb je 19. 8. 1996 do 9. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Upravne enote Nova Gorica, Oddelek za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, soba št.
14/III dne 19. 8. 1996 ob 10. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Upravna enota Nova Gorica

Št. 2948 Ob-3388

I. Banka Slovenije, Ljubljana, Slovenska
35, objavlja na podlagi pravilnika o osnov-
nih sredstvih in navodila o razpisnem po-
stopku

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

univerzalnega ožičenja v Banki Slovenije
II. Predmet razpisa je izvedba univerzal-

nega ožičenja:
1. Pasivna oprema:
– ožičenje celotnega objekta s FTP

(Foil-Shielded Twisted Pairs) kablom kate-
gorije 5 po projektni dokumentaciji,

– vertikalni razvod do etažnih vozlišč po
optičnih kablih,

– horizontalni razvod med etažnim voz-
liščem in delovnimi mesti se izvede s FTP
kabli kategorije 5, ki se zaključujejo v ko-
munikacijski omari na razdelilnih ploščah
oziroma na priključnih mestih v 8-polnih
oklopljenih vtičnicah RJ45,

– topologija povezav je zvezda.
2. Aktivna oprema
2.a I varianta:

– stikalni moduli za povezavo obstoje-
čega FDDI obroča s hitrim Ethernet omrež-
jem 100BASE-T razpeljanim po optiki (ver-
tikalni razvod) do etažnih vozlišč z redun-
danco,

– hitra stikala 100BASE-T za vertikalni
razvod po optiki do etažnih vozlišč
(100BASE-T do posameznega etažnega
vozlišča),

– hitro stikalo 100BASE-T za priklop
mrežnih strežnikov,

– stikala 100/10 BASE-T za pretvorbo iz
Ethernet omrežja 100BASE-T na 10BASE-T
Ethernet v etažnih vozliščih,

– skladovni Ethernet koncentratorji,
– upravljanje in nadzor preko SNMP,
– mrežne kartice 3COM.
2.b II varianta:
– modularni koncentrator s stikalnim

modulom za povezavo obstoječega FDDI
obroča z Ethernet omrežjem razpeljanim po
optiki (vertikalni razvod) do etažnih vozlišč
z redundanco,

– Ethernet stikalni moduli za vertikalni
razvod Etherneta po optiki do etažnih voz-
lišč,

– skladovni Ethernet koncentratorji v
etažnih vozliščih,

– hitri Ethernet koncentrator za priklop
mrežnih strežnikov,

– upravljanje in nadzor preko SNMP,
– mrežne kartice 3COM.
Oprema mora vključevati redundanco na

ključnih točkah omrežja (aktivna oprema),
ponudba naj vsebuje tudi scenarij za takojš-
njo premostitev napake na ključnih točkah
omrežja.

Detaljnejši podatki so na voljo v projekt-
ni dokumentaciji.

Ponudbi pod točkama 1. (izvedba uni-
verzalnega ožičenja – pasivna oprema) in 2.
(aktivna oprema) naj bosta ovrednoteni po-
sebej – ločeno.

Dodatne informacije o razpisu lahko do-
bite pri Igorju Škofu ali Tonetu Golobu na
tel. 1719-000.

III. Lokacija objekta je v Ljubljani, Slo-
venska cesta 35. Predviden rok pričetka del
je 1. 10. 1996.

IV. Ponudba naj vsebuje: podatke o po-
nudniku, dokazilo o registraciji, referenčno
listo, izhodiščno ceno in njeno veljavnost,
način plačila, dobavni rok, garancijski rok,
druge ugodnosti (ki jih ponuja ponudnik –
rabat, davek), čas veljavnosti pogodbe, vzo-
rec pogodbe.

V. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo najkasneje do 26. 8. 1996 na naslov:
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljub-
ljana, poštno priporočeno ali osebno v vlo-
žišču naslova v zapečateni kuverti z ozna-
ko: “Ne odpiraj – javni razpis – univerzalno
ožičenje”.

VI. Odpiranje ponudb se bo vršilo komi-
sijsko brez prisotnosti ponudnikov. Izbiro
najugodnejšega ponudnika bo opravila ko-
misija za izbiro izvajalca razpisanih del. Vsi
ponudniki bodo pismeno obveščeni o izidu
razpisa, predvidoma do 1. 10. 1996.

VII. Merilo za izbiro ponudnika bo:
kompletnost ponudbe, cena, garancijski rok,
reference in podobno.

Banka Slovenije
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Št. 000-038/96-10 Ob-3389

Skladno z odredbo o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) Uprava Re-
publike Slovenije za telekomunikacije, Kot-
nikova 19A, Ljubljana, razpisuje

javni razpis
“RIS_URST_96” za izbiro

najugodnejšega ponudnika za
vzpostavitev računalniško podprtega
informacijskega sistema, ki zajema

vzpostavitev centralne podatkovne baze
in izdelavo enotne aplikacijske opreme

I. Naročnik: Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, Ljubljana.

II. Predmet razpisa: vzpostavitev enot-
nega centralnega informacijskega sistema
URST, ki vsebuje centralno bazo podatkov
povezano z obstoječimi podatkovnimi ba-
zami in programsko opremo za učinkovito
uporabo in izmenjavo teh podatkov.

III. Lokacija uporabnikov: uprava RS za
telekomunikacije in nadzorno merilne po-
staje.

IV. Orientacijska vrednost: 13,000.000
SIT.

V. Rok začetka del je takoj po podpisu
pogodbe, rok končanja pa najkasneje v 120
dneh od podpisa pogodbe. Željeno je izvesti
večino del v letu 1996.

VI. Merila izbora:
1. funkcionalnost in kvaliteta (skladnost

ponudbe z zahtevami razpisa),
2. cena celotnega sistema,
3. ponudnikov sistem obvladovanja ka-

kovosti,
4. odprtost in povezljivost,
5. rok izdelave in vzpostavitve sistema,
6. bonitete in reference ponudnika,
7. dokumentacija,
8. finančne ugodnosti,
9. in druge ugodnosti.
VII. Rok za oddajo ponudb je do torka 3.

septembra 1996 do 12. ure. Vse ponudbe
morajo biti oddane v vložišče Uprave RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, Ljublja-
na, v zapečateni pisemski ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
RIS_URST_96”.

Če je ponudba oddana v več ovojnicah,
morajo biti le-te ustrezno označene in ošte-
vilčene.

VIII. Razpisna dokumentacija je zainte-
resiranim ponudnikom na razpolago vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na Upravi RS
za telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1. nad-
stropje pri Sonji Hiti Ožinger ali Marjanu
Trdinu. Dodatna vprašanja o razpisu ali raz-
pisni dokumentaciji lahko zainteresirani po-
nudniki postavljajo pisno do 8 dni pred ro-
kom oddaje ponudb po: pošti (Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana), faksu (061/1328-036) ali elek-
tronski pošti (razpis@urst.sigov.mail.si).
Odgovori bodo posredovani v enaki obliki
vsem ponudnikom.

IX. Javno odpiranje ponudb bo v torek
3. septembra ob 13. uri v sejni sobi Uprave
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
Ljubljana. Na javnem odpiranju ponudb so
lahko prisotni zastopniki ponudnikov.

X. Naročnik si pridružuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim ponudnikom ali
da sklene pogodbo samo za določene nalo-
ge. Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo o izgradnji enotnega infor-
macijskega sistema Uprave RS za teleko-
munikacije in o odkupu avtorskih pravic.

Naročnik izključuje obveznost sprejeti
najcenejšo ali katerokoli ponudbo.

XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Uprava RS za telekomunikacije
Ljubljana

Ob-3390

Republiški zavod za zaposlovanje (v na-
daljevanju RZZ), Glinška 12, Ljubljana, na
podlagi zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) ter odredba o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbor izvajalca pri projektu prenova
poklicnega svetovanja in informiranja

1. Predmet razpisa je: sodelovanje pri
projektu prenove poklicnega svetovanja in
informiranja, s katerim je RZZ začel v letu
1996. Sodelovanje pri projektu zajema na-
slednje naloge:

– vzpostavitev informacijske mreže med
šolami in delodajalci za potrebe poklicnega
informiranja in razvijanja poklicnih intere-
sov,

– organiziranje različnih oblik povezo-
vanja med šolami in podjetji, ter v njih za-
poslenimi strokovnjaki za posamezna po-
klicna področja (obiski učencev v podjetjih
in spoznavanje dela, predavanja o poklicih
v šolah in druge oblike),

– razvoj in izvedba programa usposab-
ljanja za izvajalce projekta,

– razvoj pripomočkov za poklicno sve-
tovanje (interesni vprašalniki, priročniki in
informativna gradiva o poklicih).

2. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na Centralni službi RZZ, v službi za
poklicno svetovanje in štipendiranje, Tr-
žaška 2, Ljubljana, tel. 218-838, pri Zlati
Šlibar od 26. 7. 1996 do 2. 8. 1996, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure.

3. Razpisni pogoji:
– na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, ki so registrirane za izvajanje izobraže-
valne dejavnosti, svetovanja ali intelektual-
nih storitev,

– ustrezna kadrovska zasedenost,
– ustrezni poslovni prostori.
4. Merila za izbor
Prednost pri izboru bodo imeli tisti po-

nudniki, ki bodo zagotovili:
– popolnost ponudbe,
– izkušnje na razpisanem področju,
– ustrezne reference za predavatelje in

svetovalce s tega področja,
– višja stopnja razvitosti pripomočkov in

gradiv,
– pripravljenost na dolgoročno sodelo-

vanje,
– konkurenčnost cene.

5. Orientacijska vrednost naročila je
9,500.000 SIT.

6. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe s
predpisano dokumentacijo morajo biti po-
slane ali prinešene v zaprti kuverti in vidno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
PSŠ 2”, do 5. 8. 1996 do 12. ure, na naslov
Republiški zavod za zaposlovanje, Ljublja-
na, Glinška 12. Ponudbe, ki ne bodo posla-
ne v navedenem roku ali ne bodo pravilno
označene, bodo izločene iz obravnave.

7. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb

Republiški zavod za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana, sejna dvorana, dne 6. 8.
1996 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti potrdilo o zastopanju.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa 7 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 849 Ob-3392

Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja
59, Kranj, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

ponovitev javnega natečaja
za rekonstrukcijo osebnega dvigala v

Domu upokojencev Kranj
1. Investitor: Dom upokojencev Kranj,

Cesta 1. maja 59, Kranj.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija oseb-

nega dvigala, in sicer: zamenjava kabine in
namestitev avtomatskih vrat na kabino (1)
ter na jašek (4). Tlorisna površina kabine
mora biti 210 cm × 120 cm ter nosilnost
1050 kg. Širina vhoda v kabino mora biti
115 cm (gradbeno-obrtniška dela vključe-
na).

3. Ponudniki lahko dobijo potrebne in-
formacije ter razlage za izdelavo ponudbe
vsak delovni dan od 8. do 11. ure v Domu
upokojencev Kranj, pri Milanu Klajnčar, tel.
064/325-961 int. 33.

4. Orientacijska vrednost naročila je
5,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je začetek
septembra 1996, rok dokončanja 90 dni.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta, natančnost ponudbe in pred-
lagana izvedba,

– reference,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe, garancijski roki, vzdrže-

vanje.
7. Komisija bo izbrala najugodnejšega

ponudnika.
8. Komisija ni dolžna izbrati nobenega

od ponudnikov.
9. Ponudniki naj oddajo ponudbe z oz-

nako “Ne odpiraj – Za razpis – dvigalo!” do
vključno 16. avgusta 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 20. avgusta 1996
ob 13. uri v prostorih Doma upokojencev
Kranj, Cesta 1. maja 59. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo navzoči pri odpiranju ponudb,
morajo predložiti pisna pooblastila.

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

Dom upokojencev Kranj
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Ob-3402

Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana na
podlagi odredbe o postopku  za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

ogrevanja v objektih Tehničnega zavoda
v Slovenski vasi na Dolenjskem

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
A) Izvedba rekonstrukcije ogrevanja v

objektih Tehničnega zavoda – Slovenska vas
na Dolenjskem,;

B) Strokovni nadzor nad izvedbo del na
objektu  Tehničnega zavoda – Slovenska
vas na Dolenjskem.

3. Razpisno dokumentacijo (popisi del
in razpisni pogoji) lahko dvignejo samo po-
nudniki, ki so bili izbrani na osnovi javnega
razpisa primernosti izvajalca za leto 1996/97
pod točko potrdilu A4 in B Sklepa MO št.
351-1762/96 142-0490/DM z dne 24. 6.
1996, po priloženem potrdilu plačila strošk-
ov in priloženem pismenem pooblastilu za
dvig dokumentacije, dne 31. 7. 1996 od 8.
do 14. ure pri Hren Borisu (tel.: 171-2102)
na Kardeljevi ploščadi 24, Ljubljana.

Pred prevzemom razpisne dokumentaci-
je morajo ponudniki vplačati stroške izdela-
ve razpisne dokumentacije v višini 10.000
SIT na žiro račun MO RS 50100-637-55216.

Prav tako morajo vsi interesenti za dvig
dokumentacije najkasneje do 30. 7. 1996 do
15. ure pismeno sporočiti, da bodo dvignili
razpisno dokumentacijo (lahko tudi na faks
061/13-18-245).

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del znaša 45,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Slovenska vas na
Dolenjskem.

6. Rok za začetek del je 1. 9. 1996, do-
končanje del 20. 10. 1996.

7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponud-
ba in merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so razvidna v razpisnih pogojih naroč-
nika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahteva-
nih podatkov se izloči iz nadaljne obravnave.

8. Pismene ponudbe morajo prispeti do
26. 8. 1996 do 9. ure na naslov Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana (glavno vlo-
žišče), v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpi-
raj – javni razpis”, za dela:

A) izvedba rekonstrukcije ogravanja v
objektih Tehničnega zavoda v Slovenski va-
si na Dolenjskem;

B) izvajanje strokovnega nadzora za ob-
jekt Tehničnega zavoda v Slovenski vasi na
Dolenjskem.

9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
dne 26. 8. 1996 ob 11. uri za izvajanje del in
ob 12. uri za strokovni nadzor.

10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb morajo predlo-
žiti pooblastilo ponudnikov za zastopanje.

Ob-3403

Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana na
podlagi odredbe o postopku  za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževalna dela

na objektu “skladišče – Postojna”
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
A) Izvedba gradbeno-obrtniških in insta-

lacijskih del na objektu “skladišče – Postoj-
na,

B)>Strokovni nadzor nad izvedbo del na
objektu “skladišče – Postojna”.

3. Razpisno dokumentacijo (popisi del
in razpisni pogoji) lahko dvignejo samo po-
nudniki, ki so bili izbrani na osnovi javnega
razpisa primernosti izvajalca za leto 1996/97
pod točko A1 in B Sklepa MO št.
351-1762/96 142-0490/DM z dne 24. 6.
1996, po priloženem potrdilu plačila strošk-
ov in priloženem pismenem pooblastilu za
dvig dokumentacije, dne 31. 7. 1996 od 8.
do 14. ure pri Pangršič Cirilu (tel.:
171-2112) na Kardeljevi ploščadi 24, Ljub-
ljana.

Pred prevzemom razpisne dokumentaci-
je morajo ponudniki vplačati stroške izdela-
ve razpisne dokumentacije v višini 10.000
SIT na žiro račun MO RS 50100-637-55216.

Prav tako morajo vsi interesenti za dvig
dokumentacije najkasneje do 30. 7. 1996 do
15. ure pismeno sporočiti, da bodo dvignili
razpisno dokumentacijo (lahko tudi na faks
061/13-18-245).

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del znaša 25,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Postojna.
6. Rok za začetek vzdrževalnih del je 1.

9. 1996, dokončanje del v 40 koledarskih
dneh.

7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponud-
ba in merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna v razpisnih pogojih na-
ročnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahte-
vanih podatkov se izloči iz nadaljne obrav-
nave.

8. Pismene ponudbe morajo prispeti do
26. 8. 1996 do 9. ure na naslov Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 ljubljana (glavno vlo-
žišče), v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpi-
raj – javni razpis”, za dela:

A) izvedba adaptacijsih del na objektu v
Postojni;

B) izvajanje strokovnega nadzora na ob-
jektu v Postojni.

9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
dne 26. 8. 1996 ob 12.30 za izvedbo del in
ob 13. uri za strokovni nadzor.

10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb morajo predlo-
žiti pooblastilo ponudnikov za zastopanje.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-3415

KINO Radovljica, Gorenjska c. 19A, Ra-
dovljica, na osnovi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo stenskih

oblog in sedežev pri adaptaciji kino
dvorane v Radovljici

Investitor: KINO Radovljica.
1. Lokacija: Radovljica.
2. Predmet razpisa: izdelava in montaža

stenskih oblog ter dobava in montaža se-
dežv pri adaptaciji Kino dvorane.

3. Rok izvedbe: pričetek avgust 1996,
zaključek oktober 1996.

4. Orientacijska vrednost: 5,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– tehnično strokovna usposobljenost in

reference,
– cena za izvedbo razpisanih del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejše ponudbe ter da z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ne glede na
razloge, oziroma da sklene pogodbo z naju-
godnejšim ponudnikom po fazah del ali v
zmanjšanem obsegu. Najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši ponudnik. Ponudnik
lahko kandidira le za del razpisa, ki je v
skladu z njegovo dejavnostjo.

6. Vsebina ponudbe:
– podatki o ponudniku z dokazili o regi-

straciji ( ne starejši od 3 mesecev) in refe-
rence;

– podpisani razpisni pogoji;
– podatki o finančnem stanju (BON 1, 2

ali 3);
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik;
– bianco menico v višini 10% ponudbe-

nih del, kot garancijo za resnost ponudbe.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo proti plačilu odškodnine 10.000
SIT na žiro račun Kina Radovljica številka:
51540-603-31983.

Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj –
ponudba” do vključno 7. avgusta 1996 do
10. ure na naslov: KINO Radovljica, Go-
renjska c. 19A, 4240 Radovljica.

Javno odpiranje ponudb bo 8. avgusta
1996 ob 12. uri.

KINO Radovljica

Št. 1106-4/96 Ob-3421

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

javni razpis
za prekritje in obnovo dela strehe

kulturnega doma v Kamniku
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, Kamnik.
2. Predmet razpisa: Prekritje in obnova

dela strehe na objektu kulturnega doma v
Kamniku.

3. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
vložišču Občine Kamnik, Glavni trg 24. Po-
nudbe morajo biti označene skladno z vlad-
no uredbo.
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4. Okvirna cena dela znaša 2,500.000
SIT.

5. Razpisno dokumentacijo z opisi del,
roki izvedbe in ostalimi podrobnimi zahte-
vami lahko dvignete na Oddelku za družbe-
ne dejavnosti Občine Kamnik, Glavni trg
24, drugo nadstropje, s potrdilom o vplača-
nih stroških razpisa v višini 5.000 SIT.

Stroške lahko ponudnik vplača na UO
Občine Kamnik, št.: 50140-637-813087,
sklicna številka 768-111.

6. Razpisna dokumentacija vsebuje: opis
objekta, vsebino in obseg del, roke izvedbe,
garancija, obvezne sestavine ponudbe, me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika.

7. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po poteku razpisnega roka ob 13.
uri v sobi št. 9 Občine Kamnik.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 10 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Občina Kamnik

Št. 7753 Ob-3422

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
či., ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in odredbe o
spremembi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, Ur. l. RS,
št. 19/94), in navodila o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvoz zmrznjenega mesa mlade govedi

1. Prodajalec: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: zmrznjeno meso mla-
de govedi; kakovost mesa ustreza pravilniku
o kakovosti mesa klavne živine in divjadi.

3. Okvirna razpisana količina: 318 ton,
pakirano v 30 kg kartone, ovito v folijo in
pakirano po naslednjih kakovostnih skupi-
nah:

– skupina I. stegno brez bočnika – 50
ton,

– skupina II. ledveni in hrbtni del – 22
ton,

– skupina III. pljučna pečenka – 3 tone,
– skupina IV. pleče – 41 ton,
– skupina V. vrat, podplečje, oba bočni-

ka – 64 ton,
– skupina VI. potrebušina, rebra, prsa –

70 ton,
– skupina VII. obrezine z do 20% loja –

38 ton.
4. Okvirna vrednost: 170 mio SIT.
5. Rok prevzema: tkaoj po sklenitvi ku-

poprodajne pogodbe.
6. Lokacija prevzema: v hladilnicah v

Republiki Sloveniji.
7. V javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

8. Ponudniki lahko ponudijo v odkup
tudi manjšo količino mesa od razpisane.

9. Ponudnik mora v svoji ponudbi nave-
sti naslednje podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji; izpis iz sodne-

ga registra, ki ne sme biti starejši od 45 dni
(notarska overovitev ne zadošča);

– ponujeno ceno zmrznjenega mesa mla-
de govedi po posameznih skupinah v
SIT/kg, exw skladišče prodajalca;

– količino in vrsto mesa, ki ga je kupec
pripravljen kupiti;

– plačilne pogoje;
– rok prevzema;
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di prodajalcu;
– veljavnost ponudbe do vključno 14. 8.

1996 do 16. ure;
– država v katero bo ponudnik prodal

meso.
10. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale

vseh razpisanih pogojev bodo kot nepopol-
ne izločene.

11. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, telefon
061/16-81-519 ali Silvi Pust, telefon
061/16-83-555.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena s plačilnimi pogoji in poseb-
ne ugodnosti.

13. Razpisne ponudbe morajo ponudniki
dostaviti v zaprti kuverti z oznako javni raz-
pis – zmrznjeno meso mlade govedi – Ne
odpiraj, na Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba št. 1 dne 6. 8. 1996 do 10.30.

14. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb dne 6. 8. 1996 ob 11. uri.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

15. Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe.

16. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev razpisanih pogojev, bo raz-
pisna komisija izločila kot neveljavne.

17. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 7. 8. 1996 do 16. ure.

18. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 7. 8. 1996 do
16. ure.

