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Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 3697/96 Rg-1054

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
v zvezi s predlogom objavlja sklep.

MIB, finančne in računovodske stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Trg OF 14, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jeločnik Irena in Jeloč-
nik Blaž, oba Slomškova 13, Mengeš, z usta-
novitvenim kapitalom 18,818.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje v celoti
prenese na ustanovitelja, in sicer:

1. petinpol sobno stanovanje – poslovni
prostor v I. nadstropju stanovanjske hiše v
Ljubljani, Trg OF 14, stoječe na parc. št.
485/1, vl. št. 2189, k.o. Tabor, v izmeri
108,07 m2, ki obsega pet sob, kabinet, kuhi-
njo, sanitarije in druge prostore, s pravico
souporabe skupnih prostorov, preide v last in
posest družbenice Irene Jeločnik v idealnem
solastnem deležu do ene polovice in v last in
posest družbenika Blaža Jeločnika v višini
solastnega idealnega deleža do ene polovice;

2. osebni avto znamke Ford, tip Fiesta
1.1 CLX, številka šasije WFOBXXGAF-
BLT75671, reg. št. LJ 77-32D, leto izdelave
1990, preide v last in posest Irene Jeločnik;

3. vsa ostala osnovna sredstva, drobni in-
ventar in denarna sredstva preidejo v last
obeh družbenikov, vsakega do ene 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 Ljubljani

dne 19. 7. 1996

MARIBOR

Srg 94/02789 Rg-25690

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02789 z dne 18. 10. 1995,

pod št. vložka 1/04953/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TAMARILO, trgovsko podjet-
je, d.o.o.

Skrajšana firma: TAMARILO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Maribor, Cesta 14. divizije 40/a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelj je Husein Šaban, izstopil

dne 17. 10. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

NOVA GORICA

Rg-41854

Družba ŠPON, jedača in pijača, d.o.o.,
Nova Gorica, s sedežem Ledine 117, Nova
Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-01010-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu obeh ustanoviteljic družbe z
dne 20. 6. 1996.

Ustanoviteljici sta Mozetič Perko Moj-
ca, Ledine 117, Nova Gorica in Strgar Pe-
trevčič Lea, Banjšice 12, Kal nad Kanalom,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 6. 1996

PTUJ

Srg 2457/94 Rg-13044

Družba CIP, podjetje za cenitve, inženi-
ring in posredništvo, d.o.o., Prešernova 27,
Ptuj, katere ustanovitelja sta: Daljevec Antun
in Daljevec Olga, oba Cirkulane 74, Cirkula-
ne, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
20. 5. 1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Daljevec
Antun in Daljevec Olga, oba Cirkulane 74,
Cirkulane.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni orgni v roku 15 dni od dneva obja-
ve 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 47/95 Rg-15565

Družba DAB, trgovsko podejtje, d.o.o.,
Heroja Megle 5, Ormož, katere ustanovitelj
je: Cvetko Dušan, Heroja Megle 5, Ormož,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 29. 3.
1995, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Cvetko Du-
šan, Heroja Megle 5, Ormož.

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 18. 5. 1995

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-8/96-2/23 Ob-3509

Pravila sindikata družbe STG RUDAR
Senovo, sprejeta dne 27. 6. 1996, so vpisa-
na v evidenco in hrambo statutov sindika-
tov pod št. 62 pri Upravni enoti Krško.

Št. 013-35/93-2/23 Ob-3510

Pravila sindikata Kulturni dom Krško,
Trg Matije Guca 2, ki so v hrambi statutov
sindikatov pri Upravni enoti Krško, pod zap.
št. 35, se črtajo iz evidence statutov pri
Upravni enoti Krško in se vrnejo sindikatu.

Št. 141-10-0018/95-0800 11 Ob-3511

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje
odločbe, hrani statut z nazivom statut ob-
močja policijskega sindikata Maribor, ki
ga je sprejel svet občinskega policijskega
sindikata Maribor dne 12. 12. 1993 z ime-
nom sindikata, Območni policijski sindikat
Maribor in sedežem v Mariboru, Trubarjeva
19.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 018, z dne 8. 12. 1995.

Št. 028-7/96-02 Ob-3512

Republika Slovenija, Upravne enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za ob-
čo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 19. 7. 1996 pod zap. št. 219
z nazivom “statut sindikata delavcev želez-
niške infrastrukture Slovenije – SŽI”, ki ga
je zahtevala pooblaščena oseba sindikata

z imenom: Sindikat delavcev železniške
infrastrukture Slovenije,

in sedežem: Masarykova 15, Ljubljana.

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 37/96 z dne 18.

VII. 1996, Rg-22350, na strani 2680 se
naslov firme pravilno glasi AGROPLANT.
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Št. 028-9/96-2 Ob-3513

1. Pravila sindikata Zdravstva in social-
nega varstva Slovenije Zdravstveni dom
Murska Sobota, Grajska ulica 22, Mur-
ska Sobota, sprejet 19. 3. 1996, se sprejme-
jo v hrambo pri oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 93.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-6/96-2 Ob-3514

1. Pravila  sindikalne  podružnice  PAN
AGRA Murska Sobota, Plese 1, Murska
Sobota, sprejeta 16. 1. 1996, se sprejmejo v
hrambo pri oddelku za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve Upravne
enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 94.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-5/96-2 Ob-3515

1. Pravila sindikalne podružnice Kutse-
nits International Murska Sobota, Len-
davska ul. 29, Murska Sobota, sprejeta
22. 3. 1996, se sprejmejo v hrambo pri od-
delku za občo upravo, druge upravne nalo-
ge in skupne zadeve Upravne enote Murska
Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 95.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-5/96-2 Ob-3516

1. Pravila o delovanju sindikata Podjet-
ja GEP Kartonaža, d.d., Murska Sobota,
Lendavska ul. 1, Murska Sobota, sprejeta
9. 5. 1996, se sprejmejo v hrambo pri oddel-
ku za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve Upravne enote Murska So-
bota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 96.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-12/96-2 Ob-3517

1. Pravila o organiziranosti in delovanju
sindikata delavcev Zdravstvenega zavaro-
vanja Slovenije OE Murska Sobota, Slo-
venska ul. 48, Murska Sobota, sprejeta
10. 1. 1996, se sprejmejo v hrambo pri od-
delku za občo upravo, druge upravne nalo-
ge in skupne zadeve Upravne enote Murska
Sobota.

pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 97.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-13/96-2 Ob-3518

1. Pravila  sindikata  Panonka  Murska
Sobota,  Kocljeva  16,  Murska  Sobota,

sprejeta 8. 12. 1995, se sprejmejo v hrambo
pri oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve Upravne enote
Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 98.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 11/96-3 S-283

To sodišče je na seji senata dne 19. 7.
1996 pod opr. št. 11/96 sprejelo naslednji
sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Gor-
janci – Servisna dejavnost, Servisiranje
tovornih in osebnih vozil ter avtobusov,
d.o.o., Straža, Vavta vas 36, se začne in
zaključi, ker dolžnik nima premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Gorjanci – Servisna dejavnost, Servisiranje
tovornih in osebnih vozil ter avtobusov,
d.o.o., Straža, Vavta vas 36, izbriše iz sod-
nega 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 19. 7. 1996

St 20/96-24 S-284

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Le-
naturist, d.o.o., Žiri, se začne in se takoj
zaključi.

2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 19. 7. 1996

St 5/95 S-285

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Gimex, d.o.o., Lucija,
v stečaju, s sklepom St 5/95 z dne 28. 6.
1996 sklenilo:

Stečajni postopek, začet nad stečajnim
dolžnikom Gimex, d.o.o., Lucija, s sklepom
tega sodišča z dne 6. 2. 1995, opr. št. St
5/95,  se  zaključi,  ker  je  premoženje,  ki
bi prišlo  v  stečajno  maso  neznatne  vred-
nosti.

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

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris navedenega dolžnika iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 28. 6. 1996

St 10/96-5 S-286

To sodišče je s sklepom opr. št. St 10/96
z dne 24. 7. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom VINTEKS Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Vinica, Ogulin
1/a, Vinica.

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. 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
30. 10. 1996 ob 9.30 v sobi št. 118 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24.
7. 1996.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 24. 7. 1996

St 51/96 S-287

To sodišče je s sklepom z dne 17. 7.
1996 pod opr. št. St 51/96 začelo postopek
prisilne  poravnave  nad  dolžnikom  OM-
NIKOM, d.o.o., Šuštarjeva 7, 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-
ločena Marina Pilej iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Cementarna Trbovlje, d.d., Trbovlje,
– Bell, d.o.o., Miklavž,
– Valkarton, d.o.o., Logatec,
– Rožič Rajko, s.p., Žalec,
– Arman Koritnik, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 17. 7. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 7. 1996

St 53/95 S-288

To sodišče je s sklepom opr. št. St 53/95
z dne 18. 6. 1996 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo nad dolžnikom RAŠICA, tovar-
na pletenin, d.d., Zgornje Gameljne 20,
Ljubljana - Šmartno in njegovimi upniki.

Razvrstitev terjatev v razrede
1. Terjatev ločitveh upnikov,
2. Terjatev dolžnikovih delavcev,
3. Terjatev dolžnikovih dobaviteljev,
4. Terjatev dolžnikovih kreditodajalcev,
ter način poplačila terjatev iz posamez-

nih razredov (str. 70 Načrta finančne reor-
ganizacije) je sestavni del sklepa.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane, višina ugotovljenih terjatev,
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zneski za poplačilo, rok za plačilo, konver-
tirane terjatve ter ločitvene pravice so raz-
vidne iz priloge, ki je sestavni del sklepa.

Dolžnik je dolžan izplačila izvršiti sklad-
no z določili 2. in 3. točke sklepa.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
18.  6. 1996. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 10. 7.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 7. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-470

Tapetništvo Radovljica, p.o., Radov-
ljica, Gorenjska c. 41, podaljšuje javni po-
ziv upravičencem (zaposlenim, nekdanjim
zaposlenim in upokojencem) za sodelova-
nje v interni razdelitvi in notranjemu odku-
pu deležev. Javni poziv je bil objavljen v
časopisu Republika in na oglasni deski dne
13. 1. 1995 ter v Uradnem listu RS, št. 2/95.

Javni poziv se podaljšuje od 29. 7. 1996
do vključno 16. 8. 1996.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
064/715-212 pri Nevenki Humar.

Tapetništvo Radovljica, p.o.

La-471

UNIOR, Kovaška industrija Zreče, po-
daljšuje javni poziv upravičencem do inter-
ne razdelitve in notranjega odkupa delnic
podjetja v postopku lastninskega preobliko-
vanja podjetja. Rok za zbiranje certifikatov,
potrdil za neizplačane plače in gotovinskih
vplačil se podaljša do vključno 31. 8. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Republika dne 19. 6. 1996, v Uradnem
listu RS pa dne 12. VII. 1996 in prvič po-
daljšan dne 19. 7. 1996.

Dodatne informacije dobijo upravičenci
na sedežu podjetja, tel. 063/762-122.

Unior, Zreče

La-472

Podjetje Žito Gorenjka, d.o.o., Lesce,
Rožna dolina 8, podaljšuje javni poziv
upravičencem do interne razdelitve in no-
tranjega odkupa deležev, ki je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 9, z dne 16.
2. 1996. Istega dne je bil razpis objavljen
tudi v dnevniku Delo in na oglasnih deskah
v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za manj izplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 25. 8. 1996.

Dodatne informacije je mogoče dobiti v
dopoldanskem času po tel. 064/753-222, ter
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna ose-
ba je Jožica Faletič.

Žiro Gorenjka, d.o.o.

La-473

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

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 9. 5. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 26/95 z dne 12. 5. 1995, ponovno
podaljšanje roka pa v časopisu Dnevnik, dne
26. 6. 1996 in v Uradnem listu RS, št. 34/96
z dne 29. 6. 1996.

 Podjetje Goričane, Medvode

Št. 1-13/36 La-474

Trgovsko podjetje Jestvina Koper,
d.d., Belveder 8, Koper, objavlja spremem-
bo programa lastninskega preoblikovanja
družbe.

Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo je z odločbo
št. LP 743/94-SD z dne 12. 7. 1995 odobrila
program lastninskega preoblikovanja Trgov-
skega podjetja Jestvina Koper, d.d., program
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/95
z dne 4. VIII. 1995 in v dnevniku Delo dne
9. 8. 1995.

Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo je dne 15. 7.
1996 izdala novo odločbo št. LP
00743/1996-SD, s katero je razveljavila in
nadomestila prvotno odločbo z dne 12. 7.
1995. V novi odločbi je upoštevala korigi-
rano ocenjeno vrednost in novo nominalno
vrednost družbenega kapitala družbe.

Vse ostale sestavine prvotnega progra-
ma lastninskega preoblikovanja, izbrana
kombinacija načinov lastninskega preobli-
kovanja in predvidena lastniška struktura,
so ostale nespremenjene.

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
objavi s pritožbo na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj Vlade Republike Slo-
venije v Ljubljani.

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

Vse dodatne informacije dobite po tel.
066/24-371 pri Vladimiri Ivančič ali Petri
Radovac oziroma osebno na sedežu družbe.

Trgovsko podjetje
Jestvina Koper, d.d.

La-484

Podjetje storitvenih obrti KOVINAR,
Kočevje, p.o., Kočevje, Reška cesta 23,
objavlja podaljšanje roka javnega poziva za
predložitev lastninskih certifikatov in za po-
daljšanje roka za vplačilo delnic v notra-
njem odkupu.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 23. 12. 1994, v Uradnem listu
RS, št.78-80/94 in 8/96 ter na oglasni deski
podjetja.

Na podlagi soglasja Agencije RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo se javni poziv
podaljša do vključno osem dni po objavi.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak dan na sedežu podjetja pri Šve-
gelj Darinki, ek., tel. 061/854-112.

Podjetje storitve obrti
KOVINAR, Kočevje, p.o.

La-475

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programov preoblikova-
nja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij, Intertrade
ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm, d.d.,
Tomšičeva 3, Ljubljana, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odloč-
bo št. LP 01495/1996-MR z dne 2. 7. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Intertrade ITA – Podjetje za

zastopanje tujih firm, d.d.
Sedež: Ljubljana, Tomšičeva 3.
Matična številka: 5111978
Šifra dejavnosti: 070320.
Dejavnost podjetja:
– zastopanje tujih firm,
– konsignacijsko poslovanje,
– izvoz in uvoz blaga iz vseh oddelkov

carinske tarife,
– posredovanje v ZT-prometu blaga in

storitev,
– servisiranje opreme,
– opravljanje storitev: izobraževanje,

svetovanje, projektiranje, analiziranje, in-
ženiring, skladiščenje,

– oddajanje prostora v najem,
– leasing.
Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot delniška druž-

ba v družbeni lasti pri pristojnem sodišču v
Ljubljani pod registrskim vložkom št.
1/5469/00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega zava-
rovanja – 7,69%,

– Slovenski odškodninski sklad – 7,69%,
– Sklad RS za razvoj – 15,38%,
– upravičenci iz interne razdelitve –

15,39%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

30,77%,
– kupci na osnovi javne prodaje –

23,08%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos delnic na sklade iz 22. člena
zakona,

– interna razdelitev,
– notranji odkup,
– večanje lastniškega kapitala.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Intertrade ITA, d.d., Ljubljana,

poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce sistema Intertrade, da v
30 dneh po objavi javnega poziva v časopi-
su Delo predložijo svoje lastniške certifika-
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te v zameno za delnice ter tako sodelujejo v
interni razdelitvi delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate in potrdila v navedenem
roku vsak delovnik od 8. do 12. ure na sede-
žu podjetja, Tomšičeva 3. Rok je prekluzi-
ven.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la. Zaradi majhnega števila zaposlenih bo
precejšen del delnic ostal nerazdeljen, zato
bo podjetje istočasno izvedlo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih.

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

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Intertrade ITA, d.d., Ljubljana,

poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce sistema Intertrade, da v 30
dneh po objavi javnega poziva v časopisu
Delo vplačajo delnice ter tako postanejo ude-
leženi notranjega odkupa delnic podjetja.

Delnice   bo   mogoče   vplačati   na
poseben   privatizacijski   podračun   št.
50100-698-26518 z navedbo “Plačilo kup-
nine za delnice notranjega odkupa”. Rok
plačila je prekluziven.

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

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa so navadne imenske, ki
dajejo pravico do upravljanja v skladu s
pravili notranjega odkupa in pravico do di-
vidende.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose 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.

6. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja v dopoldan-
skem času po tel. 061/125-32-47 ali osebno
na sedežu podjetja.

Intertrade ITA, d.d., Ljubljana

Št. 221/96 La-476

Hoja Galanterija Podpeč, d.o.o., Podpeč
53, Preserje, v okviru programa lastninske-
ga preoblikovanja podjetja, ki ga je odobri-
la Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP-00531/1996-TJ z dne 10. 7. 1996, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja.

1. Firma:  Hoja  Galanterija  Podpeč,
d.o.o., Preserje.

Sedež: Podpeč 53.

Matična številka: 5459753.
2. Osnovne dejavnosti:
– proizvodnja lesene galanterije – naj-

več obešalnikov vseh vrst in oblik,
– izdelava, obnova in brušenje, nabava

in prodaja rezil za obdelavo lesa,
– izdelava in vzdrževanje lesno obdelo-

valnih strojev.
3. Pravna oblika organiziranosti: družba

z omejeno odgovornostjo v 100% lasti druž-
benega podjetja Hoja Predelava lesa, p.o.,
Ljubljana, Langusova 8, ki je družbeni ka-
pital v celotni vrednosti protipostavke svoje
naložbe brezplačno preneslo na družbo, ta-
ko da je sedaj nominirani kapital podjetja v
celoti sestavljen iz družbenega kapitala, ne-
nominirani kapital pa pripada samo družbe-
nemu kapitalu.

4. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– 10% Odškodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za raz-

voj,
– 20% upravičenci iz naslova interne raz-

delitve,
– 40% upravičenci iz naslova notranjega

odkupa.
5. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
5.1 prenos navadnih delnic na sklade v

višini 40% družbenega kapitala, od tega:
– 10% na Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja,
– 10% na Odškodninski sklad,
– 20% na Sklad Republike Slovenije za

razvoj,
5.2 interna razdelitev delnic do vseh

možnih 20%,
5.3 notranji odkup delnic do vseh mož-

nih 40%.
6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
6.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
roku 30 dni od dneva objave tega poziva v
časniku Delo predložijo lastniške certifika-
te oziroma potrdila v zameno za delnice
interne razdelitve.