19. Prodajalec si pridržuje pravico, da
na javnem razpisu ne izbere najugodnejšega
ponudnika za izvoz mesa mlade govedi.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 35/96 Ob-3423

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo potniških vlakov z nagibno
tehniko

1.1. Slovenske železnice d.d. vabijo pri-
merne ponudnike k predaji ponudb za doba-
vo treh (3) tričlenskih garnitur z nagibno
tehniko za vožnje potniških vlakov s hi-
trostjo do 200 km/h.

1.2. Slovenske železnice d.d. namerava-
jo posodobiti svoj vozni park, ki bo hkrati
omogočal večje potovalne hitrosti. Sloven-
ske železnice d.d. nameravajo pričeti z na-
bavo novih garnitur potniških vlakov v letu
1997. Razpis ima namen izbrati najugod-
nejšega ponudnika za dobavo omenjenih
vlakov.

1.3. Vir financiranja bo posojilo Eufori-
me oziroma druga ugodnejša posojila in do-
ločen delež lastnih sredstev. Pričakujemo
tudi možnost financiranja s strani ponudni-
ka z odobrtvijo komercialnega kredita.

1.4. Delež domače industrije v skupni
vrednosti investicije mora biti vsaj 60% v
direktni ali indirektni obliki.

1.5. Primerni ponudniki, ki jih oglas za-
nima, lahko nadaljne informacije pridobijo
in pregledajo razpisno dokumentacijo na na-
slovu: Slovenske železnice d.d., Služba za
vleko vlakov in vozna sredstva, Kraševec
ali Knafelc, Kolodvorska 11, 1506 Ljublja-
na, Slovenija, faks: ++386 61 1334184, tel.:
++386 61 1313144, int. 4583 ali 2147.

1.6. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki iz tujine kupijo na na-
slovu zgoraj, ob plačilu U$ 200 na račun št.
50100-620-133-27620-59383/4 odprt pri
Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, domači ponudniki pa ob plačilu
gornjega zneska v sklovenskih tolarjih (SIT)
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila na račun št. 50100-601-14744. Kot
potrdilo o vplačilu bo sprejeto potrdilo o
vplačilu Ljubljanske banke, v primeru trans-
ferja pa faks kopija potrjenega transferja.

1.7. ponudbe morajo biti dostavljene na
gornji naslov najkasneje do 11. ure dne 2. 9.
1996. Komisija bo pričela z odpiranjem po-
nudb ob 10. uri dne 5. 9. 1996. Odpiranja
ponudb se lahko udeležijo zakoniti pred-
stavniki ponudnikov ali drugi predstavniki,
ki imajo pismeno pooblastilo.

1.8. Sprejete bodo le tiste ponudbe, ki
bodo ustrezale zahtevam razpisne dokumen-
tacije. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo kompletnost dokumentacije,
boljše reference, tehnična ustreznost ponud-
be glede na zahteve, boljši finančni pogoji,
predlagani roki dobave in druge ugodnosti,
ki bodo nudene naročniku.

Slovenske železnice
Ljubljana

Št. 35/96 Ob-3423
Slovenian Railways

invitation for tenders supply of
passenger tilting trains

1.1. Slovenske železnice d.d. (Slovenian
Railways) invite eligible tenderers to sub-
mit their tenders fot the supply of three (3)
three-unit tilting train sets for passenger
transport with a speed of up to 200 km/h.

1.2. The Slovenian Railways intend to
modernize their fleet of vehicles, which
should enable higher travelling speeds. The
Slovenian Railways intend to start with the
procurement of new passenger train sets in
1997. The purpose of the invitation for ten-
ders is to select the best tenderer for the
supply of the said trains.

1.3. The financial resources will be loans
granted by Erofima or favourable foreign
credits and a certain portion of own resour-
ces. It is expected that crediting possibili-
ties will be offerd also by tenderers in a
form of commercial credits.

1.4. The portion of domestic industry
within the total investment value shall be at
least 60 per cent in a direct or indirect form.

1.5. The eligible tanderers who are inte-
rested in the advertisement, can obtain fut-
her information on the address: Slovenske
železnice d.d., Služba za vleko vlakov in
vozna sredstva, Mr. Kraševec or Mr. Kna-
felc, Kolodvorska  11, 1506 Ljubljana, Slo-
venia, Fax: ++386 61 13344184, Tel.: ++386
61 1313144, ext. 4583 or 2147.
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1.6. The interested tenderers from abroad
may buy the tender documents on the above
address upon payment of $200 to bank ac-
count No. 50100-620-133-27620-59383/4 at
Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2; domestic tenderers can obtain the
tender documents upon payment of the abo-
ve stated amount in Slovenian tolars (SIT)
equivalent at the sales exchange rate of the
Bank of Slovenia on the day of payment to
the bank account No. 50100-601-14744. As
an acknowledgemnt of the payment the re-
ciept of the deposit issued by Ljubljanska
banka will be accepted, while in case of a
bank trasfer, a fax copy of a confirmed trans-
fer will suffice.

1.7. Tenders shall be delivered to the
above address at or before 11.00 o’clock on
the 2nd of September 1996. The committee
will start with the opening of the tenders at
10.00 o’clock on the 5th of September 1996.
The opening of tenders may be attended by
lawful representatives of tenderers or other
representatives, who can produce a written
power-of-attorney.

1.8. Only those tenders will be accepted
which will meet the requirements of the ten-
der documents. The criteria for the selec-
tion of the best tenderer will be complete-
ness of the documentation, more favourable
references, technical suitability with regard
to requirements, better financial conditions,
proposed terms of delivery, and other bene-
fits, which will be offered to the employer.

Št. 0048-308/42-96 Ob-3393

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za zamenjavo antenskega

stolpa na Joštu nad Kranjem
1. Predmet razpisa so obrtniška dela.
2. Orientacijska vrednost del je

1,700.000 SIT.
3. Lokacija del: Jošt nad Kranjem.
4. Predviden pričetek in zaključek del je

september 1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– cene,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančnejša so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

Prva kuverta mora biti z oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/42-96 Antenski
stolp na Joštu – dokumentacija, druga ku-
verta z oznako Ne odpiraj – javni razpis št.
308/42-96 Antenski stolp na Joštu – po-
nudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

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 10.
uri v prostorih UUPZ Beethovnova 2, Ljub-
ljana.

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

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starej-
ša od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisa-
ni in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju (BON1, BON2 oziroma
BON3) in ocena bonitete, v nasprotnem pri-
meru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa za dejavnost, katere predmet je
razpis, ki ne sme biti starejši od treh mese-
cev na dan razpisa in davčno napoved za
preteklo leto ter potrdilo o povprečnem sta-
nju na žiro računu za obdobje zadnjih treh
mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 30. 7. do 2. 8. 1996 od
9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila dobite na

MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju, tel. 061/302-552 od 7. do 8. ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3394

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup konzumnega belega sladkorja
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

2. Predmet razpisa: konzumni beli slad-
kor.

3. Količina naročila: 10.000 ton.
4. Okvirna vrednost naročila: 600 mio

SIT.
5. Rok dobave: sukcesivno, od 1. 11.

1996 do 31. 12. 1996.
6. V javnem razpisu lahko sodelujejo le

pravne osebe, ki so registrirane v Republiki

Sloveniji in so odkupile razpisno dokumen-
tacijo.

7. Razpisno dokumentacijo morajo po-
nudniki odkupiti po ceni 20.000 SIT, po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
do 2. 8. 1996 do 14. ure na sedežu zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, v tajništvu,
soba št. 1.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi pete-
ga izvoda virmana in prispelih sredstev na
račun naročnika. Ponudniki morajo za na-
men odkupa razpisne dokumentacije vir-
mansko nakazati 20.000 SIT na žiro račun
zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve št. 50101-603-402300.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji po-
nudniki dobijo pri Karmen Verbovšek in
Dušanu Šelihu, tel. št. 061/16-83-555.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, cena, plačilni pogoji,
kakovost, rok dobave, posebne ugodnosti in
možnost kreditiranja.

9. Ponudnik lahko pri ponudbi upošteva,
da bo pri uvozu konzumnega belega slad-
korja oproščen plačila carine in carinskih
dajatev ter posebnih dajatev (Ur. l. RS, št.
33/96).

10. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “ponudba
za sladkor – Ne odpiraj” na zavod Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII, v roke razpisni ko-
misiji do 7. 8. 1996 do 9. ure.

11. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 7. 8. 1996 ob 9.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

12. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 10 mio SIT na žiro
račun št. 50101-603-402300, pri Agenciji
za plačilni promet, Ljubljana in priložiti k
ponudbi ali dokazilo o zavarovanju enakega
zneska varščine z bančno garancijo, veljav-
no najmanj do 31. 8. 1996.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe in položitve varšči-
ne oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno, v treh dneh po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

13. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

14. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev razpisnih pogojev, bo razpi-
sna komisija izločila kot neveljavne.

15. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do vključno 8. 8. 1996 do 16.
ure.

16. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno, najkasneje do vključno 8.
8. 1996 do 16. ure.

Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v treh dneh po objavi
najugodnejšega ponudnika, nima pravice do
vračila varščine, oziroma bo razpisovalec
vnovčil bančno garancijo.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Ob-3398

Občian Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
objavlja na podlagi odloka o načinu izvaja-
nja gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 63/95 in
15/96), odloka o podelitvi koncesije za gra-
ditev in upravljanje omrežja za distribucijo
zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 47/94) in
sklepa Občinskega sveta občine Kamnik, št.
0601-1/96-96 z dne 3. 7. 1996

javni razpis
za oddajo koncesije za izgradnjo in
upravljanje omrežja za distribucijo

zemeljskega plina
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Predmet razpisa: podelitev koncesije

za graditev in upravljanje omrežja za distri-
bucijo zemeljskega plina.

3. Lokacija: KS Kamnik - Center, KS
Duplica, KS Mekinje, KS Novi trg, KS Pe-
rovo, KS Zaprice, KS Šmarca in KS Pod-
gorje, torej tista območja, kjer se pojavlja
industrija in blokovna gradnja.

4. Roki: pričetek del na izgradnji omrež-
ja za distribucijo zemeljskega plina se zač-
ne takoj po podpisu koncesijske pogodbe
oziroma takoj po pridobitvi vseh potrebnih
dovoljenj in soglasij. Rok za dokončanje
plinifikacije bo opredeljen v koncesijski po-
godbi.

5. Obseg in vsebina koncesije: koncesija
se daje za dobo najmanj 20 let (v koncesij-
ski pogodbi se lahko določi tudi daljši rok),
doba trajanja koncesije pa se šteje od ja-
nuarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem je
distribucijska mreža začela delovati. Kon-
cesionar samostojno in na svoje stroške
zgradi omrežje za distribucijo zemelsjkega
plina, zagotavlja uporabnikom kontinuirano
in kakovostno dobavo zemeljskega plina,
skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za
distribucijo plina skladno z zakonodajo in
po potrebi širi omrežje za distribucijo ze-
meljskega plina. V koncesijski pogodbi se
določi tudi finančni depozit, ki ga bo konce-
sionar deponiral na žiro račun Občine Kam-
nik kot jamstvo za izpolnitev pogodbenih
obveznosti.

6. Orientacijska vrednost omrežja za di-
stribucijo plina je 519.100.000 SIT
(5,800.000 DEM).

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
podlagi naslednjih kriterijev:

– finančne sposobnosti za izvedbo pro-
jekta;

– referenc s področja investicijske grad-
nje in projektiranja plinovodnega omrežja;

– referenc za izgradnjo, upravljanja in
vzdrževanja plinovodnega omrežja;

– referenc posameznih strokovnjakov, ki
bodo delali na realizaciji koncesije;

– roka izgradnje plinovodnega omrežja;
– cene za posamezen priključek (za gos-

podinjstva in komercialne porabnike) ter
ugodnosti pri plačilu le-tega (možnost
obročnega odplačevanja priključka, more-
bitne notranje inštalacije ipd.);

– strukture cene ogrevanja;
– jamstva ponudnika in
– drugih ponujenih ugodnosti.
8. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora poleg ostalih bistvenih se-

stavin vsebovati tudi:

– študijo s prikazom omrežja za distri-
bucijo zemeljskega plina in njegovih po-
membnejših sestavnih delov, ter tehničnih
rešitev;

– ceno vrednosti naprave;
– potreben čas za izgradnjo;
– finančni plan investicije;
– pogoje in način upravljanja z omrež-

jem;
– analizo programov prodaje plina;
– oceno višine stroškov, ki jih morajo

uporabniki nositi za priključitev na plino-
vodno omrežje in za prilagoditev obstoječih
naprav za uporabo plina ter program za fi-
nanciranje teh del z namenom pospešitve
uporabe plina;

– program zagotovitve sredstev za iz-
gradnjo omrežja za distribucijo zemeljske-
ga plina in njegovo upravljanje;

– korektno in konkretno ceno plina, ki
naj bo vezana na nabavno ceno državnega
distributerja (ne na DEM) s točnim prika-
zom strukture. V tej strukturi naj bo točno
definiran tudi dobiček in predlog njegove
delitve med koncesionarjem in koncenden-
tom. Analiza naj bo narejena ločeno za gos-
podinjstva in ločeno za komercialne porab-
nike:

– višino in način plačila koncendentu za
pridobitev koncesije;

– ceno priključka brez plinomera, za
povprečno oddaljenost objekta 10 m od osi
plinovoda. Cena naj bo specificirana po di-
menzijah priključkov in to zopet ločeno za
gospodinjstva in ločeno za komercialne po-
rabniek;

– amortizacijski načrt investicije;
– odločbo pristojnega organa, s katero

se ponudniku dovoljuje opravljanje dejav-
nosti distribucije zemeljskega plina.

9. Drugi pogoji
Koncesionar bo moral:
– v primeru podpisa koncesijske pogod-

be zagotoviti bančno garancijo za najmanj
70% investicijske vrednosti projekta;

– investitorju že zgrajenega dela plinske-
ga omrežja na območju Občine Kamnik po-
vrniti realno vrednost vloženih sredstev;

– v izvajalska dela vključevati izvajalce
iz območja Občine Kamnik.

10. Naročnik si pridržuje pravico mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb oziroma lahko zahte-
va dodatne podatke.

11. Na javni razpis se lahko prijavijo
podjetja, registrirana v Republiki Sloveniji.

12. Rok oddaje ponudbe
Zapečatene ponudbe pošljite najkasneje

45 dni po objavi v Uradnem listu RS na
Oddelek za okolje in prostor Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, Kamnik.

Ponudbe morajo biti zapečatene v ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako “Ne odpiraj – ponudba za konce-
sijo”.

O terminu javnega odpiranja ponudb bo
do ponudniki pismeno obveščeni.

13. Ponudniki, ki bodo v razpisnem roku
dostavili prijavo, bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v roku 30 dni po izteku roka za
odpiranje prijav.

14. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ob predložitvi dokazila o plačilu
materialnih stroškov za izdelavo razpisne
dokumentacije v višini 120.000 SIT na žiro

račun Občine Kamnik št. 50140-630-810300
dobijo vsak delovni dan med 11. in 12. uro
na Občini Kamnik, Oddelek za okolje in
prostor osebno po predhodni najavi na tel.
817-087.

Občina Kamnik

Ob-3399

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika pri

rekonstrukciji odseka primarnega
vodovoda Rob–Struge

1. Naročnik: Občina Dobrepolje Videm
35, 1312 Videm–Dobrepolje.

2. Predmet razpisa: rekosntrukcija pri-
marnega vodovoda Rob–Struga na odseku.

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

4. Rok za izvedbo
Dela bomo izvajali v mesecu septembru

1996.
5. Orientacijska vrednost investicije je

10,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so cena, rok izgradnje, način plači-
la in fiksnost cen, reference s področja raz-
pisanih del, popolnost ponudbe, druge ugod-
nosti. Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa
merila, zato ni nujno, da je najnižja cena
pogoj za izbiro najugodnejšega ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb: zadnji rok za
oddajo ponudb, katere je treba dostaviti v
zapečatenih ovojih, žigosanih s štampiljko
ponudnika na Občino Dobrepolje, je 15. de-
lovni dan od objave razpisa v Uradnem listu
RS do 8.30, sobota, nedelja in praznik se ne
šteje kot delovni dan. Sprednja stran ovoja
mora biti opremljena z naslednjim naslo-
vom in oznako: Občina Dobrepolje Videm
35, 1312 Videm – Dobrepolje, Rekosntruk-
cija vodovoda, “Ne odpiraj – ponudba”. Od-
piranje ponudb bo še isti dan ob 9. uri.

8. O izidu javnega razpisa bodo udele-
ženci - ponudniki obveščeni v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Dobrepolje

Ob-3400

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.

ponovni javni razpis
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

PGD, PZI in pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za Ukinitev nivojskih prehodov v km
542+850, 542+970 in 543+195 v Kresnicah
in gradnja nadomestnih dovozov s podvo-
zom.
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3. Orientacijska vrednost razpisanih del
Orientacijska vrednost del je 1,600.000

SIT.
4. Rok izvedbe: 2 meseca.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine v prostorih Slovenskih želez-
nic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, so-
ba 210 pri Branki Potočnik-Kranjc, dipl.
inž. gr. (tel. 13-13-144 int. 2327) od objave
do 9. 8. 1996 med 9. in 11. uro. Kupnina za
razpisno dokumentacijo v vrednosti 10.000
SIT mora biti nakazana na račun št.
50100-601-5014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference (izdelava večjega šte-
vila istovrstnih ali podobnih objektov),

– boljše finančne pogoje (kredit, itd.),
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 14. 8. 1996 do

9. ure v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na, soba 205.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1996

ob 10. uri v prostorih investitorja.
9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 15 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Ob-3401

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.

ponovni javni razpis
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

PGD, PZI in pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za podhod pod železnico – Puharjeva
ulica–Cesta pod turnom v Ljubljani.

3. Rok izvedbe: 3 mesece.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
Orientacijska vrednost del je 3,500.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine v prostorih Slovenskih želez-
nic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, so-
ba 210 pri Branki Potočnik-Kranjc, dipl.
inž. gr. (tel. 13-13-144 int. 2327) od objave
do 9. 8. 1996 med 9. in 11. uro. Kupnina za
razpisno dokumentacijo v vrednosti 10.000
SIT mora biti nakazana na račun št.
50100-601-5014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference (izdelava večjega šte-
vila istovrstnih ali podobnih objektov),

– boljše finančne pogoje (kredit, itd.),

– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 14. 8. 1996 do

10. ure v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na, soba 205.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1996

ob 11. uri v prostorih investitorja.
9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 15 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-3424

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

ponovni javni razpis
št. MORS-BO 13A/96 za izbiro izvajalca

za oblikovanje sistema pikzograma za
varstvo pri delu

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: oblikovanje sistema pikzo-
grama za varstvo pri delu.

3. Predviden rok pričetka in zaključka
del: avgust 1996–december 1996.

4. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 5. 8. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vrača.

5. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 9. do 12. ure
do vključno 5. 8. 1996 po tel. 061/171-21-98
pri Kazimirju Rozmusu.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

7. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 5. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika

in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 13A/96 – oblikovanje sistema pikzogra-
ma za varstvo pri delu”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 8.
1996 ob 10. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

9. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-3425

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 23/96 za izbiro izvajalca

za izdelavo razvojno-raziskovalnih
nalog, standardizacije in meril

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
a) program ukrepov za zaščito tekočih

voda pred onesnaženjem z vodi nevarnimi
snovmi na vodnem območju Drave,

b) standardizacija zakloniščne opreme,
c) standardizacija zaščitne in reševalne

opreme,
d) predlog meril za ugotavljanje

zdravstvenih in psihofizičnih sposobnosti
gasilcev ter pripadnikov drugih enot za
zaščito in reševanje.

3. Orientacijska vrednost del:
a) 1,800.000 SIT,
b) 600.000 SIT,
c) 800.000 SIT,
d) 800.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del:
a) 140 dni od podpisa pogodbe,
b) 120 dni od podpisa pogodbe,
c) 120 dni od podpisa pogodbe,
d) 150 dni od podpisa pogodbe.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 5. 8. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vrača.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 39 – 26. VII. 1996 Stran 2825

zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 9. do 12. ure
do vključno 5. 8. 1996 po tel. 061/171-22-88
pri mag. Primožu Maroltu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 5. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 23/96 – izdelava razvojno-raziskoval-
nih nalog, standardizacije in meril”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 8.
1996 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

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

Ob-3426

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 25/96 za izbiro izvajalca
za dobavo opreme s področja radijskih

in žičnih zvez ter kriptozaščite
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
a) VF koaksialni kabli, konektorji in pri-

bor,
b) repetizorji, radijske postaje,
c) NiCd akumulatorji,
d) oprema za telefonijo – sekretarske

garniture.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 3,100.000 SIT,
b) 17,000.000 SIT,
c) 4,700.000 SIT,
d) 4,800.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del:
a), b), c): avgust–december 1996,,
d) avgust–december 1996..
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku

5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 22. 8. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vrača.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 23. 8. 1996 po tel. 061/171-22-32
pri Marjanu Janši.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 26. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 25/96 – oprema s področja radijskih in
žičnih zvez ter kriptozaščite”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 8.
1996 ob 11. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

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

Ob-3427

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 24/96 za izbiro izvajalca

za dobavo vozil
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
a) motorno kolo, enduro, moči do 25 kW

(2 kosa),
b) motorno kolo, cestno potovalno, moči

do 60 kW (4 kosi),
c) avtobus z 21 sedeži (1 kos),
d) tovorni avtomobil (2 kosa),
e) gasilsko-tehnično vozilo za reševanje

ob nesrečah v predorih (1 kos).
3. Orientacijska vrednost del:
a) 2,000.000 SIT,
b) 7,000.000 SIT,
c) 10,00.000 SIT,
d) 9,000.000 SIT,

e) 40,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka del:
a), b), c): avgust–oktober 1996,
d): avgust–september 1996,
e): avgust–december 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 22. 8. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vrača.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 23. 8. 1996 po tel. 061/171-20-25
pri Ivu Muklušu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 26. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 24/96 – vozila”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 8.
1996 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-3428

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 27/96 za izbiro izvajalca

za dobavo opreme in sredstev za
tehnično reševanje in radiološko,

biološko in kemično zaščito
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.
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2. Predmet:
a) elektronski detektor za odkrivanje za-

sutih v ruševinah (26 kosov),
b) trinožec za reševanje z vitlom (13 ko-

sov),
c) eksplozimeter (5 kosov),
d) megafon (13 kosov),
e) naprava za vleko in dvig (14 kosov),
f) merilnik hitrosti doz (10 kosov),
g) merilec kontaminacije (13 kosov),
h) čealada zaščitna (231 kosov),
i) rezalka motorna (14 kosov),
j) žaga motorna (14 kosov),
k) blazina reševalna komplet (7 komple-

tov),
l) lestev zložljiva (14 kompletov).
3. Orientacijska vrednost del:
a) 24,000.000 SIT,
b) 5,000.000 SIT,
c) 2,000.000 SIT,
d) 1,700.000 SIT,
e) 2,100.000 SIT,
f) 2,700.000 SIT,
g) 15,500.000 SIT,
h) 1,500.000 SIT,
i) 3,500.000 SIT,
j) 1,600.000 SIT,
k) 4,500.000 SIT,
l) 1,500.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: avgust–september 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 22. 8. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vrača.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 23. 8. 1996 po tel. 061/171-22-85
pri Andreju Baumanu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 26. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 27/96 – oprema in sredstva za tehnično
reševanje in RBK zaščito”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 8.
1996 ob 13. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se

bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Št. 119/96 Ob-3291

Na osnovi pogodbe o upravljanju stano-
vanj in stanovanjskih hiš in pooblastila Za-
voda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije, objavlja Stanovanjsko pod-
jetje, d.o.o., Ravne na Koroškem, Prežiho-
va 7

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

investicijskih del po programu
vzdrževanja za leto 1996 na območju

Občine Ravne-Prevalje
I. Investitor: Stanovanjsko podjetje,

d.o.o., Ravne na Koroškem, Prežihova 7, po
pooblastilu ZPIZ Slovenije.

II. Predmet razpisa:
a) stanovanjska hiša Prevalje, Trg 29,
b) stanovanjska hiša Prevalje, Trg 41.
III. Vrsta vzdrževalnih del in ocena

stroškov:
a) obnova fasade z zamenjavo stavbnega

pohištva s pohištvom iz umetnih mas, v
vrednosti do 14,000.000 SIT,

b) prekritje strehe s kleparskimi deli v
vrednosti do 1,100.000 SIT.

IV. Rok za izvedbo oziroma dokončanje
del je 30. 10. 1996.

V. Ponudniki lahko dvignejo vso pisno
dokumentacijo osebno na sedežu Stanovanj-
skega podjetja, d.o.o., Ravne, Prežihova 7,
v roku 7 dni po objavi tega razpisa, v času
med 7. in 10. uro, ob plačilu stroškov pisne
dokumentacije 15.000 SIT, ki jih vplačajo
na ŽR 51830-601-49649 pred dvigom do-
kumentacije.

VI. Rok za oddajo ponudb je 15. dan do
12. ure od dneva objave razpisa na naslov.

VII. Ponudba mora biti oddana v zaprti
kuverti z oznako “Ponudba za javni razpis”
z navedbo ponudnika in vrsto ponudbenih
del, ponudbeno ceno, garancijskim rokom
in referencami ponudnika.

VIII. Resnost ponudbe mora ponudnik
zavarovati z izstavitvijo akceptnega naloga
v 10% vrednosti del po svoji dani ponudbi.

IX. Odpiranje ponudb bo opravila razpi-
sna komisija 2 dni po roku za oddajo po-
nudb.

X. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

XI. Vse dodatne informacije dobijo po-
nudniki na tel. 0602/23-951, med 7. in 9.
uro (kontaktna oseba Mlakar Ignac).

Stanovanjsko podjetje, d.o.o.,
Ravne na Koroškem

Št. 35101-40/96, 43/95 Ob-3292

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93), zakona o gra-
ditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in za-
kona o cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88), Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za: iz-

delavo investicijsko tehnične dokumenta-
cije:

a) projekt PGD in PZI rekonstrukcije ob-
jekta na Tomšičevi 21 v Kranju,

orientacijska vrednost del: 1,000.000
SIT;

b) projekt PGD in PZI rekonstrukcije Za-
savske ceste L 4704, na odseku skozi Dru-
lovko, v dolžini 0,3 km,

orientacijska vrednost del: 1,000.000
SIT;

c) projekt PGD in PZI obnove parkirišča
ob objektu Mestne občine Kranj, površine
0,20 ha,

orientacijska vrednost del: 350.000 SIT;
d) projekt PGD in PZI rekonstrukcije lo-

kalne ceste L 3815 Goriče–Bašelj, na dveh
odsekih dolžine 1,7 km in 0,75 km,

orientacijska vrednost del: 1,500.000
SIT;

in za izbiro izvajalca brez omejitev za:
obnovo lokalne ceste:

e) L-3819 Žablje proti Sp. Beli, do ob-
činske meje, v dolžini 0,6 km,

orientacijska vrednost del: 10,000.000
SIT.

1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa: izbira najugod-
nejš-ega(ih) ponudnik-a(ov) za obnovo zgo-
raj navedenih del.

3. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika, soba št. 214/II,
pri R. Starič, v roku 5 dni po objavi v Urad-
nem listu RS, od 8. do 10. ure, kjer ponudni-
ki lahko dobijo vse informacije.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom, dokončanje pa skladno z dogovo-
rom v pogodbi.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in druga določila so opredeljena v razpi-
snih pogojih naročnika.

6. Interesenti morajo oddati ponudbe
osebno ali s priporočeno pošiljko 10. dan od
dneva objave razpisa do 10. ure na naslov:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, soba
št. 214/II, odpiranje ponudb pa bo istega
dne ob 11. uri, v sobi št. 20.

Ponudbe morajo biti oddane ločeno za
izdelavo investicijsko tehnične dokumenta-
cije (tč. a, b, c in d) in ločeno za izvedbo
obnove lokalne ceste (tč. e), v pravilno
opremljeni in zapečateni ovojnici.

7. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 603-1486/96 Ob-3293

Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca del pri izgradnji

prizidka k Osnovni šoli Korena
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbeno

obrtniških in instalacijskih del za izvedbo
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izgradnje prizidka k Osnovni šoli Korena,
Zg. Korena 32, Zg. Korena.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, v Občinskem
uradu občine Duplek v Sp. Dupleku, Cesta
4. julija 106, tel. 681-934.

Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo po predložitvi dokazila o pla-
čilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev na ži-
ro račun Občine Duplek, št.
51800-630-25510.

4. Predvideni rok za pričetek del je sep-
tember 1996.

5. Orientacijska vrednost del je
114,000.000 SIT.

Ponudnik mora v svoji ponudbeni ceni
zajeti tudi pogoj naročnika, da se bo izgrad-
nja odvijala v dveh ali več fazah, kar je
razvidno tudi iz razpisne dokumentacije.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: cena, način plačila in fiksnost
cen, reference, popolnost ponudbe, opcija
ponudbe, rok izvedbe del, garancijski rok,
druge ugodnosti.

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

Naročnik si pridržuje pravico do odsto-
pa od podpisa pogodbe v primeru izpada
investicijskih sredstev.

7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti v Občinski urad občine Duplek, v
30 dneh po objavi v Uradnem listu RS ozi-
roma najkasneje do 26. 8. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za izgrad-
njo prizidka k OŠ Korena”.

8. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
27. 8. 1996 ob 12. uri, v prostorih Občin-
skega urada občine Duplek, Cesta 4. julija
106, Sp. Duplek.

9. Končno odločitev o izboru izvajalca
bo naročnik sporočil ponudnikom v roku 8
dni po opravljeni izbiri.

Občina Duplek

Ob-3294

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Sklad stavbnih zemljišč Občine Ormož
naslednji

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
realizacijo programa Sklada stavbnih
zemljišč Občine Ormož za leto 1996
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč

Občine Ormož.

2. Predmet razpisa:
– ureditev dvorišča Kerenčičev trg 13

(mali blok),
– ureditev dovozne poti na Ptujski cesti

(Delikatesa Zarja),
– ureditev dvorišča ob tržnici (Poštna ul.

10),
– ureditev ulične razsvetljave v naselju

Dolga lesa,
– ureditev ulične rasvetljave v Lenti.

3. Naziv objekta:
– ureditev dvorišč in ureditev ulične raz-

svetljave.
4. Kraj: Ormož.
5. Orientacijska vrednost del:
– ureditev dvorišča Kerenčičev trg 10 –

700.000 SIT,
– ureditev dovozne poti – 800.000 SIT,
– ureditev dvorišča ob tržnici –

3,500.000 SIT,
– ulična razsvetljava Dolga lesa –

700.000 SIT,
– ulična razsvetljava na Lenti – 900.000

SIT.
6. Rok za izvedbo del: avgust–septem-

ber 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– seznam podizvajalcev,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 13.

10. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izbiro najugodnejšega izvajalca za realiza-
cijo programa Sklada stavbnih zemljišč Ob-
čine Ormož za leto 1996, je potrebno dosta-
viti v zapečateni kuverti v roku 15 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Or-
mož, Ptujska cesta 6, Ormož.

11. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudbe
v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska c. 6, ob
9. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni 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. Ponudniki lahko oddajo ponudbe za
vsa dela, ki so predmet razpisa, ali za vsako
delo posebej.

15. Naročnik si pridržuje pravico do ne
sklenitve pogodbe po tem natečaju.

Ob-3300

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št.28/93 in 19/94) objav-
lja Občina Ormož, Ptujska cesta 6 naslednji

javni razpis
za pripravo dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Ormož

1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-
sta 6.

2. Predmet razpisa: priprava dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Ormož.

3. Orientacijska vrednost del: 2 mio SIT.
4. Rok za izvedbo del: 3 mesece od pod-

pisa pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

pogodbenih del,
– reference in kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– način zavarovanja obveznosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– kadrovsko sestavo,
– navedbo podizvajalcev, njihove refe-

rence in delež v poslu,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora

ponudnik predložiti akceptni nalog, ki glasi
na 10% ponudbene cene in ga naročnik lah-
ko vnovči, kolikor ponudnik v opcijskem
roku odstopi od ponudbe,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku.

7. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 11.

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
pripravo prostorskih sestavin in planskih ak-
tov” je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti, v roku 15 dni od objave tega razpisa,
na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po končanem roku za oddajo ponudb, v sej-
ni sobi Občine Ormož, Ptujska c. 6, Ormož,
ob 9. uri.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Sari Rajh, tel. 062/701-041.

12. Naročnik si pridržuje pravico do
nesklenitve pogodbe po tem natečaju.

Občina Ormož

Št. 52 Ob-3301

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo

vzdrževalnih in asfaltnih del na lokalnih
cestah Občine Šmartno ob Paki

1. Predmet razpisa: izvedba vzdrževal-
nih in asfaltnih del na lokalnih cestah (šest
odsekov cest).

2. Naročnik: Občina Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki.
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3. Lokacija: lokalne ceste na območju
občine.

4. Predviden pričetek del je avgust 1996,
rok dokončanja del je oktober 1996.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 29. 7. 1996 do 8. 8. 1996,
med 8. in 12. uro, v tajništvu Občine Šmart-
no ob Paki, Šmartno ob Paki (tel.
063/885-017), na podlagi dokazila o plača-
nih stroških v znesku 6.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10173 Občine Šmartno ob Paki.

7. Orientacijska vrednost del: 25,000.000
SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbena cena (vključen p. d.),
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika (plačila s

kompenzacijami itd.).
9. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je

12. 8. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327
Šmartno ob Paki, z oznako “Ne odpiraj –
ponudba – vzdrževanje lokalnih cest”.

10. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, to je 12. 8. 1996 ob 13. uri, v prostorih
Občine Šmartno ob Paki.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 20 dneh po od-
piranju ponudb.

Občina Šmartno ob Paki

Št. 1735/96 Ob-3302

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala ter storitev fotokopiranja
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala ter
storitve fotokopiranja za potrebe Upravne
enote Ljubljana kot celote ali za posamezne
izpostave, in sicer Bežigrad, Center, Šiška,
Moste-Polje, Vič-Rudnik, od 1. 9. 1996 do
31. 12. 1996.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 11,000.000 SIT, fotokopir-
nih strojev pa 4,000.000 SIT.

3. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registracijah
in referencah ponudnika.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji dejavnosti;
– reference ponudnika z navedbo izvrše-

nih dobav v zadnjem letu;
– vzorec pogodbe, ki jo ponudniki dobi-

jo na Upravni enoti Ljubljana, v sobi 327/III
– tajništvo;

– specifikacijo ponujenega materiala, ce-
nami FCO lokacija naročnika po kosu; koli-
činske in druge popuste, vse preračunano

na plačilo 30 dni po dobavi in na željo na-
ročnika, izstavljanje računov po posamez-
nih stroškovnih mestih v okviru Upravne
enote Ljubljana;

– dobavne roke za material po naročilu;
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala;
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe;
– cena;
– kvaliteta;
– količinski popust;
– reference ponudnika;
– dobavni roki;
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega, računalniške-
ga in pisarniškega materiala oziroma stori-
tev” morajo ponudniki oddati v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, v sprejemni pi-
sarni Upravne enote Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2.

7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996
ob 10. uri, na sedežu Upravne enote Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, sejna
soba št. 143/I. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Ljubljana

Št. 95-1850-55 Ob-3303

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicije Komunalna direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet razpisa
A. Komunalne ceste
Obseg razpisanih del je:
– ureditev Maistrove ulice med Ul. hero-

ja Staneta in Prešernovo ulico v dolžini ca.
250 m.

Rok za izvedbo: 10 delovnih dni.
Ocenjena vrednost del je ca. 4 mio SIT.
Pričetek del: avgust/september 1996.
Podatki pod A. iz tega razpisa so na raz-

polago na Komunalni direkciji Maribor, Slo-
venska 40, soba 107 (Selinšek). Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pro-
ti plačilu 2.000 SIT, ki jih nakažejo na žiro
račun št. 51800-840-070-62233 “Drugi pri-
hodki za komunalne dejavnosti” z virman-
skim nalogom ali položnico.

B. Vodovod
Obseg razpisanih del je rekonstrukcija

vodovodov po naslednjih ulicah:
– vodovod po Stiplovški ulici, LŽ 100,

dolžina ca. 170 m,
– vodovod po Ul. Katarine Mede, LŽ

100, dolžina ca. 118 m,
– vodovod po Ukrajinski ulici, PEHD 63,

dolžine ca. 128 m,

– vodovod v Ulici k jami, PEHD 63, dol-
žine ca. 105 m,

– vodovod v Ulici na trati, LŽ 100, dol-
žine ca. 125 m,

– vodovod po Grčarjevi ulici, LŽ 100,
dolžine ca. 465 m,

– vodovod po Bevkovi ulici, LŽ 100, dol-
žine ca. 230 m.

Ocenjena vrednost del je ca. 18 mio SIT.
Pričetek del takoj. Rok izvedbe vse kom-

plet v 90 koledarskih dnevih.
Podatki pod B. iz tega razpisa so na raz-

polago na Komunalni direkciji Maribor, Slo-
venska 40, soba 110 (Blassin). Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pro-
ti plačilu 5.000 SIT, ki jih nakažejo na žiro
račun št. 51800-840-070-62233 “Drugi pri-
hodki za komunalne dejavnosti” z virman-
skim nalogom ali položnico.

C. Komunalna energetika
Obseg razpisanih del je:
– merilna reducirna postaja Stražun (pro-

jekt in izvedba),
– povezovalni plinovod po Jurančičevi

ulici , DN 250, dolžine ca. 550 m,
– povezovalni plinovod po Vrazovi uli-

ci, DN 250, dolžine ca. 400 m.
Ocenjena vrednost: ca. 35 mio SIT.
Pričetek del: avgust 1996. Dokončanje

za plinovode je 30 koledarskih dni, za MRP
do konca leta 1996.

Podatki pod C. iz tega razpisa so na raz-
polago na sedežu Komunalne direkcije Mar-
ibor, Slovenska 40, soba 108/I (Škerbinek).
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih na-
kažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

D. Kanalizacija
Obseg razpisanih del je gradnja primar-

nega kanala kraja Limbuš pri Mariboru iz
vodotesnih betonskih cevi premerov 30 do
50 cm, skupne dolžine ca. 550 m.

Ocenjena vrednost investicije: ca. 20 mio
SIT.

Pričetek gradnje: v začetku septembra
1996. Rok izvedbe: ca. 90 dni.

Podatki pod D. iz tega razpisa so na raz-
polago na sedežu Komunalne direkcije Ma-
ribor, Slovenska 40, soba 110/I (Blassin).
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih na-
kažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bo-

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
mer. Ponudnik pripravi predračun na podla-
gi popisa del. V predračunu mora biti nave-
den datum veljavnosti cene (najmanj 30 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami mate-
rialov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
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– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju
del morajo biti upoštevani “Splošni in teh-
nični pogoji za izgradnjo tovrstnih objek-
tov”,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
sposobnost in reference možnega podizva-
jalca, sicer se ponudba smatra kot neve-
ljavna,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– vgrajena oprema mora imeti zagotov-
ljeno servisiranje v Republiki Sloveniji,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Pogoji naročnika:
– naročnik si pridržuje pravico obravna-

vati ponudbe za posamezne investicije tudi
ločeno.

Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov, v roku 15 dni od objave v Uradnem
listu RS, v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: “Ne odpiraj –
ponudba” in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispe-
ti do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati postopka odpiranja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po odločitvi komisije za od-
dajo del.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija Maribor

Odsek za gospodarske javne službe

Št. 343-18/96-3 Ob-3304

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Mestna
občina Nova Gorica, v sodelovanju z Zavo-

dom za gozdove Slovenije Območne enote
Tolmin in Območne enote Sežana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Mestne
občine Nova Gorica v letu 1996

1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-
rica.

2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdr-
ževalna dela na gozdnih cestah: gramozira-
nje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
vodnih jarkov, urejanje odvodnjavanja ter
postavitev prometne signalizacije, nabava
dražnikov, vzdrževanje in gradnja cestnih
objektov.

3. Orientacijska vrednost del: 1,250.000
SIT, od tega 420.000 SIT OE Sežana in
830.000 SIT OE Tolmin. Naročnik si pridr-
žuje pravico spremembe obsega del glede
na višino pridobljenih sredstev. Izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodnine.

4. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lako dvignejo razpisno dokumentacijo na
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
Tumov drevored 17, Tolmin (Vladimir Ko-
šič, dipl. inž.), ali na sedežu OE Sežana,
Partizanska 49, Sežana.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje

razpisnih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem

delu,
– izjavo o vključevanju lastnikov goz-

dov na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapaci-

tetah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti

ponudnika.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za po-

dizvajalce,
– drugi podatki iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva), do 12. ure, v sprejemni pisar-
ni občine. Ponudbe se dostavijo v zaprtih
kuvertah z označbo firme in oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – vzdrževanje gozd-
nih cest”.

8. Odpiranje ponudb bo drugi delovni dan
po preteku razpisa, ob 12. uri na sedežu obči-
ne. O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Nova Gorica
Zavod za gozdove – OE Tolmin
Zavod za gozdove – OE Sežana

Ob-3305

Občina Bohinj, Občinska uprava, Tri-
glavska 35, Bohinjska Bistrica, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in

postavitev drogov za javno razsvetljavo
v Občini Bohinj

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dobavo in postavitev drogov za javno raz-
svetljavo v Občini Bohinj. Višina drogov je
80 m.

2. Investitor del je Občina Bohinj, Tri-
glavska 35, Bohinjska Bistrica, ki jo zasto-
pa župan Franc Kramar, dipl. inž. in krajev-
ne skupnosti.

3. Predvideva se 28 komadov drogov za
javno razsvetljavo.

V KS Srednja vas:
– v Srednji vasi 2 kom., v Podjeljah 2

kom.
V KS Stara Fužina:
– v Stari Fužini 6 kom., v Studorju 2

kom. in na križišču za Žičnico Vogel 1 kom.
V KS Bohinjska Bistrica:
– v Bohinjski Bistrici 6 kom., na Brodu

2 kom., na Kamnjah 4 kom., na Lomah 1
kom., na Lepencah 1 kom. in na Nemškem
rovtu 1 kom.

4. Postavitev drogov za javno razsvetlja-
vo se bo izvajala od 1. 9. 1996 do 15. 10.
1996.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference s področja del, po-
nudbena cena na enoto, način plačila in fik-
snost cen, opcija ponudbe, garancijski roki,
kakor tudi morebitne druge ugodnosti.

7. Rok za dostavo ponudb je 6. 8. 1996
do 10. ure, na naslov Občina Bohinj, Tri-
glavska c. 35, 4264 Bohinjska Bistrica, v
zapečateni kuverti z oznako “Razpis za iz-
biro izvajalca za dobavo in postavitev dro-
gov za javno razsvetljavo – Ne odpiraj!”.

10. Odpiranje ponudb bo istega dne, 6.
8. 1996 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Bo-
hinj.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Bohinj
Bohinjska Bistrica

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 133/96 Ob-3364

Na podlagi določil statuta družbe Česal-
nice Ljubljana d.d. sklicujem

3. sejo skupščine
delniške družbe, Česalnice Ljubljana

d.d., Ljubljana, Slovenska 55c,
ki bo v četrtek, dne 29. 8. 1996 ob 12. uri

na sedežu družbe Česalnice Ljubljana d.d.,
Slovenska 55c, Ljubljana, III. nadstropje z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti

2. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine, preštevalca glasov ter
imenuje notarja po predlogu sklicatelja.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa: sprejme spremembo 1.