V primeru, če ostane del delnic nerazde-
ljen, bo podjetje za preostanek po preteku
30 dnevnega roka iz prejšnjega odstavka
naredilo interni razpis za ožje družinske čla-
ne zaposlenih s pozivom na zamenjavo last-
niških certifikatov v roku 10 dni po objavi.
Preostanek delnic do 20%, ki ne bo razde-
ljen niti na ta način, bo podjetje v skladu z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pre-
neslo na Sklad Republike Slovenije za raz-
voj za namene odprodaje pooblaščenim in-
vesticijskim družbam.

V primeru, da bo predloženih lastniških
certifikatov oziroma potrdil več, kot je raz-
položljivih delnic, namenjenih za interno
razdelitev, se bodo presežni lastniški certi-
fikati oziroma potrdila uporabili za notranji
odkup.

Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT. Prodajna ce-
na za delnico je 1.250 SIT.

6.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v

roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časniku Delo z vplačilom pristopijo k pro-
gramu notranjega odkupa.

Delnice, ki jih podjetje odkupi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj v korist ude-
ležencev programa notranjega odkupa in se
vplačujejo s presežnimi lastninskimi certifi-
kati iz interne razdelitve, so navadne delni-
ce prve emisije z oznako da C, delnice, ki se
kupujejo z gotovino in ostalimi načini pa so
navadne delnice z oznako D. Delnice imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT. Prodajna ce-
na za delnico je ob upoštevanju 50% popu-
sta 625 SIT in se za vplačilo v gotovini
revalorizira z indeksom drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva odkupa od Skla-
da RS za razvoj.

7. Delnice interne razdelitve in notranjega
odkupa bodo upravičenci vpisovali in vplače-
vali v prostorih finančno-računovodske služ-
be podjetja v 30 dnevnem prekluzivnem roku
od dneva objave tega poziva v časniku Delo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

V gotovini bodo upravičenci delnice
vplačevali na poseben privatizacijski podra-
čun podjetja št. 50106-698-000-0026474
Hoja Galanterija, d.o.o. – privatizacija.

8. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Veri Krašovec, tel.
061/631-041.

Pravni pouk: Vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj ob-
javljenega programa preoblikovanja kršene
njegove na zakonu temelječe pravice oziro-
ma pravna korist ter se postopka pri agenci-
ji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljav-
lja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od
dneva objave s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Repub-
like 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.

Hoja Galanterija, d.o.o., Podpeč

Št. 99/01 La-477

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in v skladu s 16. čle-
nom uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS,
št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 5/95)
Trgovsko podjetje Teko Celje, p.o., objav-
lja program lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
00814/1995-TP z dne 7. 11. 1995 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in privatizaci-
jo.

1. Firma in sedež: Trgovsko podjetje
Tekstil-Konfekcija Celje, p.o., Gubčeva
ulica 1, Celje.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju pod
številko reg. vl. 1-572-00.

2. Matična številka: 5025443.
3. Dejavnost
Pretežna dejavnost podjetja je:
– trgovina na debelo in drobno z živil-

skimi in neživilskimi proizvodi iz vseh tr-
govskih strok.
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2.5 Šifra podskupine dejavnosti: 070131.
4. Pravna oblika organiziranosti: druž-

beno podjetje v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanja 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 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

skega in invalidskega zavarovanja,
– 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 do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Trgovsko podjetje Teko Celje, p.o., Gub-

čeva ulica 1, Celje, poziva vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojence družbe
Trgovsko podjetje Teko Celje, p.o., da v 30
dnevnem roku po objavi tega oglasa in po-
ziva v dnevnem časopisu ter na oglasnih
deskah podjetij vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate in potrdila o neizplača-
nem OD. Če v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, namenjenih interni raz-
delitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku vpisanega roka ugotovila posebna
komisija za lastninsko preoblikovanje, bo z
objavo internega razpisa najkasneje v 14
dneh začel teči nov 30-dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
družbi. Če tudi v drugem krogu ne bo vpisa-
nih in vplačanih vseh 20% delnic, bo pod-
jetje preostanek delnic do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj. V drugem krogu bo
razpis končan pred iztekom 30-dnevnega
roka, če bodo pred iztekom tega roka vpisa-
ne in vplačane vse delnice iz interne razde-
litve. Podjetje bo delnice vodilo v demate-
rializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo
začasnice oziroma potrdila za vsako vplači-
lo po predhodnem sklepu organa upravlja-
nja. Če bo v prvem krogu vpisanih in vpla-
čanih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov in potrdil o neizplačanem OD
proporcionalno uporabljen za notranji od-
kup. Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi,
razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Trgovsko podjetje Teko Celjo, p.o., Gub-

čeva ulica 1, Celje, poziva vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojence podjetja,
da v 30 dneh po objavi oglasa in poziva v
dnevnem časopisu ter na oglasnih deskah
podjetij vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino
oziroma morebitnimi presežki lastniških
certifikatov in potrdil o neizplačanem OD
iz interne razdelitve. Delnice, ki ne bodo
odkupljene v prvem obroku, bo do dokonč-
nega odkupa zadržal in z njimi upravljal
Sklad RS za razvoj.

Upravičencem bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic na razpolago tudi pravila
programa notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta. Delnice, pridobljene v okviru progra-
ma notranjega odkupa so, dokler program
ni zaključen, prenosljive samo znotraj pro-
grama, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navad-
ne, imenske in dajejo poleg pravice do ude-
ležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali pri
blagajni podjetja vsak delovni dan od 9. do
12. ure. Delnice iz programa notranjega
odkupa, ki se vplačajo z gotovino se vpla-
čajo na privatizacijski podračun, katerega
številko dobijo upravičenci pri upravi pod-
jetja.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Bastič Kristini, tel. 063/441-232.

Trgovsko podjetje Teko, p.o., Celje

Št. 52 La-485

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
02082/1996-GV z dne 19. 7. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, podjetje objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

1. Firma in sedež: Soško gozdno gospo-
darstvo Tolmin, n.sol.o., Brunov drevo-
red 13, Tolmin.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Novi Go-
rici, enota v Novi Gorici pod vložno števil-
ko 1-00A132-00.