člena statuta Česalnice Ljubljana d.d. v
predlagani vsebini.
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4. Sprememba 1. člena statuta Česalnice
Ljubljana d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membo 1. člena statuta Česalnice Ljubljana
d.d. v predlagani vsebini.

5. Sprejem novega statuta Česalnice
Ljubljana d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme novi
statut družbe Česalnice Ljubljana d.d. v
predlagani vsebini.

6. Letno poročilo delniške družbe Česal-
nice Ljubljana d.d. za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo delniške družbe Česalnice Ljublja-
na, za leto 1995.

7. Delitev dobička za leto 1995
predlog sklepa: za revizijo sprejme pred-

lagano delitev čistega dobička za leto 1995.
8. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za poslovno leto 1996 skupšči-
na imenuje revizijsko hišo RFR ERNST &
YOUNG d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.

9. Vprašanje in pobude delničarjev.
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, ki imajo 4000 ali več
delnic bomo gradivo poslali po pošti, dru-
gim pa je na vpogled v prostorih Česalnice
Ljubljana, Slovenska 55c vse delovne dni
od 11. do 13. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja ali njegovim potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci naja-
vijo svojo udeležbo na skupščini v pisni
obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Rok za prijavo je do 26. 8. 1996. Prijavo je
treba poslati v priporočenem pismu oziro-
ma po telefaksu, kateremu pa mora nujno
slediti priporočeno pismo.

Delničarji lahko v 7 dneh od objave tega
sklica sporočijo upravi svoje nasprotne
predloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v is-
tem prostoru, z istim dnevnim redom in gla-
suje ne glede na število prisotnih delnic.

Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana
Direktor družbe

Ob-3365

Ljubljanska Zastavljalnica Lombardna
hiša d.d., Resljeva 6, Ljubljana sklicuje

5. zasedanje skupščine
družbe Ljubljanska Zastavljalnica –

Lombardna hiša d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 26. 8. 1996 ob 17. uri

na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva 6.
Dnevni red:
1) Otvoritev skupščine, izvolitev orga-

nov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar.
2) Potrditev zapisnika prejšnje seje
Predlog sklepa: skupščina potrdi zapi-

snik prejšnje seje skupščine.
3) Razrešitev in izvolitev upravnega od-

bora družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane razrešitve in imenovanja upravnega
odbora družbe.

4) Razširitev in imenovanje namestnikov
direktorja družbe

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane razrešitve in imenovanje namestni-
kov direktorja družbe.

5) Spremembe statuta Ljubljanske Za-
stavljalnice d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta družbe.

6) Polletno poročilo računovodstva
Predlog sklepa: sprejme se polletno po-

ročilo računovodstva.
7) Pobude in vprašanje delničarjev.
Za glasovanje in dajanje predlogov na

skupščini so upravičeni delničarji – imetni-
ki delnic na ime, ki so vpisani v delniško
knjigo najmanj pet delovnih dni pred sejo
skupščine družbe in ostanejo vpisani do kon-
ca skupščine.

Gradivo za sejo skupščine bo na vpogled
deset delovnih dni pred sejo skupščine na
sedežu družbe.

Ljubljanska Zastavljalnica –
Lombardna hiša d.d., Ljubljana

Ob-3366

Divida, upravljanje investicijskih skla-
dov, d.d., Ljubljana kot ustanovitelj družbe
Kompas sklad 3, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., Ljubljana, sklicuje

ustanovno skupščino družbe
KOMPAS sklad 3 pooblaščene

investicijske družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo 27. 8. 1996, ob 10.30 v Ljubljani,

Dunajska 22 (soba 223).
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-

cev glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika, dva preštevalca glasov in notarja.
3. Ustanovitveno poročilo in poročilo

ustanovitvene revizije.
Predlog sklepa: skupščina sprejme usta-

novitveno poročilo in poročilo ustanovitve-
ne revizije.

4. Obravnava in sprejem ugotovitvenega
sklepa o vpisu in vplačilu delnic in ugotovi-
tvenega sklepa o določitvi pavšalne višine
ustanovitvenih stroškov.

Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni
sklep o vpisu in vplačilu delnic in ugotovi-
tveni sklep o določitvi pavšalne višine usta-
novitvenih stroškov.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

člane nadzornega sveta Darka Šifrerja, Ma-
teja Cvikla in Smrekar Boštjana.

6. Spremembe statuta
Predlog sklepa: skupščina potrdi statut

družbe s predlaganimi spremembami.
7. Imenovanje finančnega revizorja
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

ganega finančnega revizorja za leto 1996.
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili družbo DIV-
IDA, upravljanje investicijskih skladov,
d.d., za uresničevanje glasovalne pravice iz

vplačanih delnic. Ne glede na navedeno, se
lahko seje skupščine udeležijo delničarji ali
pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo
na skupščini skladno s točko 10.2.1. statuta
Kompas sklad 3, d.d., prijavijo svojo ude-
ležbo na skupščini vsaj tri dni pred sejo
skupščine. Prijava bo veljavna s predloži-
tvijo veljavne lastninske nakaznice in vpi-
snice imetnika ali zastopnika, ki je izpolnje-
na na KOMPAS SKLAD 3, d.d.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
9. 9. 1996 v istih prostorih ob 9. uri.

Udeleženci lahko glasovnice za ustanov-
no skupščino prevzamejo na dan skupščine
na sedežu družbe za upravljanje Divida, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, kjer je na vpogled
tudi statut in gradivo za zasedanje skupšči-
ne vsem delničarjem, in sicer vsak delavnik
od dneva objave dalje do 27. 8. 1996, med
9. in 10. uro.

Divida, d.d., Ljubljana

Ob-3367

Na podlagi 12. člena statuta družbe DI-
VIDA, upravljanje investicijskih skladov,
d.d., sklicujem

skupščino DIVIDA, d.d.,

ki bo v Ljubljani dne 27. 8. 1996 ob 9.
uri na sedežu družbe DIVIDA, d.d., Dunaj-
ska 22, v mali sejni sobi v pritličju.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika, dva preštevalca glasov in notarja).

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika skupščine Uroša Kosa, za pre-
števalki glasov Tejo Švigelj in Majo Šifrer,
za zapisnikarja notarko Nado Kumar.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1995 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorske hiše CON-
STANTIA, d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejema let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1995 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske hiše CONSTANTIA,
d.o.o.

3. Obravnava in sprejem predloga deli-
tve dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlagano delitev dobička v višini
386,947.000 SIT za leto 1995 in sicer
300,000.000 SIT v rezerve in 86,947.000
SIT kot nerazporejeni del dobička.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad

lastnih delnic in sicer iz prostih rezerv druž-
be v višini 50,000.000 SIT pridobljenih del-
nic za nemene 240. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 1996 revi-
zijsko družbo RFR ERNST&YOUNG,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106.

6. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog, da pripada članom nadzornega sve-
ta za udeležbo in pripravo na sejah nadzor-
nega sveta sejnina v višini 200 DEM  neto v
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tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan seje.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji, njiho-
vi zastopniki ali pooblaščenci, če tri dni
pred sejo skupščine pisno prijavijo udelež-
bo. Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne in v istih prostorih ob 10 uri. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina istega
dne v istih prostorih ob 10. uri. Na ponovi-
tvenem zasedanju bo skupščina družbe ve-
ljavno odločala ne glede na višino na seji
prisotnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, Ljub-
ljana, Dunajska 22, vsak delavnik od dneva
objave dalje do 27. 8. 1996 med 9. in 12.
uro.

Divida, d.d., Ljubljana
Direktor

Št. 1335 Ob-3368

Na podlagi določil zakona o gospodar-
skih družbah in statuta družbe Iskra Indu-
strija sestavnih delov, d.d., Kranj, Savska
Loka 4 sklicujem

2. skupščino
delniške družbe ISKRA INDUSTRIJA
SESTAVNIH DELOV, d.d., KRANJ,
ki bo v četrtek, 5. 9. 1996 ob 12. uri v

sejni sobi na sedežu družbe v Kranju, Sav-
ska Loka 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine Iskra ISD d.d.,

ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov
skupščine.

Predlog sklepa:
– skupščina izvoli predsednika, verifika-

cijsko komisijo in zapisnikarja ter imenuje
notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1995.

Predlog sklepa:
– sprejme se letno poročilo o poslovanju

za leto 1995.
3. Predlog delitve čistega dobička za le-

to 1995.
Predlog sklepa:
– sprejme se predlagana delitev čistega

dobička za leto 1995 v višini 146,114.000
SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa:
– za revizijo poslovanja družbe za leto

1996 se imenuje revizijsko hišo P&S iz
Ljubljane.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe – tajništvo družbe Iskra Industrija
sestavnih delov, d.d., Kranj, Savska Loka 4,
vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od
2. 8. 1996 do 3. 9. 1996.

Nasprotni predlogi delničarjev so lahko
le pisni, razumno utemeljeni in vloženi v
sedmih (7) dneh po objavi tega sklica na
sedež družbe.

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic A, B, C in D, njihovi poob-
laščenci, zastopniki, pooblaščenci udeležen-
cev notranjega odkupa, če najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo

upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
predložiti tudi pisno pooblastilo.

Udeležba na skupščini je pogojena s
predložitvijo potrdila o delnicah oziroma za-
časnic pri vstopu v sejno sobo.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Uprava družbe in člani NS se lahko ude-

ležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno. Sklepe sprejmejo delničarji z na-
vadno večino glasov.

Vsi delničarji navadnih delnic oznake A,
B, C in D imajo 388.666 glasov.

Glasovanje je osebno, po pooblaščencu
ali zastopniku na podlagi glasovnic, ki jih
sprejme ob vstopu v prostor, kjer bo skupšči-
na.

Pooblastilo mora biti pisno.
Opozorilo
Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-

četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob uri sklica ne bo sklepčna bo ponovno
zasedanje istega dne, t.j. 5. 9. 1996 ob 13.
uri v istem prostoru. Skupščina bo tokrat
veljavno odločala neglede na višino zasto-
panega kapitala.

Iskra industrija sestavnih delov, d.d.,
Kranj,

Uprava družbe

Ob-3369

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 37. točke statuta del-
niške družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicu-
je začasna uprava

1. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.,

ki bo dne 27. 8. 1996 ob 11. uri na sede-
žu družbe, v Idriji, Vojkova 8.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujočega
skupščine in imenuje se notar v skladu s
predlogom začasne uprave.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in za-
stopanega kapitala.

2. Potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi, se imenuje pred-
lagana revizijska hiša.

5. Obravnavanje in odločanje o letnem
poročilu poslovanja družbe za leto 1995 in
odločanje o delitvi dobička za leto 1993,
1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta se sprejme letno poročilo o po-
slovanju družbe za leto 1995 in predlog de-
litve dobička za leto 1993, 1994 in 1995.

6. Obravnavanje in sprejem sklepa o ob-
likovanju sklada za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih
delnic po predlogu začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta

7. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: po predlogu začasnega

nadzornega sveta se izvolijo člani nadzor-
nega sveta – predstavniki delničarjev.

8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade v skladu s predlogom
začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu družbe od dneva objave sklica do pri-
četka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pismeno.

Delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci naj najkasneje 3 dni pred skupšči-
no pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina povnovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

SGP ZIDGRAD IDRIJA, d.d.,
Začasna uprava

Ob-3370

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be Maksima 1, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2
na podlagi stauta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje
zakona o gospodarskih družbah v soglasju z
nadzornim svetom sklicuje

letno skupščino
pooblaščene investicijske družbe

MAKSIMA 1, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 8. avgusta 1996 ob 9.

uri v sejni dvorani na Šubičevi 2 v Ljub-
ljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notarja
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe Maksima 1, d.d.,
Ljubljana za leto 1995 in revizijskega poro-
čila, ki ga je izdelala revizijska družba Coo-
pers & Lybrand dne 20. 4. 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Maksima 1,
d.d., Ljubljana za leto 1995 in revizijsko
poročilo, ki ga je izdelala revizijska družba
Coopers & Lybrand dne 20. 4. 1996.

5. Poraba rezerv, ki so bile oblikovane iz
prikazanega dobička za leto 1994

Predlog sklepa: rezerve, ki so bile obli-
kovane iz prikazanega dobička za leto 1994,
se uporabijo v skladu s predlogom uprave in
nadzornega sveta.
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6. Imenovanje revizorja za leto 1996
Predlog sklepa: kot revizor za leto 1996

se imenuje revizijska družba Coopers &
Lybrand, Ljubljana.

7. Obravnava in sprejem spremembe sta-
tuta

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gano spremembo statuta.

8. Obravnava in sprejem spremembe po-
slovnika o delu skupščine

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gano spremembo poslovnika o delu skup-
ščine.

9. Razno – vprašanja in pobude delni-
čarjev

Glasovanje in udeležba na skupščini:
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Prijava bo veljavna s predložitvijo kopi-
je veljavne lastninske nakaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
Maksimo 1, d.d., oziroma potrdila o lastniš-
tvu delnic Maksime 1, d.d., Udeleženci lah-
ko dvignejo glasovnice, ki so hkrati tudi
vstopnice, eno uro pred začetkom seje.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
sklicano istega dne ob 10. uri na istem me-
stu.

Gradivo:
Gradivo za sejo je na vpogled v prosto-

rih LB Maksime d.o.o., družbe za upravlja-
nje, Ljubljana, Šubičeva 2 vsak delovni dan
do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 1, d.d., Ljubljana
Pooblaščena investicijska družba

Ob-3371

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be Maksima 2, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2
na podlagi stauta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje
zakona o gospodarskih družbah v soglasju z
nadzornim svetom sklicuje

letno skupščino
pooblaščene investicijske družbe

MAKSIMA 2, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 12. avgusta 1996

ob 9. uri v sejni dvorani na Josipine Turno-
grajske 6 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notarja
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe Maksima 2, d.d.,
Ljubljana za leto 1995 in revizijskega poro-
čila, ki ga je izdelala revizijska družba Coo-
pers & Lybrand dne 20. 4. 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Maksima 2,
d.d., Ljubljana za leto 1995 in revizijsko
poročilo, ki ga je izdelala revizijska družba
Coopers & Lybrand dne 20. 4. 1996.

5. Imenovanje revizorja za leto 1996
Predlog sklepa: kot revizor za leto 1996

se imenuje revizjska družba Cooper &
Lybrand, Ljubljana.

6. Obravnava in sprejem spremembe sta-
tuta

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gano spremembo statuta.

Glasovanje in udeležba na skupščini:
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Prijava bo veljavna s predložitvijo kopi-
je veljavne lastninske nakaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
Maksimo 2, d.d., oziroma potrdila o lastniš-
tvu delnic Maksime 2, d.d., Udeleženci lah-
ko dvignejo glasovnice, ki so hkrati tudi
vstopnice, eno uro pred začetkom seje.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
sklicano istega dne ob 10. uri na istem me-
stu.

Gradivo:
Gradivo za sejo je na vpogled v prosto-

rih LB Maksime, d.o.o., družbe za upravlja-
nje, Ljubljana, Šubičeva 2 vsak delovni dan
do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 2, d.d., Ljubljana
Pooblaščena investicijska družba

Ob-3372

Začasna uprava družbe IZOTERM–PLA-
MA d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov,
Podgrad, vabi delničarje na

2. sejo skupščine
IZOTERM–PLAMA, d.d. Podgrad,
ki bo dne 29. 8. 1996 ob 12. uri na sede-

žu podjetja Podgrad b.št., 6244 Podgrad.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Začasna uprava ot-
vori skupščino in ugotovi, da je na skupšči-
ni zastopanih toliko delnic, da skupščina
lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja ter obrav-
nava in ugotavljanje sklepčnosti.

Na predlog  začasne uprave in nadzorne-
ga sveta se izvolijo predsednik skupščine,
preštevalca glasov, notar in zapisnikar. Na
osnovi poročila preštevalcev glasov pred-
sednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave in nad-

zornega sveta: potrdi se predlagani dnevni
red.

4. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1995.

Predlog sklepa začasne uprave in nad-
zornega sveta: sprejme se letno poročilo za
leto 1995 v predloženem besedilu.

Mnenje nadzornega sveta: Nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme letno poro-
čilo začasne uprave za leto 1995 v predlo-
ženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o sklepu o
pokrivanju izgube za leto 1995.

Predlog sklepa začasne uprave in nad-
zornega sveta: sprejme se sklep o pokriva-
nju izgube za leto 1995 v predloženem be-
sedilu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1996.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za leto
1996 se za revizorja imenuje predlagano
revizorsko podjetje.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopa-
nje na skupščini je potrebno dati v hrambo
na sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter povzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obraz-
laga ter druge informacije so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v kadrovsko splo-
šni službi vsak delavnik od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi.

Začasna uprava in nadzorni svet bosta o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča
in bosta o spreminjevalnih predlogih naj-
pozneje 12 dni po sklicu skupščine obvesti-
la imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

IZOTERM–PLAMA, d.d., Podgrad
Začasna uprava

Ob-3373

Na podlagi 7. poglavja 2. točke statuta
družbe KOSTAK, d.d., uprava družbe skli-
cuje

2. sejo skupščine delničarjev
družbe KOSTAK, komunalno stavbeno

podjetje, d.d., Krško,
ki bo v četrtek, dne 29. 8. 1996, ob 15.

uri na sedežu družbe v Krškem.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih or-

ganov skupščine
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli

predsednika skupščine, dva preštevalca gla-
sov ter imenuje notarja po predlogu sklica-
telja.

3. Potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa uprave: potrdi se predla-

gani dnevni red.
4. Letno poročilo za leto 1995
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: potrdi se predlagano letno poročilo
uprave za leto 1995, skupaj z revizijskim
poročilom in mnenjem nadzornega sveta.

5. Razporeditev dobička
Predlog sklepa uprave: na predlog upra-

ve in na podlagi mnenja nadzornega sveta,
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se sprejme razporeditev čistega dobička iz
leta 1993, 1994 in 1995, v predloženem be-
sedilu.

6. Obravnava in sprememba 5. točke v 5.
poglavju statuta družbe KOSTAK, d.d.

Predlog sklepa uprave: sprejme se spre-
memba 5. točke v 5. poglavju statuta družbe
KOSTAK, d.d., v predlaganem besedilu.

7. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-

slovno leto 1996 se imenuje za revizorja
revizorsko družbo P & S, Revizija, d.o.o.
Ljubljana.

8. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled na sedežu družbe v prav-
ni službi pri Mojci Brinovec.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti v pisni in obrazloženi
obliki, vložijo v roku 7 dni od dneva objave
sklica skupščine priporočeno po pošti, ali
neposredno v tajništvu družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-
ničar družbe sam, ali po svojem pooblaščen-
cu, ki je svojo udeležbo prijavil na sedežu
družbe – v pravni službi tri dni pred zaseda-
njem skupščine, z deponiranjem pooblastil
za zastopanje ali potrdil o lastništvu delnic.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove poob-
laščence, da se prijavijo pol ure pred začet-
kom zasedanja v sprejemni pisarni, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničar-
jev ter da prevzamejo glasovalne lističe in
druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
16. uri. Skupščina bo takrat veljavno odloča-
la, neglede na višino zastopanega kapitala.

KOSTAK, d.d. KRŠKO
Uprava družbe

Ob-3374

Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe, uprava družbe sklicuje

15. redno skupščino
družbe PIONIR STANDARD, družba za
gradnjo in inženiring d.d. Novo mesto,

Kočevarjeva 4,
ki bo v sredo, dne 28. 8. 1996 ob 10. uri,

v sejni sobi na sedežu družbe, Kočevarjeva
4, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti
Predlog sklepa:
ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
izvolita se dva preštevalca glasov, zapi-

snikar in se imenuje notar.
3. Potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa:
potrdi se predlagani dnevni red.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa:
sprejme se letno poročilo za leto 1995,

po predlogu uprave, na podlagi mnenja nad-
zornega sveta.

5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
za izvedbo revizije letnih računovodskih

izkazov družbe v letu 1996 se imenuje revi-
zijska družba po predlogu sklepa.

6. Sprememba sedeža družbe
Predlog sklepa:
spremeni se sedež družbe, po predlogu

sklepa.
7. Obravnava in sprejem sprememb sta-

tuta družbe

Predlog sklepa:
sprejmeta se spremembi statuta v pred-

loženem besedilu.
8. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve družbe na sedežu družbe v Novem me-
stu, Kočevarjeva 4, vse delovne dni od 9. do
12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo najmanj 20
dni pred zasedanjem skupščine in njihovi
pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred za-
sedanjem skupščine v tajništvu uprave pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 28. 8. 1996,
ob 11 uri v isti dvorani. Na ponovnem zase-
danju bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

PIONIR STANDARD
GRADBENIŠTVO d.d.

Uprava

Ob-3375

Skladno s 17. členom statuta Mladinska
knjiga, Tiskarna d.d. sklicuje

2. redno sejo skupščine
družbe Mladinska knjiga, Tiskarna,
ki bo v torek 27. avgusta 1996 ob 12. uri

v prostoru uprave družbe v Ljubljani na Du-
najski 123.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega

kandidata za predsednika skupščine, za pre-
števalca glasov, zapisnikarja in notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
3. Imenovanje revizorja družbe
Predlog sklepa: za revizorja družbe MK

Tiskarna d.d. se imenuje KPMG Slovenija
d.o.o.

4. Obravnava in sprejem revidiranega
pročila o poslovanju MK Tiskarne za leto
1995

Predlog sklepa: sprejme in potrdi se po-
ročilo in revidiran zaključni račun MK Ti-
skarne d.d. za leto 1995.

5. Obravnava in sprejem predloga spre-
membe programa dokapitalizacije MK Ti-
skarne d.d.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
najnižji znesek za nakup delnice in sprejem
popravkov sklepov o povečanju osnovnega
kapitala, ki jih je skupščina sprejela na 1.
seji.

6. Vprašanja in pobude delničarjev
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.

Pooblastilo za zastopanje je potrebno de-
ponirati na sedežu družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Pozivamo delničarje ali njihove poob-
laščence, da najavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v splošnem
sektorju pri Mileni Žerjav.

Vabljene prosimo, da v 7 dneh od preje-
ma tega vabila pisno sporočijo svoje pri-
pombe ter spreminjevalne oziroma dopolni-
tvene predloge upravi družbe in s tem omo-
gočijo, da bo uprava o njih sprejela svoja
stališča in jih pripravila do zasedanja
skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem skli-
cu je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Mladinska knjiga
Uprava družbe

Ob-3376

TEVE VARNOST, d.d. Zagorje ob Savi
sklicuje

9. redno sejo skupščine
TEVE VARNOST, d.d. Zagorje ob Savi,

ki bo v ponedeljek, dne 26. 8. 1996 ob
17. uri v prostorih jedilnice PC MM, Cesta
9. avgusta 59, Zagorje ob Savi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija za izved-
bo glasovanja, zapisnikar in notar.

2. Poročilo o izvedbi sklepov 8. redne
seje skupščine z dne 30. 8. 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o izvedbi sklepov 8. redne seje skupšči-
ne z dne 30. 8. 1995.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1995

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1995 in revidirane
finančne izkaze po predlogu uprave in mne-
nju nadzornega sveta.

4. Sprejem predloga o razdelitvi dobička
za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog za razdelitev dobička.

5. Imenovanje revizorske družbe
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

revizor za poslovno leto 1996.
6. Razširitev dejavnosti družbe in spre-

memba sedeža družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se raz-

širi in spremeni se sedež družbe po predlo-
gu uprave in mnenju nadzornega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave družbe v Zagorju ob savi, Cesta zma-
ge 7, 10 dni pred zasedanjem skupščine.

Glasovalno pravico uresničuje delničar
na skupščini osebno ali pooblaščenec oziro-
ma zakoniti zastopnik. Pogoj za glasovanje
na skupščini je, da delničar najmanj 3 dni
pred zasedanjem skupščine prijavi udelež-
bo. Udeležbo mora prijaviti pri tajništvu
uprave. Pirjavo udeležbe mora delničar do-
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kazati s potrdilom o lastništvu delnic, vrsti
in številu delnic. Pooblaščenci morajo hkra-
ti z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Pisna pooblastila mora za fizične osebe vse-
bovati ime in priimek ter naslov pooblasti-
telja in pooblaščenca, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja: za pravne osebe pa prii-
mek in ime, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in
nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi, če niso delničarji.

V primeru, da zasedanje skupščine ne bo
sklepčno, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 18. uri na istem kraju. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

TEVE VARNOST, d.d. Zagorje ob Savi
Uprava

Ob-3377

Predsedujoči Nadzornega sveta Darko
Petelin na temelju sklepa 7. seje Nadzorne-
ga sveta dne 26. 6. 1996 o sklicu skupščine,
na temelju pobude delničarja Dedal d.o.o.,
Ljubljana (284. čl. ZGD), sprejema dnevne-
ga reda na dopisni seji Nadzornega sveta
dne 11. 7. 1996, ter pojasnilne dopolnitve
(na predlog notarja) družbe Dedal d.o.o.,
Ljubljana sklicuje

skupščino
RGL d.d., Ljubljana

na sedežu družbe Kopitarjeva 6, v četr-
tek, 12. 9. 1996, ob 10. uri.

Dnevni red:
1) Otvoritev skupščine (izvolitev pred-

sednika skupščine)
2) Izvolitev dveh preštevalcev glasov
3) Imenovanje notarja
Sklep: imenuje se notarja skupščine.
4) Ugotovitev sklepčnosti
5) Obravnava sestave nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se obstoječa se-

stava Nadzornega sveta tako, da se poimen-
sko glasuje o nezaupnici posameznega čla-
na, ki ga je izvolila skupščina.

6) Informacija direktorja o finančnem
stanju, organizacijskem, kadrovskem stanju
v družbi, o vprašanjih selitve ter poslovni
načrt za naslednje polletje, Predlog sklepa:
na znanje se sprejme informacija v.d. direk-
torja

7) Sprememba sedeža družbe in ustano-
vitev podružnic družbe v Ljubljani (s tem
ustrezna sprememba statuta;)

predlog sklepa: potrdi se sedež družbe v
Ljubljani, ter podružnic družbe v Ljubljani

Varianta 1:
Sedež družbe je na naslovu Cesta 24.

junija 23, Ljubljana, podružnica pa na Gre-
gorčičevi 5, Ljubljana;

Varianta 2:
Sedež družbe je na naslovu Gregorčiče-

va 5, Ljubljana, podružnica pa na naslovu
Cesta 24. junija 23, Ljubljana.

8) obravnava se informacijo odgovorne-
ga urednika za delo v obdobju prvih šest
mesecev

Predlog sklepa: potrdi se informacija od-
govornega urednika.

9) Ponudbe delničarjev
Gradivo, ki ga predstavlja:
– informacija direktorja s kopijami

ustreznih listin,

– informacija odgovornega urednika, se-
stavijo odgovorni in je na voljo vsakemu
delničarju na sedežu družbe najkasneje 15
dni pred sejo, v kopiji pa se izroči vsakemu
delničarju na seji.

Pobuda družbe Dedal d.o.o., Ljubljana
je identična gornjemu dnevnemu redu, do-
polnitev pobude pa je bila iz razlogov večje
jasnosti podana na pobudo notarja.

Radio glas Ljubljane d.d.

Št. 212/96 ob-3378

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 18.
6. 1996 s sklepom št. Srg 96/00830 pri vl.
št. 1/02052/00 registriralo delniško družbo
Dnevnik, Časopisna družba, d.d., Kopitar-
jeva 2 in 4, Ljubljana.

Začasna uprava družbe zato na podlagi
8.4. člena statuta družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine družbe
DNEVNIK, Časopisna družba, d.d.,

Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana
ki bo v četrtek, 5. 9. 1996 ob 10. uri v

sejni sobi Svobodnih sindikatov Slovenije v
II. nadstropju Kopitarjeve 4, Ljubljana

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti
Predlog sklepa: začasna uprava otvori

skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:

predsednika, namestnika predsednika, 2 pre-
števalcev glasov

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta:

imenujejo se predsednik in namestnik
predsednika skupščine ter 2 preštevalca gla-
sov po predlogu.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se poslov-
nik skupščine v predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem Poročila o po-
slovanju Dnevnika, d.d. za leta 1993, 1994
in 1995

Predlog sklepa začasne uprave in na pod-
lagi mnenja začasnega nadzornega sveta:
sprejme se poročilo o poslovanju Dnevnika,
d.d. za leta 1993, 1994 in 1995 v predlože-
nem besedilu.

5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: oblikuje se sklad
lastnih delnic po predlogu.

6. Obravnava in odločanje o delitvi re-
valoriziranega nerazporejenega čistega do-
bička za poslovna leta 1993, 1994 in 1995

Predlog sklepa začasne uprave in na pod-
lagi mnenja začasnega nadzornega sveta:

sprejme se delitev revaloriziranega ne-
razporejenega čistega dobička za poslovna
leta 1993, 1994 in 1995 v predloženem be-
sedilu.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: sprejme se sklep o imenovanju revi-
zorja po predlogu.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članoma nadzornega sveta – predstavniko-
ma delavcev

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: izvoli se 4 člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev po predlogu in se
potrdi 2 predlagana člana nadzornega sveta,
ki so jih imenovali pristojni organi souprav-
ljanja podjetja.

9. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: članom nadzorne-
ga sveta se določi višina sejnine skladno s
predlogom.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravica do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvo
splošne službe Dnevnika, d.d. pisno prijavi-
jo svojo udeležbo ter deponirajo pooblasti-
la, če niso shranjena na sedežu družbe.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.

Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine na vpogled pri notarju.

Pisna pooblastila morajo za fizične ose-
be vsebovati ime in priimek ter naslov poob-
lastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis in žig pooblastitelja.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka zase-
danja skupščine pozivamo udeležence, da
se uro pred začetkom zasedanja skupščine
zglasijo v sprejemni pisarni pri verifikacij-
ski komisiji, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovalne listi-
če, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge infor-
macije so delničarjem na vpogled v splošni
službi Dnevnika, Kopitarjeva 2, Ljubljana
vsak delovnik od 8. do 10 ure.

Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo začasni upravi pisno z obraz-
ložitvijo priporočeno po pošti ali neposred-
no na sedežu družbe v 7 dneh po objavi
sklica ter s tem začasni upravi omogočijo
pripravo njenih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, po katerem se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Dnevnik, d.d.
Začasna uprava

Št. 485 Ob-3379

Na podlagi tč. 7.5.3. statuta družbe Ma-
nufaktura, trgovsko podjetje, d.d. Nova Go-
rica, Kidričeva 18, sklicuje direktor družbe

7. skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 8. 1996 ob 12. uri v sejni

dvorani na Kidričevi 9, Nova Gorica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles
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Predlog sklepa: sprejeme se sklep o ime-
novanju zapisnikarja, dveh preštevalcev gla-
sov in notarja.

2. Potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za l. 1995
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za l. 1995 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorja

4. Predlog delitve dobička za l. 1995
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička za l. 1995 z mnenjem nad-
zornega sveta

5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 1996

predlog sklepa: za revizijsko hišo za re-
vidiranje letnih računovodskih izkazov za l.
1996 se imenuje P & S REVIZIJA, d.o.o.
Ljubljana, Linhartova 1

6. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
MANUFAKTURA, trgovsko podjetje, d.d.
Nova Gorica, Kirdričeva 18 k družbi Tr-
govsko podjetje MODA, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 18

Predlog sklepa: potrdi se pripojitvena po-
godba.

7. Informacije delničarjem
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 29. 8. 1996 ob

12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, 29. 8. 1996 ob 12.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici, Kidričeva 18 vsak
delovni dan od prvega naslednjega delovne-
ga dne od dne objave sklica od 8. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolninih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Št. 485 Ob-3380

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe Trgov-
sko podjetje MODA, d.d., Nova Gorica, Ki-
dričeva 18, sklicuje začasna uprava družbe

1. skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 8. 1996 ob 13. uri v sejni

dvorani na Kidričevi 9, Nova Gorica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju zapisnikarja, dveh preštevalcev gla-
sov in notarja.

2. Potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Informacija o poteku lastninskega

preoblikovanja

Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.

4. Informacija o poslovanju v letu 1993
in 1994

Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.

5. Sprejem letnega poročila za leto 1995
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo

za leto 1995.
6. Imenovanje revizorja računovodskih

izkazov za leto 1996
Predlog sklepa: za revizijsko hišo se v

primeru, da bo družba zavezana k revidira-
nju letnih računovodskih izkazov za l. 1996,
imenuje P & S Revizija, d.o.o. Ljubljana,
Linhartova 1

7. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
Manufaktura, trgovsko podjetje, d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 18 k družbi Trgovsko
podjetje MODA, d.d., Nova Gorica, Kidri-
čeva 18

Predlog sklepa: potrdi se pripojitvena po-
godba.

8. Sprejem sklepa o povečanju osnovne-
ga kapitala, spremembi firme, dopolnitvi de-
javnosti in spremembah statuta družbe ter
potrditev čistopisa statuta družbe

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala, spremembi fir-
me, dopolnitvi dejavnosti in spremembah
statuta družbe ter potrdi čistopis statuta
družbe.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev

Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-
nega sveta po predlogu začasnega nadzor-
nega sveta.

10. Informacije delničarjem
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 29. 8. 1996 ob

13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, 29. 8. 1996 ob 13.30.
Na ponovnem sklucu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo  vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici, Kidričeva 18 vsak
delovni dan od prvega naslednjega delovne-
ga dne od dne objave sklica od 8. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Manufaktura d.d. Nova Gorica

Ob-3404

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 12. člena statuta del-
niške družbe ISA – turizem in gostinstvo,
izleti, Slovenija, Alpe Adria Bled d.d., Dom-
žale, Ljubljanska 80, Domžale, sklicuje
uprava družbe

redno skupščino družbe,

ki bo dne 26. 8. 1996 ob 18. uri na sedežu
družbe v Domžalah, Ljubljanska

cesta 80.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in ime-
novanje predsednika skupščine, njegovega
namestnika, zapisnikarja, dvočlanske veri-
fikacijske komisije in notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red, imenuje predsednika
skupščine, njegovega nemestnika, zapisni-
karja, dvočlansko verifikacijsko komisijo in
notarja. Vse po predlogu iz prve točke dnev-
nega reda.

2. Poročilo o poslovanju v letih 1994 in
1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poročilo.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so na razpolago delničarjem na sedežu druž-
be v Domžalah, Ljubljanska 80, vsak delav-
nik od 8. do 12. ure.

Dopolnitve dnevnega reda morajo biti v
skladu z ZGD in statutom družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, z dokazilom o lastništvu navedenih
delnic oziroma začasnic, ali po svojih poob-
laščenih, oziroma zakonitih zastopnikih.

Pooblaščenci so dolžni oddati pooblasti-
lo ob prihodu na skupščino. Pooblastilo mo-
ra biti potrjeno pri notarju.

Glasovanje bo potekalo javno.
Če skupščina ob napovedani uri njenega

pričetka ne bo sklepčna, se njen začetek
preloži za eno uro.

Skupščina se takrat ponovno sestane in
sklepa ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

ISA Bled d.d.
Uprava družbe

Razne objave

Št. 352-01-111/96 Ob-3420

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Sta-
neta 1, Maribor, razpisuje v sodelovanju z
Društvom arhitektov Maribor, Trg Borisa
Kraigherja 3, Maribor

urbanistični natečaj
za ureditev območja “Center Drava” v

Mariboru
1. Razpis in namen natečaja
1.1 V skladu s pravilnikom ZDAS iz

marca 1996 razpisujemo splošni, republiš-
ki, javni, anonimni, enostopenjski urbani-
stični natečaj z vabljenimi udeleženci iz tu-
jine (Avstrija, Hrvaška) in študentsko sku-
pino.

1.2 Natečajno območje, predmet in vse-
bina natečaja so podrobneje opredeljeni v
razpisnem gradivu.

1.3 Namen natečaja je pridobiti naju-
streznejšo oziroma optimalno urbanistično
idejno programsko zasnovo ureditve nate-
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čajnega območja “Centra Drava” (območje
med Titovo, Nasipno, Pobreško in Ptujsko
ulico), ki bo ob upoštevanju razpisnih po-
gojev omogočala celovito preureditev ob-
močja, prometno rešitev in etapnost izgrad-
nje. Pridobljene rešitve natečaja bodo pod-
laga za izdelavo prostorskih izvedbenih na-
črtov.

2. Splošni razpisni pogoji
2.1 Natečaj je splošni po udeležencih,

anonimni po načinu oddaje del in urbani-
stični po programski nalogi.

2.2 Pravico udeležbe na natečaju imajo
fizične in pravne osebe z bivališčem oziro-
ma sedežem na območju Republike Slove-
nije.

2.3 K udeležbi na natečaju bodo posebej
povabljeni udeleženci iz sosednjih držav
(Avstrija, Hrvaška) in študentska skupina,
ki bodo sodelovali pod enakimi pogoji, kot
so navedeni v 2.1 točki.

2.4 Vsak udeleženec ali skupina lahko
sodeluje na natečaju samo z enim elabora-
tom.

2.5 Pravice udeležbe na natečaju nimajo
člani ocenjevalne komisije, njihovi namest-
niki, strokovni poročevalci, njihovi bližnji
sorodniki in sodelavci iz ožje delovne sku-
pine.

2.6 Podloge za natečaj in razpisno gradi-
vo lahko udeleženci dvignejo osebno ali na-
ročijo po pošti na sedežu razpisovalca: Za-
vod za prostorsko načrtovanje, Prešernova
6, Slovenija, – Maribor, tel./faks 062/27-
219, vsak dan med 8. in 14. uro po vplačilu
stroškov natečajnega gradiva v znesku
20.000 SIT, za člane DAM in študente
12.000 SIT, na ŽR Mestne občine Maribor
št. 51800-630-25-505, sklic na št. 0901, z
navedbo “Za natečaj Center Drava”, ki jih
razpisovalec ne vrača.

2.7 Grafični del razpisnega gradiva, to
je topografski katastrski načrt, lahko dvig-
nete:

a) na transparentni kopiji v M 1 : 2000 in
1 : 1000,

b) na disketi v AutoCad DWG formatu.
3. Roki
3.1 Natečaj prične 5. 7. 1996 oziroma z

dnem objave v dnevnikih Delo in Večer ter
Uradnem listu RS.

3.2 Rok za pisna vprašanja je 19. 8. 1996
na naslov: Zavod za prostorsko načrtova-
nje, Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, ozi-
roma faks 062/27-219.

3.3 Razpisovalec bo na vprašanja udele-
žencev odgovoril v roku 14 dni.

3.4 Rok za oddajo elaboratov je 21. 10.
1996 po pošti na naslov razpisovalca, ali
25. 10. 1996 do 10. ure osebno v tajništvu
Zavoda za prostorsko načrtovanje, Maribor,
Prešernova ulica 6, kjer bo razpisovalec or-
ganiziral prevzem, evidenco in hrambo ela-
boratov.

3.5 Ocenjevalna komisija bo svoje delo
zaključila do 15. 11. 1996.

3.6 Izidi natečaja bodo objavljeni v dnev-
niku Delo in Večer, ko bo organizirana tudi
predstavitev in otvoritev razstave prispelih
natečajnih elaboratov.

4. Nagrade in odškodnine
4.1 Razpisovalec bo za natečajne reši-

tve, ki ustrezajo razpisnim pogojem podelil
nagrade in odškodnine v naslednjem ob-
segu:

– 1. nagrada 800.000 SIT,
– 2. nagrada 430.000 SIT,
– 3. nagrada 300.000 SIT,
– odškodnine za vabljene udeležence na-

tečaja 3×300.000 SIT.
4.2 V primeru manjšega števila rešitev

ima ocenjevalna komisija pravico nagrade
proporcionalno zmanjšati, kolikor smatra,
da rešitve ne ustrezajo pričakovani kvaliteti
in kriterijem dela ocenjevalne komisije.

4.3 Ocenjevalna komisija ima pravico
navedene zneske v okviru skupne vsote (na-
grade, odškodnine) razporediti tudi druga-
če.

4.4 Udeleženci, ki ne bodo nagrajeni, a
bodo zadostili razpisnim pogojem (vsebin-
ski in funkcionalni kriteriji), bodo prejeli
odškodnino v znesku 50.000 SIT oziroma v
skladu s točko 4.2.

5. Ocenjevalna komisija
Razpisovalec je v smislu pravilnika o

natečajih, s sklepom župana dr. Alojza Križ-
mana, dipl. inž., imenoval naslednjo oce-
njevalno komisijo:

Predsednik: dr. Alojz Križman, dipl. inž.,
župan Mestne občine Maribor.

namestnik predsednika in član: dr. Vili-
bald Premzl, d.i.a., podžupan,

člani:
Ljubo Mišič, d.i.a., ZPN,
prof. Vladimir Mušič, d.i.a., DAL,
prof. Janez Koželj, d.i.a., za DAL,
mag. Tomaž Kancler, d.i.a., za DAM,
Janko Zadravec, d.i.a., za DAM,
mag. Miran Gajšek, d.i.a., MOP Ljublja-

na,
Matjaž Bertoncelj, d.i.a., ZIM,
poročevalka: Nataša Gorjup, d.i.a.,
skrbnik natečaja: Zavod za prostorsko

načrtovanje Maribor,
svetovalci ocenjevalne komisije:
– za promet: Bojan Pavlinič, dipl. inž.,

RC CPI,
– za obrtno poslovno cono: Stane Kram-

berger, Obrtna zbornica Maribor,
– za sejmišče: mag. Valentin Kropivšek,

d.i.a., Tehnološki park Maribor,
– za gospodarstvo: Andreja Demšar Ka-

stelic, dipl. jur., Mestna občina Maribor,
– za železnico: Anton Medved, SŽ,
– za krajinsko arhitekturo, mag. Niko

Stare, d.i.kraj.a., ZUM,
– za varstvo naravne in kulturne dedišči-

ne: prof. Janez Mikuž, ZVNKD.
6.0 Končne določbe
Z oddajo natečajnega elaborata udeleže-

nec natečaja priznava in sprejema razpisne
pogoje in odločitve ocenjevalne žirije.

Mestna občina Maribor

Št. 19/96 Ob-3419

Na podlagi zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 45/95; v nadaljevanju
zakon), pravilnika o pogojih za pridobitev
in dodeljevanje sredstev Sklada za regio-
nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja (v nadaljevanju sklad)
ter sklepa vlade Republike Slovenije z dne
31. 5. 1996 o finančnem načrtu in naložbeni
politiki sklada v letu 1996 objavlja upravni
odbor Sklada za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja

prvi javni razpis
za financiranje projektov in

dodeljevanje jamstev projektom, ki so
namenjeni skladnejšemu regionalnemu

razvoju in ohranjanju poseljenosti
slovenskega podeželja

I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je financiranje projek-

tov in dodeljevanje jamstev sklada investi-
torjem (fizične osebe, poslovni subjekti in
občine) z območij (na podlagi v Ur. l. RS,
št. 13/94 objavljene uredbe o območjih, ki
se štejejo za demografsko ogrožena območ-
ja v Republiki Sloveniji v obdobju 1994–
1996 – v nadaljevanju uredba – ter še neka-
tera, v tem razpisu opredeljena območja) in
za posamezne namene, opredeljene v toč-
kah A, B, C, Č in D tega razpisa. Po tem
razpisu je za financiranje projektov na voljo
750,000.000 SIT, za dodeljevanje jamstev
pa 150,000.000 SIT.