2. Matična številka: 5163757
3. Osnovna dejavnost: gozdarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je v 100% družbeni lastnini.
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 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

skega in invalidskega zavarovanja,
– 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 do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v časopisu Primorske novice, ter na
oglasni deski podjetja vpišejo delnice v za-

meno za lastniške certifikate in potrdila za
neizplačane plače (I. krog). Če v navede-
nem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic,
namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo
internega razpisa začel teči nov 10-dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi v
drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek del-
nic do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj.
V drugem krogu bo razpis končan pred izte-
kom 10-dnevnega roka, če bodo pred izte-
kom tega roka vpisane in vplačane vse del-
nice iz interne razdelitve. Podjetje bo delni-
ce vodilo v dematerializirani obliki, udele-
žencem pa bo izdalo začasnice oziroma
potrdila za vsako vplačilo. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh po objavi oglasa in poziva v
časopisu Primorske novice ter na oglasni
deski podjetja vpišejo in vplačajo delnice s
50%  popustom.  Delnice  se  vplačujejo  z
gotovino  oziroma  morebitnimi  presežki
lastniških  certifikatov  in  presežki  potrdil
za  neizplačane  plače  iz  interne  razde-
litve.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal
in z njimi upravljal Sklad RS za razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navad-
ne, imenske in dajejo poleg pravice do ude-
ležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali na se-
dežu podjetja vsak delovni dan od 9. do 14.
ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov; go-
tovinska vplačila bodo nakazana na pose-
ben privatizacijski podračun, ki je odprt pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadzor in
informiranje št. 52030-698-37490 z imenom
“privatizacijski podračun GG Tolmin”.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Rot Janezu, tel. 065/81-811.

Pravni pouk: Vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj ob-
javljenega programa preoblikovanja kršene
njegove na zakonu temelječe pravice oziro-
ma pravna korist, ter se postopka pri agen-
ciji ni udeleževal kot stranka, lahko uve-
ljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni
od dneva te objave, s pritožbo na Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj Vla-
de RS v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo Agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Soško gozdno gospodarstvo
Tomin
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Št. 541 La-486

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja Butan plin Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Verovškova 70, ki ga je z
odločbo št. LP 00726-1/1996-MR dne 5. 7.
1996 odobrila Agencija za prestrukturiranje
in skladno z zakonom o lastninskem preob-
likovanju podjetja Butan plin Ljubljana,
p.o., objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja Butan plin Ljubljana, p.o.

1. Firma in sedež: Butan plin Ljublja-
na, p.o., Ljubljana, Verovškova 70. Pod-
jetje je vpisano v sodni register pravnih oseb
pri Temeljnem sodišču Ljubljana, enota v
Ljubljani pod registrsko številko vložka
1/08966/00.

2. Matična številka: 5094933.

3. Dejavnost: trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi.

4. Pravna oblika organiziranosti: družba
je v 100% družbeni lastnini.

5. Predvidena lastninska struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja: nominalna
vrednost osnovnega (nominiranega) druž-
benega kapitala podjetja je 275,197.000 SIT.
Po opravljeni metodi večanja lastniškega ka-
pitala bo znašala nominalna vrednost os-
novnega (nominiranega) kapitala
460,000.000 SIT, od česar bo odpadlo na
posamezne družbenike:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 5,9%,

– Odškodninski sklad 5,9%,
– Sklad RS za razvoj 12%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve 12%,

– upravičenci iz notranjega odkupa 12%,
– javna prodaja delnic 12%,

– večanje lastniškega kapitala 40,2%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% družbenega kapitala na

Sklad invalidskega in pokojninskega zava-
rovanja,

– prenos 10% družbenega kapitala na
odškodninski sklad,

– prenos 20% družbenega kapitala na
Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporedi-
tev na pooblaščene investicijske družbe,

– interna razdelitev družbenega kapitala
v višini 20% družbenega kapitala,

– notranji odkup v višini 20% družbene-
ga kapitala,

– prodaja delnic po 26. člena ZLPP –
javna prodaja v višini 20% razpisanih del-
nic,

– večanje lastniškega kapitala – zbiranje
ponudb v višini 67,15% družbenega kapitala.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Butan plin Ljubljana, p.o., poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30-dnevnem roku po objavi
tega oglasa in poziva v dnevnem časopisju
in na oglasni deski podjetja vpišejo delnice
v zameno za lastniške certifikate (I. krog).

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, bo z objavo internega razpisa začel
teči nov 15-dnevni rok za vpis delnic ožjih
družinskih članov zaposlenih v podjetju (II.
krog). Če tudi v drugem krogu ne bo vpisa-
nih in vplačanih vseh 20% delnic, bo pod-

jetje preostanek delnic do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj.

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 vplača-
nih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov proporcionalno uporabljen za
notranji odkup.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Butan plin Ljubljana, p.o., poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dneh po objavi oglasa in
poziva v dnevnem časopisu ter na oglasnih
deskah podjetja vpišejo in vplačajo delnice
s 50% popustom. Delnice se vplačujejo z
gotovino in z morebitnimi presežki last-
niških certifikatov iz interne razdelitve.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad za razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, pre-
nosljive samo znotraj programa, v nadalje-
vanju pa skladno z določili statuta in del-
niškega sporazuma združenja notranjih del-
ničarjev.

Vse delnice so navadne, imenske in da-
jejo pravico do upravljanja v skladu s pravi-
li notranjega odkupa ter dajejo pravico do
dividende in do stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja: Butan plin
Ljubljana, p.o., Ljubljana, Verovškova 70,
od 8. do 14. ure, z gotovino pa jih lahko
vplačajo na privatizacijski podračun št.
50104-698-000-0025573, pri UBK Ljublja-
na, Tržaška 116, oboje v okviru zgoraj opre-
deljenih rokov.

9. Butan plin Ljubljana, p.o., poziva vse
domače fizične in pravne osebe, pri čemer
imajo državljani RS prednostno pravico od-
kupa, da v roku 30 dni po objavi posebnega
razpisa v časopisu Republika, vpišejo in
vplačajo delnice z zamenjavo svojih last-
niških certifikatov, certifikati denacionali-
zacijskih upravičencev ali z gotovino.

Posebni razpis bo opredelil prodajna me-
sta in delovni čas ter druge pomembne po-
datke za investitorja.

10. Za večanje lastniškega kapitala v vi-
šini 67,15%, bo podjetje pisno povabilo k
sodelovanju svoje strateške partnerje in o
tej obliki preoblikovanja odločilo na podla-
gi zbranih ponudb bo predlogu posebne ko-
misije.

11. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa ter vplačila dobite
pri Sonji Krizmanič, tel. 18-89-813.

Pravni pouk: Vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj ob-
javljenega programa preoblikovanja kršene
njegove na zakonu temelječe pravice oziro-
ma pravna korist, ter se postopka pri agen-
ciji ni udeleževal kot stranka, lahko uve-
ljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni
od dneva te objave, s pritožbo na Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj Vla-
de RS v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo Agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Butan plin Ljubljana, p.o.

La-478

Na osnovi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je delavski svet podjetja
SGP Tehnik sprejel na svoji seji dne 21. 12.
1994 in katerega je z odločbo št. LP
01091/1996-AK z dne 8. 5. 1996 odobrila
agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo (v nadaljevanju: agencija) ter v skla-
du z zakonom o lastninskem preoblikova-
nju podjetja SGP Tehnik, p.o., objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja, kot sle-
di:

1. Firma: SGP Tehnik, p.o.
Sedež: Škofja Loka, Stara cesta 2.
2. Dejavnost podjetja: podskupina in ši-

fra dejavnosti: visoka gradnja – 050100.
3. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:

– prenos 40% delnic, izdanih za družbe-
ni kapital na Sklad za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, odškodninski sklad ter
Sklad RS za razvoj, zaradi nadaljnje odpro-
daje pooblaščenim investicijskim družbam,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% delnic, izdanih za družbeni kapital,

– notranji odkup v višini 40% delnic, iz-
danih za družbeni kapital.

4. Predstavitve značilnosti interne raz-
delitve in notranjega odkupa

Interna razdelitev
– Upravičenci: I. krog: zaposleni, bivši

zaposleni, upokojenci podjetja,
II. krog: ožji družinski člani zaposlenih

podjetja.
Upravičenci iz prvega kroga bodo delni-

ce vpisovali v 30 dnevnem roku pri čemer
se rok za vpis prične z dnem objave tega
oglasa.

Kolikor 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 s strani ožjih dru-
žinskih članov (II. krog).

Kolikor tudi v drugem krogu ne bo vpi-
sanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo pod-
jetje preostanek delnic preneslo na Sklad
RS za razvoj, zaradi nadaljnje prodaje inve-
sticijskim družbam.

V drugem krogu bo razpis zaključen pred
iztekom 15 dnevnega roka, če bodo predča-
sno vpisane in vplačane vse delnice iz inter-
ne razdelitve.

Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo pre-
sežek lastniških certifikatov uporabljen v
notranjem odkupu.

Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve so neprenosljive 2 leti od pridobitve ra-
zen z dedovanjem.

Notranji odkup
Upravičenci, zaposleni, bivši zaposleni

in upokojenci podjetja.
Upravičenci bodo delnice lahko vplače-

vali v gotovini, z morebitnimi presežki last-
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niških certifikatov in s potrdili izdanimi na
podlagi neizplačanih plač.

Upravičenci vplačujejo delnice s 50%
popustom, vse delnice notranjega odkupa
pa morajo biti vplačane najkasneje v nadalj-
njih 4 letih od začetka programa. Program
je uspešen samo če v njem sodeluje najmanj
1/3 vseh zaposlenih podjetja.

Kolikor program ne bi bil uspešen, se
vse delnice iz tega naslova prenesejo na
Sklad za razvoj v obliki prednostnih imen-
skih delnic.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 30 dnevnem roku, pri
čemer ta začne teči z dnem objave tega og-
lasa v dnevnem časopisu in na oglasni deski
podjetja.

Delnice pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa v skladu z določili
statuta in delniškega sporazuma.

Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udeležbe na dobičku in
stečajni masi podjetja tudi pravico do uprav-
ljanja razen del delnic, ki jih upravičenci še
niso odkupili od Sklada.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom delnic
podpisovali tudi pristop k delniškem spora-
zumu.

Poziva vse upravičence k vpisu delnic
preoblikovanja podjetja, kot sledi:

– upravičence I. kroga interne razdeli-
tve, da v 30 dneh od objave oglasa in poziva
v dnevnem časopisju in oglasni deski vpiše-
jo delnice v zameno za lastniške certifikate,

– upravičence II. kroga interne razdeli-
tve, da v 15 dneh od dneva internega razpi-
sa vpišejo preostale delnice v zameno za
lastniške certifikate,

– upravičence notranjega odkupa, da v
30 dneh od objave oglasa in poziva v dnev-
nem časopisju in na oglasni deski vpišejo in
vplačajo delnice programa notranje razdeli-
tve.

Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali na od-
delku za osebne dohodke vsak delovni dan
od 10. do 14. ure v okviru rokov, opredelje-
nih spredaj.

Gotovinske vplačane delnice se vplačajo
na poseben privatizacijski podračun z na-
vedbo “plačilo kupnine za delnice podjetja
v notranjem odkupu”, številka
51510-698-000-0004148 z imenom SGP
Tehnik, p.o. – privatizacijski podračun.

Odgovorna oseba za dajanje informacij
v zvezi z interno razdelitvijo in notranjim
odkupom je Franc Korošec, 064/620-371,
vsak delovni dan.

SGP Tehnik, p.o., Škofja Loka

La-479

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij objavljamo vsebino
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja Foto Tivoli, p.o., Ljubljana, Cankar-
jeva 7, Ljubljana, ki ga je z odločbo št. LP
00248/1996-BS z dne 12. 6. 1996 odobrila
agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo.

1. Splošni podatki o podjetju
Naziv: Foto Tivoli, p.o., Ljubljana.
Sedež: Cankarjeva 7, Ljubljana.

Matična številka: 5072425.
Dejavnost: 090209 – druge osebne stori-

tve.
Organiziranost: družbeno podjetje.
2. Predvidena lastniška struktura kapita-

la po preoblikovanju:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj

20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa do

40%.
3. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja pod-
jetja:

– prenos navadnih delnic na sklade 40%
družbenega kapitala,

– interna razdelitev do 20% družbenega
kapitala,

– notranji odkup do 40% družbenega ka-
pitala.