II. SPLOŠNI POGOJI, SKUPNI ZA VSE
NAMENE

1. Investitor mora predložiti zahtevo za
posojilo oziroma jamstvo na originalnem
obrazcu sklada vrste A (kmetijstvo in do-
polnilne dejavnosti na kmetijah), B (gospo-
darske dejavnosti) ali C (infrastruktura), od-
visno od tega, za katero posojilo oziroma
jamstvo se poteguje. Vlogi morajo biti pri-
ložene priloge in dokazila, ki jih zahteva
sklad od investitorja in so navedene na po-
sameznem obrazcu.

2. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 1,5 mio SIT in ne več kot 10 mio SIT,
vlogi priložiti poslovni načrt.

3. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 10 mio SIT, vlogi priložiti investicijski
program po metodologiji, objavljeni v pri-
ročniku za izdelavo investicijskega progra-
ma (Inštitut za ekonomiko investicij, Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana).

4. Posojilo ali jamstvo je namenjeno za
isti projekt le enkrat, razen če gre za posoji-
lo, ki je klasificirano kot dopolnilno; v tem
primeru se prosilec lahko poteguje za poso-
jilo oziroma jamstvo še enkrat, če projekt
poteka v več fazah. Ta pogoj velja tudi za
investitorje, ki so jim bila sredstva za spod-
bujanje razvoja demografsko ogroženih ob-
močij v letih 1991 do 1994 že odobrena ter
za investitorje, ki so že dobili nepovratna
sredstva CRPOV za isti projekt.

III. FINANČNI POGOJI, SKUPNI ZA
VSE NAMENE

1. Minimalna višina sredstev je 1 mio
SIT, razen posojil, ki so klasificirana kot
posojila dopolnilne narave; v tem primeru
je najnižji znesek posojila 300.000 SIT.

2. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

3. Posojila do 1,5 mio SIT investitor pra-
viloma zavaruje pri zavarovalnici.

4. Posojila nad 1,5 mio SIT investitor
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom.

5. Črpanje posojila je dokumentarno,
prosilec lahko v obliki gotovine porabi naj-
več 20% dodeljenega posojila, a ne več kot
250.000 SIT.

IV. POGOJI ZA DODELITEV IN NA-
MENI DODELJEVANJA SPODBUD

A. Financiranje projektov kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
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Investitorji so lahko fizične osebe, dr-
žavljani RS, ki izpolnjujejo pogoje za oprav-
ljanje kmetijske dejavnosti in bodo projekt
izvajali v naseljih, naštetih med demograf-
sko ogroženimi in gorsko-višinskimi ob-
močji v uredbi.

1. Financiranje nakupov, dokupov in
programskih preusmeritev kmetij pogoji:

– delež posojila v finančni konstrukciji
je lahko največ 60% predračunske vrednosti,

– doba vračanja posojila do 15 let,
– obrestna mera TOM + 3,5%,
– največ dveletni moratorij na odplače-

vanje posojila.
2. Dopolnilno financiranje izvedbe pro-

jektov dopolnilnih dejavnosti kmetij; pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji

je lahko največ 15% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 5 let,
– obrestna mera TOM + 4,5%,
– največ enoletni moratorij na odplače-

vanje posojila.
Informacije in vlogo A za projekte iz te

točke lahko dobijo prosilci pri krajevni eno-
ti Hranilno kreditne službe v Sloveniji.

B. Financiranje projektov gospodarskih
dejavnosti

Investitorji so lahko gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki in obrtniki, regi-
strirani v RS, ki bodo projekt izvajali v na-
seljih, naštetih med demografsko ogroženi-
mi in gorsko-višinskimi območji v uredbi.

1. Financiranje gospodarskih naložb; po-
goji:

– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,

– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM + 5%,
– največ dveletni moratorij na odplače-

vanje posojila.
2. Dopolnilno financiranje projektov, ki se

primarno financirajo iz drugih državnih virov
sektorske ali regionalne narave; pogoji:

– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 15% predračunske vrednosti,

– doba vračanja posojila 4 leta,
– obrestna mera TOM + 5,5%,
– največ enoletni moratorij na odplače-

vanje posojila.
Informacije in vlogo B za projekte iz te

točke lahko dobijo prosilci pri pooblaščenih
enotah Abanke v Sloveniji.

C. Premostitveno financiranje infrastruk-
turnih projektov

Investitorji so lahko občine v Republiki
Sloveniji.

1. Premostitveno financiranje infrastruk-
turnih projektov krajev na demografsko
ogroženih in gorskovišinskih območjih (kot
jih opredeljuje uredba), ki so vključeni v
program CRPOV in VTC ali kak drug zao-
krožen sektorski ali regionalni program, ki
ga je sklad verificiral in so pogoj za gospo-
darsko dejavnost, predvideno v programu;
pogoji:

– delež posojila je lahko največ 30% pre-
dračunske vrednosti,

– doba vračanja posojila 2 leti,
– obrestna mera TOM + 6,5%,
– šestmesečni moratorij na odplačevanje

posojila,
– garancija občinskega proračuna.
Informacije in vlogo C za projekte iz te

točke lahko dobijo prosilci na sedežu sklada
v Ribnici.

Č. Financiranje izvedbe projektov, ki iz-
hajajo iz zaokroženih razvojnih programov

Investitorji so lahko poslovni subjekti in
fizične osebe, ki so v posameznih projektih
predvideni kot investitor.

1. Financiranje izvedbe projektov, ki iz-
hajajo iz že izdelanih projektov CRPOV in
VTC za delovni prostor ne glede na lokacijo
investicije.

2. Dopolnilno financiranje projektov, ki
izhajajo iz programov aktivne politike za-
poslovanja na območjih s posebnimi raz-
vojnimi problemi, in sicer v skupni višini
50 mio SIT.

Investitorji iz teh dveh točk lahko kandi-
dirajo za katerokoli točko iz točk A, B, C in
D, in sicer po pogojih, navedenih pri teh
točkah. Pri tem se jim obrestna mera poveča
za 1 odstotno točko, če se projekt ne izvaja
v naseljih, naštetih med demografsko ogro-
ženimi in gorsko-višinskimi območji v
uredbi.

Informacije in ustrezno vlogo dobijo pro-
silci:

– pri krajevni enoti Hranilno kreditne
službe, če gre za projekte kmetijstva in do-
polnilnih dejavnosti na kmetijah,

– pri pooblaščenih enotah Abanke, če gre
za gospodarske projekte,

– na sedežu sklada v Ribnici, če gre za
projekt infrastrukture.

D. Dodeljevanje jamstev za projekte na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi

1. Sklad dodeljuje jamstva investitorjem,
ki izpolnjujejo pogoje za katerokoli točko iz
točk A, B, C in Č, imajo podpisano pogodbo
z banko o dodelitvi posojila in ne morejo
pridobiti drugega jamstva zaradi negativnih
vplivov trga nepremičnin na območjih s po-
sebnimi razvojnimi problemi.

Informacije in vloge dobijo prosilci na
sedežu sklada v Ribnici.

V. MERILA ZA IZBOR
1. Sklad bo pri presoji projektov upošte-

val kriterije iz 10. člena zakona, in sicer:
– ohranitev realne vrednosti dodeljenih

sredstev,
– donosnost (profitabilnost) projekta, za

katerega se dodeljujejo sredstva,
– finančno konstrukcijo projekta, za ka-

terega se dodeljujejo sredstva (obseg last-
nih sredstev pravne osebe, namenjenih fi-
nanciranju projekta, obseg in vrsta drugih
virov financiranja),

– razvojna naravnanost projekta, za ka-
terega se dodeljujejo sredstva (uvajanje no-
vih tehnologij, inovacij, nastopanje na no-
vih tržiščih, odpiranje novih delovnih mest),

– boniteta pravne osebe, kateri se dode-
ljujejo sredstva (sposobnost nuditi ustrezne
inštrumente zavarovanja vračila dodeljenih
sredstev).

2. Prednost pri izbiri bodo imeli projek-
ti, ki bodo zbrali večje število točk po vred-
notenju, izvedenem na podlagi kriterijev
točke V.1. Prednost bodo imeli projekti, ki
so sestavni del zaokroženih razvojnih pro-
gramov.

3. Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo
zbrale minimalnega števila točk za posame-
zen namen, in vloge, ki bodo prispele, ko
bodo sredstva že porabljena, bodo zavrnjene.

4. Sklad lahko prispele vloge brez so-
glasja prosilca prerazporedi v ustrezno ka-
tegorijo. Sklad s sklepom o dodelitvi sred-

stev odloča tudi o pogojih za določitev po-
sameznega posojila, v primerih, ko razpis
omogoča razpon.

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE
1. Rok za prijavo je do porabe namen-

skih sredstev oziroma do 31. 10. 1996. Sklad
bo v tekočem mesecu enakovredno obrav-
naval vse popolne vloge, ki bodo prispele
do 1. v mesecu. Prvič bodo vloge obravna-
vane septembra. Sklad bo javno objavil, kdaj
(datum) so sredstva porabljena.

2. Prosilci pošljejo svoje vloge na na-
slov: Sklad za regionalni razvoj in ohranja-
nje poseljenosti slovenskega podeželja,
Šeškova 9b, 1310 Ribnica (061/861-953),
in sicer na posebnih obrazcih sklada, ki jih
lahko kupijo od 29. julija 1996 dalje na
pooblaščenih enotah Abanke in Hranilno
kreditne službe.

3. Prosilec mora k vlogi priložiti vso v
posameznem obrazcu zahtevano dokumen-
tacijo.

Nepopolnih vlog sklad ne bo obravna-
val. Sklad lahko zahteva od prosilca tudi
dodatno dokumentacijo. Sklad lahko na svo-
je stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.

4. O dodelitvi sredstev bo odločal uprav-
ni odbor sklada. Odločitev upravnega odbo-
ra je dokončna. Sklad bo v 15 dneh po odlo-
čitvi dostavil prosilcem sklep o odločitvi.

5. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri investitorju. Če bo sklad ugoto-
vil, da sredstva niso bila uporabljena za na-
men, za katerega so bila dodeljena ali da je
bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od
investitorja vračilo v enkratnem znesku. In-
vestitor bo moral vrniti sredstva s pripada-
jočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje po zakonu o predpisa-
ni meri zamudnih obresti in temeljni obrest-
ni meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po odredbi o
načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur.
l. RS, št. 14/92).

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, d.o.o.

Ob-3416

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo Republike Slovenije za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana

objavlja
prost radiodifuzni kanal za zvokovno

(FM) difuzno postajo:
– za območje pokrivanja Trebnje z bližnjo

okolico z oddajne točke Trebnje, 88,9 Mhz.
Vlogo s predpisano dokumentacijo poš-

ljite na naslov: Uprava RS za telekomunika-
cije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodi-
fuzijo RS v 30 dneh po poteku roka za prija-
vo.

Za dodatne informacije, še posebej gle-
de tehničnih vprašanj (v zvezi z radiodifuz-
nim kanalom, tehničnim projektom, ipd.),
pokličite Upravo RS za telekomunikacije,
tel. 133-10-98.

Svet za radiodifuzijo Republike
Slovenije
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Ob-3417

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, preklicuje veljavnost pooblastila zava-
rovalnega zastopnika Dečman Katarina,
Kozjanskega odreda 47, Šentjur, številka
pooblastila 002315, zastopniška številka
041005035.

Adriatic, d.d., PE Celje

Ob-3418

Magroma, Podjetje za aranžersko, gra-
fično, kovinsko in tržno dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Černivčeva 16, pod vl. št. 1/
19009/00, objavlja po sklepu Skupščine z
dne 15. 7. 1996, v skladu s 454. členom
zakona o gospodarskih družbah – sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična številka: 5662613.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelja: Grobeljšek Maja, Ljublja-

na, Proletarska cesta 2, Ljubljana, Grobelj-
šek Marko, Černivčeva ul. 16, Ljubljana,
vstopila 6. 4. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Upniki se pozivajo, da se zglasijo pri
družbi in se izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Magroma, Ljubljana

Potne listine

Ahmetaj Fatmir, Milčinskega 8, Celje,
potni list št. AA 151432. g-39228

Arih Filip, Ljubljanska ul. 19 B, Mari-
bor, potni list št. AA 283423. p-39264

Baš Branko, Čolnišče 6, Zagorje, potni
list št. AA 176754. p-39245

Baš Vesna, Čolnišče 6, Zagorje, potni
list št. BA 212264. p-39246

Begić Nuraga, Ljubljanska c. 80 A, Dom-
žale, potni list št. BA 399432. s-39025

Benevol Mirjana, V mlinu 61, Šempeter
pri G., potni list št. AA 550829. p-39248

Bernik Helena, Frankovo naselje 176,
Škofja Loka, potni list št. AA 422785.
s-39242

Blažič Alojz, Koti 6, Otočec, potni list
št. AA 402527, izdala Upravna enota v
Novem mestu 10. 8. 1992. s-39180

Bohinc Gregor, Blejska Dobrava 66,
Blejska Dobrava, potni list št. BA 384725.
p-39269

Bohnec Martin, Likozarjeva ulica 23,
Kranj, potni list št. BA 200169. s-39240

Borič Milan, Topniška 70, Ljubljana,
potni list št. AA 292064. g-39078

Brdar Nenad, Clevelandska 49, Ljublja-
na, potni list št. BA 247571. s-39169

Brvar Sonja, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list št. BA 289341, izdala UE Ljublja-
na. s-39248

Burgar Marko, Zgornje Bitnje 144,
Kranj, potni list št. AA 707227. s-39145

Ciglenjak Snežana, Kolonija 1. maja 32,
Trbovlje, potni list št. BA 547291. s-39102

Čeko Boro, Pot na Rakovo Jelšo 27,
Ljubljana, potni list št. AA 678329. s-39187

Černe Boštjan, Mohorini 33, Renče, pot-
ni list št. BA 438493. p-39253

Čustić Mirsad Zlatko, Jakčeva ul. 18,
Novo mesto, potni list št. BA 442994.
g-39123

Dajčman Branko, Kraigherjeva 1, Lenart,
potni list št. AA 152514. m-1198

Dajčman Milan, Sv. Duh 24, Dravograd,
priglasitveni list, št. 068-0436/95. m-1068

Delić Elkaz, Tekavčeva 14, Šoštanj, pot-
ni list št. AA 234839. p-39237

Dvoršak Aleksander, Prušnikova 20, Ma-
ribor, potni list št. BA 13171. p-39050

Fele Jolanda, Ulica solidarnosti 5, Litija,
preklic potnega list, objavljen v UL RS, št.
34/96. p-39210

Ferk Mojca, Blejska Dobrava 7/a, Blej-
ska Dobrava, potni list št. AA 27814.
m-1094

Figelj Klavdija, Vrtojbenska 44, Šempe-
ter pri G., petletno listino po VS, št. AI
75003. p-39258

Fras Matjaž, Pesnica pri Mariboru 27,
Pesnica, potni list št. BA 341123. m-1196

Goljat Marija, Gostilna pri Kostanju, Ra-
če, priglasitveni list, opravilna št. 064-2379/
94. m-1170

Gorenjšček Andrejana, Soriška cesta 6,
Kobarid, maloobmejno prepustnico, št. AI
98307. p-39265

Gorenšček Venceslav, Goriška c. 6, Ko-
barid, maloobmejno prepustnico, št. AI
98310. p-39266

Gorše Gabrijela, Pekre, Apostolova 3,
Limbuš, priglasitveni list, št. 064-0136-93.
g-39172

Gostilna Merlin, Polana 3 č, Hoče, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-0691/94.
m-1202

Hanc Nace, Podlubnik 246, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 77544. s-39054

Hari Gregor, Stara Loka 11 a, Škofja
Loka, potni list št. AA 231473. p-39211

Helsper Biserka, Ul. Vladimira Nazora
40, Varaždin, potni list št. AA 181587.
g-39095

Horozović Irfan, Za opekarno 19, Ljub-
ljana, potni list št. BA 443386. s-39007

Hulić Ester, Cesta v hrib 9, Ljubljana,
potni list št. AA 293665, izdala Upravna
enota Ljubljana 10. 7. 1992. s-39247

Jeršin Ladislava, Dole pri Litiji 21, Dole
pri Litiji, potni list št. AA 234687, izdala
UE Litija. s-39132

Jukan Damir, Hladilniška pot 26 A, Ljub-
ljana, potni list št. AA 871796. s-39256

Juršič Helena, Zg. Kungota 12 a, Zgor-
nja Kungota, potni list št. BA 341090.
m-1216

Kavčič Danijel, Draga 2, Dornberk, pot-
ni list št. AA 843530. p-39251

Kenda Maja, Zatišje 4, Portorož, potni
list št. AA 202997. p-39238

Knafeljc Jure, Dolomitska 9, Ljubljana,
potni list št. AA 977566. g-39170

Kokot Ljuboslava, Župančičeva 5, Kam-
nik, potni list št. AA 607196, izdala UE
Kamnik. s-39062

Kosanev Valerija, Za vasjo 26, Ljublja-
na, potni list št. BA 43493. p-39242

Kostelec Jože, Maroltova ulica 2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 711742. p-39209

Kostić Aleš, Dečno selo 42, Brežice, pot-
ni list št. BA 16194. p-39213

Kostić Boštjan, Dečno selo 42, Brežice,
potni list št. BA 16195. p-39214

Kovač Iris, Šeškova ulica 9, Kočevje,
potni list št. AA 349918. s-39152

Kovačič Sebastijan, Ulica Matije Tomca
2, Domžale, potni list št. AA 962075, izdala
UE Domžale. s-39136

Košir Rok, Pot k Trojici 5, Vrhnika, pot-
ni list št. AA 196004. s-39032

Krisper Mojca, Bratov Učakar 60, Ljub-
ljana, potni list št. AA 113998. s-39206

Kromar Stanislav, Lončarska 18, Dole-
nja vas, potni list št. AA 166254. p-39072

Kuzma Bojan, Petišovci, ul. 22. junija
45, Lendava, potni list št. AA 821351.
p-39268

Lah Milan, Ragovska ul. 10, Novo me-
sto, potni list št. BA 472128. p-39250

Lapanja Janez, Drežnica 35, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. 114353. p-39215

Lavrič Marjan, Friškovec 4, Ljubljana,
potni list št. AA 168296. s-39042

Leban Janez, Grobeljska cesta 6 A, Men-
geš, potni list št. BA 39027. s-39241

Lipnik Leopolda, Ul. Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, potni list št. BA 414373. s-39195

Loborec Vrščaj Polona, Podutiška 174,
Ljubljana, potni list št. BA 312293. s-39029

Lončarić Dragutin, Kraigherjeva 10, Ki-
dričevo, potni list št. BA 058374. p-39233

Lorenčič Štefan, Zg. Gasteraj 23, Jurov-
ski dol, potni list št. AA 999479. m-1225

Mejaš Lidija, Pot Draga Jakopiča 18/a,
Ljubljana, potni list št. BA 130092. s-39141

Mulec Boris, Gabernik 35, Slovenska Bi-
strica, potni list št. AA 16910. p-39261

Nikolov Vlatko, Čečovje 3, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 425092.
g-39227

Nikolovski Zlatko, Nasipi 3, Trbovlje,
potni list št. AA 921848. s-39150

Novak Franc, Mariborska 24, Radlje,
potni list št. AA 0480120. p-39225

Pangos Martin, Vrhovčeva 9, Ljubljana,
potni list št. AA 110138. s-39176

Perne Tomaž, Kvedrova 7, Ljubljana,
potni list št. AA 17461. s-39035

Pernek Valerija, Dol pri Stopercah 13,
Stoperce, potni list št. BA 392452. p-39234

Pertinač Aleksandra, Žmavčeva ulica 3,
Maribor, potni list št. AA 136811. p-39212

Petan Boštjan, Vodnikov trg 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 825230. s-39253

Pihler Boštjan, Štuki 26, Ptuj, potni list
št. AA 441122. s-39103

Adriatic Zara d. o. o., Kotnikova 5, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 104059.
s-39077

Eko Stil, Šmartinska 152, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 310512. s-39188

Interra, Tomšičeva 3, Ljubljana, zavaro-
valno polico, št. 121847, izdala Adriatic Ko-
per. s-39243

Šprah Robert s. p., Kungota 30, Kidriče-
vo, štampiljko z napisom Posredniške in za-
stopniške storitve Šprah Robert s. p. Kun-
gota 30, 62325 Kidričevo, tel. 796-131.
m-1063

Izgubljene listine
preklicujejo
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Pirih Mitja, Bodrez 1 a, Kanal, potni list
št. AA 95746. p-39252

Plaz Maja, Vodovodna pot 1 B, Rakek,
potni list št. AA 998716. s-39058

Pogačnik Boris, Njegoševa 9, Ljubljana,
potni list št. AA 716742. s-39125

Popovič Marija Breda, Cesta v Lokrovec
22, Celje, potni list št. BA 211526. g-39226

Puhman Vekoslav, Rogoza, Na polju 11
b, Maribor, potni list št. AA 108345.
p-39042

Rekanović Frančiška, Klanska 9, Med-
vode, potni list št. AA 972231. s-39050

Rogelj Andreja, Hudourniška pot 22,
Ljubljana, potni list št. AA 245086. s-39130

Rogelj Blaž, Hudourniška pot 22, Ljub-
ljana, potni list št. BA 480020. s-39129

Rogelj Srečko, Hudourniška pot 22,
Ljubljana, potni list št. AA 125561. p-39267

Skale Primož, Ulica bratov Babnik 38,
Ljubljana, potni list št. AA 217611, izdala
Upravna enota Ljubljana 11. 6. 1992.
s-39155

Skalicky Stojan, Koroška c. 75, Mari-
bor, potni list št. AA 370056. p-39263

Smudić Zdravko, Grablovičeva 32, Ljub-
ljana, potni list št. BA 454721. s-39207

Suhadolc Anton, Tesovnikova 27, Ljub-
ljana, potni list št. AA 62763. s-39070

Šagran Gregor, Ul. Silvire Tomassini 2,
Gornja Radgona, potni list št. AA 942097.
p-39221