4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Interna razdelitev delnic
Foto Tivoli, p.o., poziva vse upravičen-

ce, to je zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojence, da v 30 dneh po objavi tega
oglasa v dnevniku Delo in na oglasni deski
podjetja zamenjajo lastniške certifikate za
delnice (začasnice) in tako sodelujejo pri
interni razdelitvi delnic podjetja. Če bo
vrednost tako zbranih lastniških certifika-
tov, večja od 20% vrednosti družbenega ka-
pitala, bo podjetje presežek certifikatov v
celoti in proporcionalno uporabilo za notra-
nji odkup delnic podjetja.

V primeru, če upravičenci do interne raz-
delitve ne dosežejo 20%, podjetje za preo-
stanek delnic do 20% vrednosti družbenega
kapitala podjetja opravi interni razpis za ož-
je družinske člane delavcev.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so oznake B, so navadne in imenske delni-
ce, dajejo pravico do upravljanja in divi-
dende ter so prenosljive po dveh letih po
njihovi izdaji. Pred tem rokom so prenoslji-
ve le z dedovanjem. Podjetje bo delnice vo-
dilo v nematerializirani obliki, na računih
udeležencev, udeležencem interne razdeli-
tve pa bo izdalo začasnice po vpisu družbe
v sodni register.

Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje

zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh po objavi tega oglasa v Delu in na
oglasni deski podjetja vpišejo in vplačajo
delnice podjetja s 50% popustom. Notranje-
mu odkupu je namenjenih 40% vseh delnic.
Te delnice bo podjetje najprej preneslo na
Sklad za razvoj in tako odkupilo najmanj
20% prenešenih delnic. Preostale prenešene
delnice bo podjetje odkupilo najkasneje v
naslednjih štirih letih. Delnice se vplačujejo
s presežnimi certifikati in z gotovino. Upra-
vičenci se s pisno izjavo na vpisnici odloči-
jo, da pristopijo k programu notranjega od-
kupa in v združenje delničarjev.

Ko upravičenci plačajo kupnino za celo-
ten paket 20% delnic, postanejo udeleženci
notranjega odkupa.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili programa notranje-
ga odkupa.

Delnice notranjega odkupa, ki jih upra-
vičenci pridobijo v zameno za lastniške cer-
tifikate, so navadne delnice oznake D in so
enake delnicam interne razdelitve. Delnice,
ki jih v okviru notranjega odkupa,
udeleženci pridobijo s plačilom z gotovino,
so navadne delnice oznake C in so ne-
prenosljive izven notranjega odkupa, razen
v primeru dedovanja. Prenosljivost delnic
oznake C je omejena z zahtevo da število
udeležencev notranjega odkupa ne pade po
1/3 zaposlenih.

5. Način vplačila
Lastniške certifikate udeleženci predlo-

žijo na sedežu podjetja vsak delovni dan
med 9. in 11. uro. Gotovinska vplačila spre-
jemamo na privatizacijski podračun podjet-
ja številka 50100-698-26502 z navedbo
“Plačilo kupnine za navadne delnice oznake
C v notranjem odkupu”. 30-dnevni rok za
predložitev lastniških certifikatov, vpis in
vplačilo delnic je prekluziven – upraviče-
nec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri
interni razdelitvi oziroma notranjem odku-
pu delnic podjetja.

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 objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose 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 lahko dobite na
sedežu podjetja osebno ali po tel.
061/223-093, pri Bojanu Heric ali Andreju
Skvarča.

Foto Tivoli, p.o., Ljubljana

La-480

Na podlagi zakona o lastninskem preob-
likovanju podjetij in uredbe o pripravi pro-
grama preoblikovanja in o izvedbi posamez-
nih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij, podjetje Almira, d.o.o., Radovlji-
ca, objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja, ki je bil sprejet z odločbo
agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo Ljubljana z odločbo št. LP
00872/1996-MP z dne 23. 4. 1996.

1. Podjetja: Almira, alpska modna in-
dustrija, d.o.o., Radovljica.

2. Sedež podjetja: Jalnova cesta 2, Ra-
dovljica.

3. Matična številka podjetja: 5491215.
4. Osnovna dejavnost podjetja:
– proizvodnja trikotažnih oblačil,
– proizvodnja pletene metraže,
– proizvodnja preje,
– opravljanje storitev kemičnega čišče-

nja, kosmatenja in ostalih storitev,
– opravljanje vzdrževanja, remontov in

servisiranja tekstilnih strojev,
– opravljanje gostinskih, turističnih in

počitniških storitev ter dejavnost družbene
prehrane,
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– nabava surovin, reprodukcijskega ma-
teriala in drugega blaga ter storitev za svoje
potrebe in za potrebe drugih,

– prodaja izdelkov, drugega blaga in sto-
ritev zase in za druge s trgovino na drobno s
tekstilnimi izdelki ter storitvami s področja
predelave pletenin,

– posli zunanjetrgovinskega prometa:
uvoz surovin, opreme, rezervnih delov, re-
produkcijskega materiala in drugega blaga
ter storitev za svoje potrebe in za potrebe
drugih, izvoz izdelkov in drugega blaga za
sebe in druge, posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev, storitve razisko-
vanja ter dajanja in uporabe informacij v
gospodarstvu.

5. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo z znanima vlagate-
ljema:

– Almira alpska modna industrija, p.o.,
Radovljica, 386,740.636 SIT (89,86%),

– Občina Radovljica, 43,339.397 SIT
(10,07%),

– Projektni team 2000 Maribor, 301.267
SIT (0,07%).

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– interna razdelitev delnic do vseh mož-
nih 20%,

– notranji odkup delnic do vseh možnih
40%,

– večanje lastniškega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Pokojninski

sklad 20%,
– prenos navadnih delnic na Odškodnin-

ski sklad 10%,
– prenos navadnih delnic na Sklad za

razvoj 10%.
7. Opis načinov preoblikovanja podjetja
V skladu s prejšnjo točko, bo prenešenih

delnic na sklade v višini 40% družbenega
kapitala.

Interna razdelitev delnic družbenega ka-
pitala pa bo v višini 20%.

Za večanje lastniškega kapitala bo po-
slovnim partnerjem, ki imajo terjatve do
podjetja Almira, posredovan ponudbeni me-
morandum o spremembi terjatev v lastniške
deleže.

Delnice oznake B so navadne delnice,
glasijo na ime in so neprenosljive 2 leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.