Šega Viktorija, Mladinska 4, Maribor,
potni list št. AA 371466. p-39224

Škrubej Branko, Ob Blažovnici 56, Lim-
buš, potni list št. 832895. m-1044

Šturbej Irena, Kodričeva ul. 4, Maribor,
priglasitveni list, št. 0642637. m-1208

Švigelj Anton, Bezuljak 46, Cerknica,
potni list št. AA 254820. s-39162

Tovornik Anton, Pot na fužine 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 769661, izdala Uprav-
na enota Ljubljana 5. 2. 1993. s-39246

Trnjak Željko, Jakčeva ul. 5, Ljubljana,
potni list št. AA 602500. s-39124

Turk Dunja, Drenov grič 141, Vrhnika,
potni list št. AA 131595. s-39067

Turk Peter, Drenov grič 141, Vrhnika,
potni list št. AA 195298. s-39066

Uzelac Katarina, Agrokombinatska 4 a,
Ljubljana, potni list št. BA 412630. p-39075

Valny Vatroslav, Tomšičeva 15, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 372619. p-39262

Vačun Medeja, Kardeljeva 57, Maribor,
potni list št. BA 296515. p-39051

Verbič Andrej, Rožna dolina c. XI/17,
Ljubljana, potni list št. AA 000448175, iz-
dala UE Ljubljana 31. 8. 1992. s-39156

Verbič Vinko, Rožna dolina c. XI/17,
Ljubljana, potni list št. AA 000048867, iz-
dala UE Ljubljana 14. 1. 1992. s-39157

Vižintin Aleksander, Cankarjeva 16, No-
va Gorica, potni list št. AA 95552. p-39249

Vogrin Silvester, Podvelka 30, Radlje
ob Dravi, potni list št. AA 027346. p-39247

Zrinski Simona, Cesta krimskega odreda
22, Vrhnika, potni list št. AA 24903.
s-39140

Žagar Marija, Klemenova 36, Ljubljana,
potni list št. AA 675660. s-39238

Žagar Stanka, Klemenova ul. 36, Ljub-
ljana, potni list št. AA 675667. s-39237

Žmavc Alojz, Radehova 22, Lenart, pot-
ni list št. AA 109250. p-39273

Žohar Irena, Dolič 31, Kuzma, potni list
št. AA 069351. p-39216

Druge listine
Adlešič Josip, Vipavska ulica 21 b, Ljub-

ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
88300. s-39053

Albreht Boštjan, Trubarjeva cesta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926285, reg. št. 180360. s-39045

Aleš Janez, Breg ob Savi 27, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
227787, reg. št. 3733. g-39076

Alešnik Miloš, Ulica talcev 34, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6920.
p-39239

Alidžanovič Ismet, Gosposvetska 11,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 287636, reg. št. 6414, izdala UE
Kranj. g-39113

Anciferov Tihan, Klinetova 10, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Bojana Iliha v
Mariboru, letnik 1994. m-1114

Andrilovič Željko, Ob ribniku 49, Mari-
bor, zaključno spričevalo I gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1979. m-1165

Aničić Radenko, Novo polje c. XIX/1,
Ljubljana, delovno knjižico. s-39179

Babič Aljaž, Kardeljeva 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 102253.
m-1137

Babič Ivan, Loka 35, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 12667. m-1119

Babič Marija, Reševa ulica 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 289341,
reg. št. 4420, izdala UE Kranj. s-39051

Bajsič Jože, Sadjarska 17, Miklavž, cer-
tifikat za prevoz nevarnih snovi, št. 00686.
m-1190

Bajsič Jože, Sadjarska 17, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 37711.
m-1186

Baligač Simon, Gornja Bistrica 107/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12014. p-39259

Bandelj Milan, Bošamarin 68, Koper, po-
trdilo za voditelja čolnov, št. 02/13-2171/
73. g-39217

Barukčič Stjepan, Celovška 142, Ljub-
ljana, spričevalo Srednje gradbene šole Iva-
na Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1977.
s-39239

Bauman Sonja, Čečovje 17/a, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št. 0232620.
m-1054

Bašič Božidar, Breg pri Polzeli, Polzela,
zavarovalno polico, št. AO 291066. g-39109

Begić Mirsad, Ljubljanska 80, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25876.
s-39024

Belič Alenka, Veselova zlica 13, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, št. 608, izdal
Telekom Slovenije p. o. s-39134

Bembič Radovan, Pobegi, Izvidniška c.
2, Pobegi, zavarovalno polico, št. 336949.
g-39015

Berce Marko, Lancovo 85, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10693.
g-39009

Bernik Vili, Bokalova 1, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-39085

Birsa Robert, Istrska ulica 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 96448.
m-1050

Bizjak Daniela, Ohojna pot 1, Izola, za-
varovalno polico, št. 351128. g-39092

Bizjak Jožef, Podljubelj 151, Tržič, de-
lovno knjižico. g-39182

Bizjak Petra, Mariborska 9, Orehova vas,
spričevalo o končani OŠ Franc Lešnik - Vuk,
šolsko leto 93/94. m-1112

Bogataj Majda, Kramarjeva 20, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Administra-
tivne šole Kranj, letnik 1975. m-1059

Bokal Anka, Laze pri Dolskem 42, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 891412. s-39160

Bolcar Mina, Marija Spuhlja 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4833.
g-39084

Brcar Marija, Šentrupert 95, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala Ue
Trebnje. s-39030

Brcar Sašo, Zgornji Brnik 130 N, Brnik
Aerodrom, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1078825, reg. št. 37286, izdala UE
Kranj. s-39144

Brekalo Barbara, Njegoševa 15, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehnične
šole Celje. g-39112

Brečko Stane, Trg borcev NOB 12, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 851, izdala UE Hrastnik.
g-39216

Brložnik Milan, Brdinje 102, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4461. p-39271

Brčič Boštjan, Titova 75, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 604904. g-39093

Bukovšek Jožica, Pot pod ribnikom,
Šentjur, dvižni listek, št. 5700 pri urarju
Trglavčnik Celje. m-1092

Car Rent Kastelic CO d. n. o., Prečna 3,
Litija, zavarovalno polico, št. 0364086.
g-39171

Colnarič Danilo, Kozjak 63, Zgornja
Kungota, spričevalo OŠ v Krenovi, letnik
1980. m-1177

Cvetič Suzana, Sodna vas 41, Pristava
pri Mest., indeks EPF v Mariboru, št.
81446052. m-1057

Časar Klement, Čepinci 4, Petrovci, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbe-
ne šole v Mariboru, letnik 1992. m-1230

Čermelj Gregor, Betnavska 30, Maribor,
zaključno spričevalo Boris Kidrič, letnik
1991. m-1142

Černejšek Jožica, Čermožiše 28, Žetale,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole
v Ptuju, letnik 91/92. m-1223

Černelič Dejan, Cankarjeva 9, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33678. g-39080

Černič Bojan, Viška cesta 42, Ljubljana,
preklic delavne knjižice, objavljeno v UL
RS, št. 36/96. s-39052

Čertalič Silvo, Kajuhova ulica 44, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0331238.
s-39106

Črešnar Ljubica, Spodnji trg 58, Lo-
vrenc, zaključno spričevalo OŠ Šercerjeve
brigade. m-1040

Črnič Boštjan, Sp. Gasteraj 60, Jurovski
Dol, diplomo SKSMŠ Maribor, letnik 1989.
m-1094

Čuk Borut, Jurjevica 52, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCE, št. 58192.
s-39096
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Čučnik Dušan, Murgle 95/a, Ljubljana,
potni list št. AA 875988. s-39138

Dajčman Branko, Kraigherjeva 1, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6381.
m-1199

Damjan Stegu Mija, Stara Loka 42, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24695. p-39048

Debevec Stanislav, Ul. Vide Janežičeve
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGHF, št. S 352249, reg. št. 116390.
s-39073

Dimić Iztok, Presetnikova ulica, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892086, reg. št. 116607. s-39100

Dimnik Miloš, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, potrdilo za voditelja čolnov, št.
02/13-759/94. s-39074

Djurič Snježana, Sotelsko 8, Krško, pre-
klic delavne knjižice, objavljen v UL RS, št.
30/96. g-39158

Dobrijević Dragiša, Kašeljska cesta 121,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 15577, reg. št. 153410. s-39189

Dolinšek Primož, Perovo 12 A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16410.
s-39204

Dolničar Damjan, Viška cesta 67, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930780, reg. št. 145954. s-39104

Dolores Povše Sonja, Kandijska 49, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. F, št.
17140. g-39183

Dominik Lovro, Kamniška grapa 82,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 71834. m-1135

Donaj Milena, Antoličeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30749.
m-1102

Drganc Jože, Slamnikarska ulica 12,
Mengeš, dovolenje pilota prostoletečega ba-
lona, št. 0046/1115. s-39255

Dubinovič Edita, Ul. Ruške čete 7, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7412.
m-1179

Đuričič Nanevska Natalija, Log 3, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6195. s-39111

Emeršič Marija, Ljubljanska 19/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15651. m-1121

Fajfar Janez, Zasip, Pod hribom 3, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13971.
g-39087

Fatur Alen, Pod hrasti 50, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1064903,
reg. št. 185689. s-39254

Fekonja Albin, Zg. Voličina 131, Voliči-
na, zaključno spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, leta 1975 v Mariboru.
m-1210

Fekonja Igor, Gosposvetska 19 b, Mari-
bor, zaključno spričevalo šole za prodajalce
v Mariboru, letnik 1982. m-1086

Fekonja Marija, Vurberk 22, Spodnji Du-
plek, spričevalo Srednje gostinske šole Ma-
ribor, letnik 1976. m-1156

Felič Anton, Sp. Slemen 55 č, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 03294. m-1211

Fiket Petra, Ul. Poh. bataljona 5, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2007.
m-1138

Filej Bojana, Trg vstaje 8, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1630.
m-1218

Fluher Aleš, Trčova 240, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 97379. m-1174

Fuhrer Marjana, Ljubčeva ulica 8, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3171. p-39275

Gabrič Edmund, Šopova 14, Maribor, za-
ključno spričevalo SCBP Maribor, letnik
1982. m-1145

Gabrovec Tatjana, Spodnja Senica 12B,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842004, reg. št. 147677. S-39114

Galin Jože, Drnovškova pot 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11180.
s-39139

Galjanič Alojzija, Jarška cesta 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101404, reg. št. 29346. s-39142

Gartner Nataša, Bratovževa ploščad 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 413612, reg. št. 170954. s-39068

Genc Miran, Kobilje 3, Dobrovnik, za-
varovalno polico, št. 0324434. p-39220

Glasnović Josip, Goriška 69, Ljubljana,
delovno knjižico. s-39131

Globočnik Jožica, Smerinje 6, Kranjska
Gora, čeke PBS od št. 1333202 do 1333210.
g-39213

Gnjidič Dragomir, Zolajeva 12, Maribor,
diplomo Poklicne kovinarske šole v Mari-
boru, šolsko leto 82/83. m-1072

Gole Alojz, Ciglence 20, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
70695. m-1217

Golob Iztok, Gregorčičeva 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
599680, reg. št. 33962, izdala UE Kranj.
p-39226

Golob Jasna, Zbelova 47, Loče, spriče-
valo 2. letnika Srednje tekstilne šole v Ma-
riboru, letnik 1995. m-1224

Golob Miranda, Keleminova ulica 2, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
108881. m-1139

Golubič Stjepan, Vrbanska ul., Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agro-
živilske šole v Mariboru, letnik 1984.
m-1237

Gominšek Ivan, Arja vas 44, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
580422. p-39260

Goričnik Andrej, Studenčice 15 A, Les-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABH, št.
21179. g-39088

Goznik Marjeta, Gačnik 25, Pesnica, di-
plomo Srednje agroživilske šole, letnik
1985. m-1088

Grahek Bojan, Reboljeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 321989, reg. št. 65704. s-39233

Grgič Irena, Polanškova ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10441. s-39202

Grozdanovič Dobrico, Slatki vrh 5 c,
Sladki vrh, spričevalo 8. razreda OŠ Slatki
vrh, letnik 1989. m-1222

Gselman Rolando, Prekmurska 48, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 0361680.
m-1155

Gselman Rolando, Prekmurska 48, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89958. m-1152

Gumzar Brigita, Mejna ul. 7, Rače, de-
lovno knjižico. m-1096

Guček Silvo, Tajhte 7 A, Planina pri Sev-
nici, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-39274

Habjanič Franc, Arnolda Tovornika 6,
Maribor, delovno knjižico. m-1240

Hace Aleksander, Ul. bratov Miklič 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 239304, reg. št. 187546. s-39143

Hadža Šaip, Topniška 29, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424440990.
s-39185

Hakalo Veid, Oktobrske revolucije 27 b,
Izola, delovno knjižico. g-39210

Halil Avdo, Proletarskih brigad 48, Tuz-
la, spričevalo za strojnika, letnik 1978.
m-1189

Halilagić Senad, Petkovškovo nabrežje
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 292528, reg. št. 174923. s-39044

Hauzer Vinko, Peščeni vrh 26, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7906.
m-1115

Hlade Matej, Cesta Ruške čete 5, Ruše,
indeks, št. 29006814. m-1176

Hodžič Zehrija, Ljubljanska c. 3/b, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH. št.
17976. s-38101

Homer Marko, Mariborska cesta 81/a,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4026. m-1227

Horjan Petar, Preradovičeva 33, Mari-
bor, zaključno spričevalo Poklicne kovinar-
ske šole v Mariboru, letnik 1980. m-1100

Horvat Martina, Betnavska 48, Maribor,
delovno knjižico. m-1229

Hozjan Roman, Pod Pohorjem 21, Mari-
bor, spričevalo EGŠ v Mariboru, letnik
1981. m-1107

Hribar Romana, Rjava cesta 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
177463, S 892707, izdala UE Ljubljana.
s-39223

Hribernik Danilo, Prešernova 1, Oplot-
nica, spričevalo OŠ Oplotnica, šolsko leto
91/92. m-1109

Hrovat Jože, Trebinjska ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1002334, reg. št. 7569. s-39153

Hudoklin Urh, Cankarjeva 33, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UET-
rebnje. s-39198

Hull Marjetka, Sv. Ana 5, Sveta Ana,
diplomo Kmetijske šole, šolsko leto 1985/
86. m-1049

Jadrič Bojan, Črtomirova ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264339, reg. št. 157682. s-39135

Jakovac, Ulica borcev, Portorož, zava-
rovalno polico, št. 396569. g-39018

Jambrovič Andreja, Heroja Šlandra 11/
a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 104622. m-1185

Jenko Boris, Vanganel 50, Koper, zava-
rovalno polico, št. 0352050. g-39218

Jenko Natalija, Tržaška cesta 266, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
89447o. s-39005

Jerman Vladimir, Bezena 59, Ruše, za-
ključno spričevalo Ind. šole Tabor, letnik
1969. m-1204

Jeršin Gorazd, Stražišarjeva 31, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. 22609/2158.
g-39220
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Jeza Jože, Ob ribniku 3, Selnica ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2976.
m-1148

Jezeraškić Slavko, Trg zbora odposlan-
cev 55, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 9193. s-39231

Joss d. o. o., Lom 69, Tržič, zavarovalno
polico, št. 315997. g-39211

Jurak Robert, Šalara 31 D, Koper, zava-
rovalno polico, št. 339209. g-39108

Jurc Metka, Maistrova 15, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 93993. m-1132

Jurica Stanislav, Miklošičeva ulica 1 A,
Domžale, zavarovalno polico, št. 166293.
s-39028

Jurman Matevž, Einspielerjeva 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 228527, reg. št. 140208. s-39090

Jurše Rastoslav, Klemenova 61, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-986/13-95. s-39161

Juvan Vanja, Majronova ulica 4, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0332084.
s-39221

Kacjan Aleš, Kletarska ul. 6 a, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole v
Limbušu, letnik 1995. m-1124

Kaiserberger Bojan, Divjakova 13, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92258. m-1167

Kalan Helena, Kurirska pot 33 a, Kranj,
zavarovalno polico, št. 395120. g-39147

Kastelic Edvard, Gimnazijska c. 15 B,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 7855, izdala UE Trbovlje. s-39205

Kegl Marko, Staneta Severja 11, Mari-
bor, indeks, št. 93388242 fakultete za elek-
trotehniko v Mariboru. m-1048

Kelek Ljiljana, Kušijevec 24, Gornja Ri-
jeka, spričevalo gostinske šole, izdano leta
1991, na ime radakovič Ljiljana. s-39026

Kerin Bauer Marta, Podbočje 5, Krško,
zavarovalno polico, št. 358604. p-39219

Kermauner Šušulić, Gornji trg 19, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete v Ljublja-
ni. s-39244

Klemenc Andrej, Vurnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1012581, reg. št. 168687. s-39033

Klodič Ivica, Ul. oktobrske revolucije 27
A, Izola, potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/
13-116/94. g-39117

Kmetec Zlatko, Borova vas 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 776 -
dvojnik. m-1239

Kneževič Miran, P. O. Novak 1, Jeseni-
ce, zaključno in maturitetno spričevalo, let-
nik 1979. g-39022

Koželj Boris, Vel. Brusnice 58 a, Bru-
snice, listino. g-39094

Kocbek Branko, Zg. Duplek 42Zb, Spod-
nji Duplek, zaključno spričevalo Ljudske
univerze Maribor, letnik 1970. m-1055

Kocbek Marjana, Dvorjane 35, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90307. m-1184

Kocjančič Janez, Mleščevo 1 a, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16653, izdala UE Grosuplje. s-39060

Kocjančič Uroš, Mleščevo 1 a, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15371, izdala UE Grosuplje. s-39061

Kokol Marjan, Trojiški trg 16, Sveta Tro-
jica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9170. m-1180

Kopič Maja, Fala 39, Selnica ob Dravi,
delovno knjižico. m-1143

Korenč Rajmund, Kosovelova 10, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-39257

Korošec Potisk Nada, Gradiška 245, Pe-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8954. m-1207

Korošec Vojko, Pavšičeva 36, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
534184, reg. št. 4401. s-39023

Kos Mate, Trg revolucije 10/A, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje. g-39013

Kos vojka, Masljeva 3, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21266.
s-39031

Kostić Svetlana, Rožičeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31235, S
353351, izdala UE Ljubljana. s-39046

Kotnik Biserka, Fala 72, Fala, spričeva-
lo 1. letnika Srednje živilske šole v Maribo-
ru. m-1160

Kovačič Davorin, Primšarjeva ulica 9,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9429. s-39167

Kozel Tončka, Kogojeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484107, reg. št. 52378. s-39194

Kozjek Katja, Dvorakova ul. 10 b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
96839. m-1087

Krainer Stanislav, Log 132, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. m-1131

Krajnc Maja, Borova vas 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100974.
m-1233

Krajnc Mira, Mladinska ulica 48, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29615. m-1188

Kraner Franjo, Sp. Žerjavci 3, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 5383.
m-1236

Krapša Andreja, Župečja vas 9, Lovrenc,
zaključno spričevalo Metalurške tehnične
šole Ptuj, št. 12/1994. m-1064

Kraševec Maja, Polanska 2, Orehova vas,
spričevalo o končani OŠ Franc Lešnik -Vuk,
šolsko leto 93/94. m-1113

Kregar Anton, Drešinja vas 57, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580486. p-39222

Krenn Alenka, Ul. Mirka Jurce 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico, reg. št. 1795.
s-39122

Kristan Gaber, Lipce 3, Blejska Dobra-
va, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
669071. g-39037

Kristan Roman, Popovičeva 26, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 2796. p-39241

Krničnik Danijel, Dražin vrh 8, Zgornja
Velka, delovno knjižico. m-1219

Krnjič Drago, Obrežna ulica 133, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
58666. m-1191

Krnjič Slavica, Kardeljeva 79, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
v Mariboru, letnik 1994. m-1172

Krušič Martin, Dobrina 22 a, Žetale, za-
varovalno polico, št. 0311186. m-1151

Krušnik Angela, Bevče 20, Velenje, in-
deks Poslovno ekonomske fakultete v Mari-
boru, št. 81448034. m-1128

Kuhelj Marta, Vinje 98, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769177, reg. št. 46953. s-39098

Kukovec Ana, Markovci 81 b, Markov-
ci, spričevalo 1. letnika Administrativne šo-
le v Ptuju, šolsko leto 1975/76. g-39017

Kunstek Ivan, Zahenberc 60 A, Rogatec,
vozniško dovoljenje, št. 7917. p-39223

Kurbos Stanka, Kaučičeva 8, Kamnik,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu, št. 1722/74 Gostinske šole v
Mariboru. m-1201

Kuster Marija, Strssmayerjeva 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22070. m-1146

Kutin Dušan, Sp. Bitnje 41, Žabnica,
vozniško dovoljenje, št. S 421077, reg. št.
27383. g-39178

Kvartuh Majda, Slape 22, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 652395.
s-39036

Lamovšek Gabrijela, Rašiška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411443, reg. št.76876. S-41018

Lah Metka, Ul. Milana Skrbinška 4, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje upravno administrativne šole v Maribo-
ru, letnik 1984. m-1127

Lazar Marinela, Gračišče 30, Gračišče,
vozniško in prometno dovolenje. g-39119

Lazarevič Violeta, Pod javorjem 22, Dol
pri Hrastniku, delovno knjižico. g-39014

Lačen Gregor, Lampreče 4, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14949.
p-39272

Leban Nataša, Cafova ul. 4, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru. m-1099

Leber Alenka, Podigrac 19, Zgornja
Kungota, spričevalo 1. letnika Srednje kme-
tijske šole v Mariboru, letnik 1993. m-1134

Lemut Manica, Apostolova 7, Pekre,
spričevalo 4. letnika II. gimnazije v Mari-
boru, letnik 1994. m-1058

Letonja Saša, Gregorčičeva 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 66167.
m-1120

Levar Slavko, Sokolska 91, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 68670.
m-1221

Lindič Danica, Pionirska cesta 44, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12279. s-39166

Lipej Franc, Brunšvik 14, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4854.
m-1089

Lisac Mihael, Pirče 9, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 3172. s-39230

Ličen Nina, Ul. IX. korpusa 52, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10854.
g-39075

Ljubič Ivica, Gubčeva 24, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABC, št. 8685. p-39218

Lobnik Primož, Bezenškova ul. 69, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
69358. m-1162

Logar Mihela, Titova 9, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 534163.
s-39245

Lončar Rok, Gubčeva 11, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, izdala Ue Treb-
nje. s-39047

Lončarič Ivan, Delavsko naselje 23, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 46870. m-1163

Lubej Tea, Koroška cesta 102, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc,
letnik 1996. m-1157
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Lupša Antonija, Ljubljanska cesta 72,
Domžale, delovno knjižico. s-39249

Majer Marijan, Dešeča vas 25, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10847, izdala UE Novo mesto. s-39011

Majer Zdenka, Loka 34/a, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-39174

Majetić Nijaz, Majetiči 104, Cazin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1014596.
s-39057

Makič d. o. o., Mejna c. 11, Ptuj, zavaro-
valno polico, št. 0319824. m-1153

Mariša Bogdan, Trata 47/c, Zgornja Vel-
ka, spričevalo Srednje zdravstvene šole v
Mariboru, šolsko leto 95/96. m-1228

Markoč Davorin, Kremberk 33/a, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9602.
m-1067

Marolt Milan, Ljubljanska 17/a, Mari-
bor, delovno knjižico. m-1166

Martinković Vladimira, Prvomajska 37a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
65514. m-1231

Martman Tatjana, Vuhred 24, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6717.
p-39229

Mastnak Jože, Wilsonova 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 50078.
m-1110

Matjaž Miha, Gosposka 16, Celje, zdrav-
niško spričevalo, št. 23278. p-39243

Matjašič Slavko, Zimica 60, Zgornja Ko-
rena, zavarovalno polico, št. 328382.
m-1192

Maučič Srečko, Belokranjska ul. 37, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
106724. m-1136

Maček Franjo, Goriška ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEF, št. 1384.
m-1232

Maček Matej, Spodnja Rečica 134,
Laško, zavarovalno polico, št. 0394079.
p-39240

Medved Cveta, Dedni dol 16, Višnja go-
ra, preklic spričevala, objavljen v ZUL RS,
št. 36/96. s-39099

Mencigar Jože, Nikola Tesla 15, Raden-
ci, zavarovalno polico, št. 0304320. p-39254

Mencinger Violeta, Vesnaverjeva ul. 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13148. m-1226

Menoni Maks, Žabjak 4/b, Ptuj, spriče-
valo Srednje ekonomske šole v Ptuju.
m-1125

Merlak Janez, Nova pot 65, Notranje Go-
rice, diplomo Srednje lesne šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1987. s-39225

Mesarič Franc, Polančičeva 123, Mari-
bor, spričevalo o konačni poklicni šoli v
Mariboru, letnik 1969. m-1206

Mesarič Josip, Plešičeva ulica 6, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101035545 in
kasko zavarovanje 1021462. s-39128

Metličar Karl, Greenwiška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83608.
m-1161

Miklič Miran, Ažmanova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
244555, reg. št. 124230. s-39224

Miklič Tadej, Stara Vrhnika 148, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13075. s-39190

Milakovič Boris, Hrovata 7, Kranj, za-
varovalno polico, št. 345900. g-39222

Milinkovič Tomaž, Srebrničeva 3, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-39086

Milović Danilo, Irgoličeva 58, Hoče, ze-
leno karto, št. 224971 in 224985. m-1122

Miloševič Milena, Zrenjanin, spričevalo
Srednje gostinske šole v Ljubljani. s-39040

Mis Gašper, Vikrče 17 A, Šmartno, di-
plomo Srednje šole za strojništvo, št. 1452,
izdana leta 1989. s-39149

Miuc Branko, Ravna ulica 1, Selnica ob
Dravi, zaključno spričevalo SKSMŠ v Ma-
riboru, letnik 1990. m-1074

Možina Hugon, Chengdujska 14, Ljub-
ljana, potrdilo o prizkusu znanja, št. 1523/
90. s-39137

Modic Gašper Rajko, Iztokova ulica 11,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 161516, S 933034, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-39252

Mohorič Petra, Mariborska 53, Zgornja
Polskava, diplomo Srednje kovinarske,
strojne in metalurške šole v Mariboru, šol-
sko leto 87/88. m-1053

Mojstorovič Nataša, Ob Sloveniki 11,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 102616. m-1173

Moravec Bogomira, Igriška 137, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje medicin-
ske šole v Mariboru, letnik 1970. m-1097

Mrevlje Niko, Popovičeva 13, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Boris Kidrič v Ma-
riboru, letnik 1975. m-118

Mudri Vjekoslav, Ljubljanska 88/a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
46476. m-1103

Nagode Gregor, Železnikova 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100425. m-1073

Nelec Matjaž, Frankovo naselje 165,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20294. s-39168

Neuman Alenka, Bohovska c. 10, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93021.
m-1056

Novak Robert, Novo Polje c. XIV/3 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 147805, S 262089, izdala UE Ljubljana.
s-39049

Nurtič Zlatan, Kozlovičeva 9, Koper,
vozniško dovoljenje. g-39082

Ornik Milan, Zgornji Duplek 128/a,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 78218. m-1070

Ostruh Janko, Granitna ulica 7, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18510.
g-39010

Ostrš Zdravko, Prekmurska 22, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje policijskešole
v Ljubljani, letnik 1981. m-1195

Otoničar Vida, Zalog 21, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1349.
p-39255

Pangos Martin, Vrhovčeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
89707, reg. št. 72382. s-39177

Papež Anita, Ulica talcev 23, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje družbo-
slovne šole, šolsko leto 84/85. m-1042

Pavlovec Ivan, Rezijanska 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
68712. m-1154

Pavlovski Džoni, Grajska c. 14, Bled,
delovno knjižico. g-39175

Pavšič S., Seča 70/A, Portorož, zavaro-
valno polico. g-39020

Pelko Nataša, Štihova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S101352,
reg. št. 174008. s-39232

Peperko Franc, Holcerjeva 27, Miklavž,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šo-
le Maribor, šolsko leto 94/95. m-1175

Peternel Robert, Hrvatini 205, Ankaran,
zavarovalno polico, št. 359133. g-39219

Petrović Pantelija, Djordja Andrejeviča
Kuna 19, Beograd, osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424405627. s-39064

Pečnik Vili, Marjeta na Dravskem polju
80 c, Starše, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 98156. m-1234

Pinterič Jolanda, Zg. Pohanca 8, Zdole,
spričevalo 8. razreda Oš Artiče, letnik 1986.
m-1220

Pirnar Danica, Perovo 8/d, Kamnik, za-
varovalno polico, št. 291207, LJ 70-81 U-PR
2. s-39056

Pišot Živa, Krožna cesta 6, Koper, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Koper. g-39016

Planinc Brigita, Rošpoh del. 34/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28554. m-1106

Planko Drago, Hotunje 24 b, Ponikva,
delovno knjižico, reg. št. 10058, ser. št.
412357. p-39049

Plestenjak Boštjan, Rimska cesta 41,
Brezovica, zavarovalno polico, št.
08577231. s-39008

Pleteršek Drago, Vranji vrh 21 g, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5032. m-1212

Podjed Marko, Izlake 17, Izlake, spriče-
valo 3. letnika, izdala Srednja šola za elek-
trotehniko in računalništvo v Ljubljani leta
1996. s-39133

Polak Dušan, Kettejeva 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 29056.
m-1193

Pongrac Daniel, Zavrč 6, Zavrč, spriče-
valo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, šolsko leto 93/94. m-1171

Potokar Boštjan, Pod gozdom c. VI/5,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11920. s-39105

Potočnik Franjo, Krajnčičeva 5, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 0328306.
m-1158

Potočnik Marijan, Cesta proletarskih bri-
gad 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 53256. m-1215

Potočnik Sušec Marija, Pameče 143, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-39173

Povše Gregor, Aličeva ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514782, reg. št. 192217. s-39236

Počivavšek Andreja, Gerbičeva 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972658, reg. št. 65773. s-39191

Prebil Klavdija, Polje cesta XL 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653828, reg. št. 195361. s-39203

Pregl Zdenka, Počko Pohorje 25, Hoče,
zaključno spričevalo Frizerske šole v Mari-
boru, letnik 1975. m-1117

Prelc Bojan, Podgard pri Vremah 17,
Vrenski Britof, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 9766. p-39097

Premrl Tugomir, Prušnikova 28, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
48342. m-1187



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 39 – 26. VII. 1996 Stran 2843

Prevec Tomaž, Kamna Gorica 38, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 7059. s-39151

Prezelj Matjaž, Ajševica 61, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B. p-39256

Prineg Marija, Spodnji Porčič 6, Lenart,
spričevalo OŠ Lenart. m-1197

Pukšič Andrej, Ljubljanska 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 61349.
m-1129

Purgaj Štefka, Ul. Arnolda Tovornika 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
45612. m-1098

Putrle Dejan, Gubčeva ulica 16, Ljublja-
na, diplomo Srednješolskega centra Rudol-
fa Maistra, izdana leta 1987. s-39065

Pučko Vladimir, Sp. Jakobski dol 44,
Jakobski dol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8042. m-1150

Radmilovič Maja, Greenwiška 10, Mari-
bor, spričevalo OŠ Tone Čufar v Mariboru.
m-1181

Rajgelj Martin, Kropa 87, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 21206.
s-39186

Rajh Minka, Črešnjevec 143, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16978. g-39146

Rajič Urška, Švegljeva cesta 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482438, reg. št. 194322. s-39003

Rajterič Nedjeljka, Preglov trg 12, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem mentorskem
izpitu, izdala Gostinska šola v Ljubljani.
s-39039

Rakuša Bogomir, Sv. Tomaž 20, Sveti
Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5619, izdala UE Ormož. g-39107

Randjelović Zoran, Zg. Pirniče 71 g,
Medvode, delovno knjižico. s-39251

Rančigaj Ivan, Ojstriška vas 33 B, Ta-
bor, zavarovalno polico, št. AO 356213.
g-39110

Rekič Šefik, Ostrožnica 32, Bosanska
Krupa, diplomo Srednje gostinske šole v
Izoli. s-39197

Renčelj Roman, Linhartova cesta 82,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926083, reg. št. 111161. s-39229

Ribič Betka, Ihova 31, Benedikt, zaključ-
no spričevalo Srednje kmetijske šole v Ma-
riboru, letnik 1995. m-1062

Rihtar Vesna, Brejčeva cesta 6, Domža-
le, delovno knjižico. s-39027

Rikanovič Slobodan, Pivola 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 81902.
m-1071

Robič Darinka, Ivanjkovci 78, Ivanjkov-
ci, zaključno spričevalo Poklicne tekstilne
šole v Murski Soboti, letnik 1983. m-1095

Rode Agata, Framska ulica 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100442.
m-1108

Rodriguez Damian, Dunajska cesta 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 216930, reg. št. 185450. s-39121

Rogl Pascal, Ločica 51/c, Polzela, spri-
čevalo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, letnik 1985. g-39159

Rojko Zdenko, Koroška c. 122, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 51598.
m-1213

Romih Vlado, Celje, dvižni listek, št.
5584 pri urarju Trglavčnik Celje. m-1093

Roner Daniel, Štrihovec 42, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, št. 5857. m-1090

Rošer Dominik, Movže 19, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGEFGH, št. 111.
g-39019

Rošker Marko, Rošpoh del 76 B, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. A, št. 96321.
m-1123

Rudolf Robert, Semedela 17 A, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 17591.
g-39081

Rudolf Vida, Sp. Bačkova 3, Benedikt,
delovno knjižico, št. 13111. m-1060

Rupnik Stanislav, Dečkova ulica 1 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448651, reg. št. 106794. s-39097

Rus Marjana, Cankarjeva 5, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 55934,
reg. št. 2852. s-39006

Savec Maks, Spodnji Žerjavci 18, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5590. m-1168

Savič Darja, Pivola 21, Hoče, zaključno
spričevalo Srednje zdravstvene šole v Mari-
boru. m-1052

Shala Kujtime, Poljanski nasip 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141825, reg. št. 183862. s-39001

Sigl Jožefa, Vid Ivanuševe 11, Rogaška
Slatina, spričevalo 2. letnika gimnazije Cen-
ter Celje, šolsko leto 93/94. m-1046

Simonič Karl, Cesta v Skoke 29, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22947. m-1194

Simčič Iztok, Dolomitskega odreda 16,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 8481. p-39235

Sitar Alojz, Lackova c. 25, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 30672.
m-1203

Sičanovič Borut, Frankolovska 15, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104723. m-1205

Skok Mitja, Podlubnik 313, Škofja Lo-
ka, spričevalo OŠ VZV Frana Miličinskega
Smlednik. g-39069

Slabe Anamarija, Ljubljanska 84, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21038. s-39234

Slana Branko, Tomšičeva 40, Maribor,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost, letnik 1987. m-1142

Slana Miro, Nebova 16, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje kovinarske šole
vMariboru, letnik 1981. m-1041

Slavič Milan, Beograjska 38, Maribor,
zavarovalno polico, št. 245493. m-1091

Smerdel Vojka, Ul. Roberta Kukovca 40,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, šolsko leto
1994/1995. m-1061

Smudić Zdravko, Grablovičeva 32, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-39208

Somi Ladislav, Radmožanci 60, Dobrov-
nik, zaključno spričevalo Srednje kmetijske
šole v Mariboru, šolsko leto 79/80. m-1235

Stopar Darko, Cesta na Barju 7, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10961.
s-39193

Strojinc Jože, Postaja 40, Mirna peč, de-
lovno knjižico. s-39055

Suhadolc Anton, Tesovnikova ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 811608, reg. št. 65320. s-39071

Sukič Štefan, Hodoš 64, Hodoš, vozniško
dovoljenje, št. 24154. p-39270

Sušnik Flarjan, Spodnje Koseze 25, Lu-
kovica, zavarovalno polico, št. 332261.
s-39192

Svenšek Milan, Kopališka ul. 14, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31480, izdala UE Ptuj. p-39236

Šabec Boštjan, Glavni trg 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 37818.
p-39230

Širca Franc, Podkraj 79, Col, vozniško
dovoljenje, št. 7700. g-39215

Šketa Aleš, Kaniža 29, Šentilj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7456. m-1066

Škorjanc Nataša, Tuniška 9 B, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu, šolsko leto
93/94. g-39115

Škrabec Milena, Plešičeva ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012722, reg. št. 204259. s-39072

Škrinjar Franc, Rdeči breg del. 18 B,
Lovrenc, zavarovalno polico, št. 300938.
m-1075

Škrjanec Renata, Dobračevska ul. 17, Ži-
ri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18369.
g-39091

Škrlj Kristina, Vrhpolje 1, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
830691. g-39164

Škrubej Branko, Ob Blažovnici 56, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
37882. m-1045

Šlebinger Monika, Zgornja Senarska 70,
Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6864. m-1111

Štaleker Milan Pavel, Legenska cesta 40,
Slovenj Gradec, spričevalo za poklicnega
voznika, izdal Šolski center na Ježici, leta
1977. s-39209

Štrajhar Metka, Steletova c. 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13614.
s-39059

Štremfelj Tatjana, Groharjevo naselje 11,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14791. s-39038

Šumandl Jože, Zrkovska 102, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0288292. m-1241

Šuvar Anton, Ruška 87, Maribor, delov-
no knjižico. m-1065

Šuštaršič Marjan, Preserje 10, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446314, reg. št. 165850. s-39184

Švab Ivan, Dekani 225/B, Dekani, voz-
niško dovoljenje, št. 11873. g-39165

Ščavničar Vladimir, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014922, reg. št. 201497. s-39200

Taciga Polonca, Tekačevo 58, Rogaška
Slatina, zaključno spričevalo Srednje trgov-
ske šole v Mariboru, šolsko leto 95/96.
m-1182

Terčelj Schwizer Irena, Kočenska ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 847921, reg. št. 160415. s-39154

Teskač Dušan, Gosposvetska 45, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
97558. m-1159

Torovič Drago, Celjska ulica 25, Ljub-
ljana, potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/
13-2958/94. s-39034

Tratnik Simona, Ljubljanska 54, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 31510.
p-39217
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Trebše Bojan, Limbuška c. 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70517.
m-1149

Treppo Mladen, Cimpermanova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 935223, reg. št. 1611. s-39063

Trobiš Helga, Albreht-Poppe-strasee 13,
Bremen, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Učiteljišča v Celju, letnik 1957 do 1961.
m-1238

Trontel Mihael, Vrbanska cesta 103, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Teh.
kmet. šole v Mariboru, letnik 1977. m-1069

Tuma Iztok, Ljubljanska c. 92, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8110, izdala Upravna enota Grosuplje.
s-39250

Turjak Jolanda, K žagi 17, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10871.
m-1141

Turjak Marijan, K žagi 17, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 12349.
m-1140

Turk Škraba Mira, Pod bukvami 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 389536, reg. št. 191751. s-39043

Uhan Andrej, Tovarniška ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
516451, reg. št. 65420. s-39118

Ukmar Mitja, Brkinčeva ulica 10, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5007.
s-39196

Urbanc Katarina, Kardeljeva 79, Mari-
bor, spričevalo Srednje oblačilne šole v Ma-
riboru. m-1183

Vatovec Marija, Jadranska c. 18, Anka-
ran, zavarovalno polico, št. 352195. g-39083

Veber Slavica, Ul. Ludvika Plamberger-
jeva 5, Miklavž, spričevalo 1. letnika Sred-
nje tekstilne šole v Mariboru, šolsko leto
90/91. m-1101

Velnar Nada, Rabelčja vas 13, Ptuj, za-
ključno spričevalo Gostinske šole v Mari-
boru, letnik 1975. m-1244

Verbič Vinko, Rožna dolina c. XI/17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566067, reg. št. 48582. s-39201

Vergles Bojan, Pahorjeva 32, Koper, za-
varovalno polico, št. 0429442. g-39012

Verle Metod, Tomanova ul. 11 c, Mari-
bor, zaključno spričevalo Strojno tehnične
šole v Mariboru, letnik 1983. m-116

Veslaški klub Piran, Obala 45, Portorož,
vpisni list za čoln, št. 01/03-818/1981, izdan
dne 5. 8. 1981 za čoln PI - 1853. g-39116

Vetrih Franc, Paka 37 A, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11163.
p-39052

Vidić Stipo, Dobja vas 122, Ravne na
Koroškem, diplomo, izdana leta 1993.
g-39120

Vidovič Adolf, Ul. Lackove čete 41, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 711,
izdala UE Ptuj. g-39212

Vilfan Marko, London, Velika Britanija,
potrdilo za voditelja čolnov. s-39126

Vilfan Marko, London, Velika Britanija,
plovno dovoljenje, št. čolna OP 2051.
s-39127

Vinceković Jurij, Rožnodolska 32, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 73740. m-1126

Vincetič Jožica, Prvomajska 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 77660.
m-1242

Vitič Danijela, Polje cesta VI 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391371, reg. št. 188405. s-39002

Vičar Katica, Volkmerjeva 7, Ptuj, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole. m-1105

Vogrin Cilka, Bevkova 3, Maribor, za-
varovalno polico, št. AO 340810. m-1039

Volovšek Martin, Meljska 55, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
66102. m-1130

Vornšek Bernard, Legen 122, Šmartno/
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 2314. g-39021

Vovk Irena, Stari trg 83, Makole, za-
ključno spričevalo Administrativno uprav-
ne šole v Mariboru. m-1133

Vuga Radovan, Drevored 1. maja 8, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
790. p-39228

Weingerl Milan, Cankarjeva 16, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu I. gim-
nazije v Mariboru, letnik 1976. m-1169

Zabret Natalija, Podgorje 93, Kamnik,
diplomo Srednje zdravstvene šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1987. s-39181

Zabret Silva, Žmavceva 3, Maribor, za-
varovalno polico, št. 0327820. m-1144

Zagajšek Aleš, Grobelno, vozniško do-
voljenje. p-39244

Zalokar Marija, Šmartno 13, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 74802.
g-39089

Zemljarič Franc, Kajuhova 12, Kidriče-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11241, izdala UE Ptuj. g-39214

Zemljič Boris, Cesta 14. divizije 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101250. m-1104

Zernec Stanislav, Ihova 21, Benedikt, de-
lovno knjižico, št. 8420. m-1209

Zobec Primož, Blato 12, Dolenja vas,
potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/13-1188/
86-4. p-39053

Zorc Gregor, Pod Hribom c. 3/1, Gro-
suplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Mo-
ste v Ljubljani, šolsko leto 1994/95. s-39199

Zupan Vasja, V Murglah 215, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 168134.
s-39235

Zupanič Romana, Primoštek 38, Gradac,
delovno knjižico. g-39079

Zupančič Dušan, Stantetova 8, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1984 v Velenju. p-39227

Zupančič Jasmina, Mariborska c. 55, Ra-
če, delovno knjižico, reg. št. 4443. m-1214

Žagar Slavko, Skaručna 20, Vodice, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljen v UL
RS, št. 33/96. s-39048

Žerajič Cvetka, Smolenja vas 97, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, št. 25414.
g-39148

Žerjav Anita, Zgornja Voličina 106, Vo-
ličina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
8567. m-1043

Žižek Marjana, Greenwiška 10, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske
šole v Mariboru. m-1200

Žiberna Bojana, Primčeva 24, Maribor,
indeks, št. 93370403 fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo. m-1243

Žnidar Matjaž, Malečnik 97, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 105338.
m-1150

Žoher Jožica, Valvasorjeva ulica 14, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 327953.
m-1051

Žužek Franc, Prešernova ul. 5, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala
UE Trebnje. s-39004

Žunko Albin, Mariborska c. 51, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 1685. m-1047

Žunkovič Matjaž, Marjeta 48, Starše, di-
plomo srednje zdravstvene šole Luge Polak
Maribor, šolsko leto 84/85. m-1164

Žvižaj Silvo, Vinarska 3/b, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra,
letnik 1975. m-1178
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