Upravičenci do interne razdelitve so vsi,
ki so našteti v zakonu. Podjetje upravičence
s to objavo poziva, da predložijo lastninske
certifikate in presežna potrdila (potrdila za
neizplačani del plač) najkasneje v roku 30
dni od objave v Uradnem listu RS in časopi-
su Delo.

V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastninskih certifikatov in potrdil manjša od
20% družbenega kapitala, bo podjetje opra-
vilo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih, ki bo trajal 14 dni po objavi na
oglasni deski.

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

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, lahko upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, presežna
potrdila uporabijo za kupnino za delnice v
programu notranjega odkupa tako, da se pre-

sežek certifikata oziroma potrdil uporabil
proporcionalno za vsakega udeleženca po-
sebej.

Notranji odkup delnic – 40% vrednosti
družbenega kapitala.

Upravičenci do notranjega odkupa del-
nic podjetja so zaposleni, bivši zaposleni in
upokojeni delavci podjetja.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa.

Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjim odkupom najprej preneslo na
Sklad RS za razvoj celotno vrednost druž-
benega kapitala namenjenega za notranji od-
kup.

Prvi paket delnic bodo upravičenci vpla-
čali:

– z zamenjavo presežnih lastniških cer-
tifikatov interne razdelitve,

– z denarnimi vplačili,
– s presežnimi potrdili za neizplačani del

plač po poravnavi davkov in prispevkov v
okviru lastniških deležev.

V primeru plačila delnic z gotovino se
vrednost delnic revalorizira s stopnjo rasti
maloprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva
plačila.

Podjetje si bo prizadevalo, da bo nave-
deni notranji odkup realiziran.

Delnice bodo vplačevali upravičenci na
sedežu podjetja. V primeru vplačila z goto-
vino pa na poseben podračun št.
51540-698-000-0004106, ki je odprt za te
namene pri agenciji za plačilni promet.

Delnice so navadne, namenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa in so neprenosljive izven
programa notranjega odkupa, razen v pri-
meru dedovanja.

Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
primeru notranjega odkupa v zameno za
lasntiške certifikate, so enake deležem in-
terne razdelitve in so neprenosljive dve leti
razen z dedovanjem.

Po poteku dveh let pa so enake kot ostale
delnice programa notranjega odkupa.

Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v časopisu Delo ter na oglasni deski
podjetja vpišejo delnice v zameno za last-
niške certifikate oziroma vpišejo in vplača-
jo delnice s popustom.

Organizacija programa notranjega odku-
pa je določena s posebnimi pravili.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja dobite pri Mariji Kadunc na tel.
715-460, vsak dan od 8. do 10. ure.

Almira, d.o.o., Radovljica

Št. 918/96 La-481

Podjetje Bistriške mesnine, p.o., Sloven-
ska Bistrica na podlagi programa lastnin-
skega preoblikovanja družbenega podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 01216/1996-BR z
dne 3. 7. 1996 odobrila agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Bistriške mesnine,
p.o.,  Slovenska  Bistrica,  Zadružna  uli-
ca 4.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Maribo-
ru, enota v Mariboru pod številko sklepa
Srg 2696/92 dne 8. 1. 1993.

2. Matična številka: 5142148.
3. Dejavnost:
– klanje živine in proizvodnja svežega

mesa in mesnih izdelkov,
– nabava živine in kooperacijska vzreja,
– trgovina na drobno in debelo živilskih

in neživilskih proizvodov,
– storitve na področju knjigovodstva, ra-

čunovodstva, finančne in kadrovske dejav-
nosti,

– uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je v 100% družbeni lasti.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja 3,5%,

– Odškodninski sklad 3,5%,
– Sklad RS za razvoj 7%,
– zadruge 45%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa 21%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 3,5% delnic na Kapitalski sklad

pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 3,5% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 7% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 21% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30 dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Večer in na oglasni deski
podjetja vpišejo delnice v zameno za last-
niške certifikate. Če v navedenem roku ne
bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih
interni razdelitvi, bo z objavo internega raz-
pisa začel teči nov 10-dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% del-
nic, bo podjetje preostanek delnic preneslo
na Sklad RS za razvoj. Podjetje bo delnice
vodilo v dematerializirani obliki, udeležen-
cem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdi-
la za vsako vplačilo. Če bo v I. krogu vpisa-
nih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov proporcionalno uporabljen za
notranji odkup. Delnice pridobljene iz in-
terne razdelitve so neprenosljive dve leti po
pridobitvi, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi tega oglasa v dnevniku
Večer ter na oglasni deski podjetja vpišejo
in vplačajo delnice s 50% popustom. Delni-
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ce se vplačujejo z gotovino oziroma z more-
bitnimi presežki lastniških certifikatov iz
interne razdelitve.

Delnice pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma (posebnost so delnice, pridobljene v ok-
viru notranjega odkupa s presežki certifika-
tov, ki so prenosljive dve leti po pridobitvi
samo z dedovanjem, po tem obdobju pa so
prenosljive do konca trajanja programa v
okviru upravičencev programa), v nadalje-
vanju pa skladno z določili statuta in pravili
notranjega odkupa.

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

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz programa notranjega odkupa bo-
do upravičenci vpisovali in vplačevali v za-
meno za lastniške certifikate na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v
okviru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Mohorko Otu, tel. 062/811-001.

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 objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose 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.

Bistriške mesnine, p.o.,
Slovenska Bistrica

Št. 553 La-482

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 01007/1996-IJS z dne 10. 7.
1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma   podjetja:   Vodnogospodarsko

podjetje Kranj, p.o.
Sedež  podjetja:  Mirka  Vadnova  5,

Kranj.
Matična številka podjetja: 5142393
Šifra dejavnosti podjetja: varstvo pred

škodljivim delovanjem voda – 040002.
Osnovna dejavnost podjetja je spremlja-

nje stanja vodnega režima in opravljanje
rečno nadzorne službe, urejanje vodnega re-
žima in zagotavljanje obrambe pred popla-
vami in erozijo.

Podjetje je registrirano pri pristojnem so-
dišču v Kranju pod registrskim vložkom št.
1-50-00 kot družbeno podjetje.

2. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 3.328%,

– Slovenski odškodninski sklad –
3,328%,

– Sklad RS za razvoj – 6,656%,
– udeleženci interne razdelitve – 6,656%,
– udeleženci notranjega odkupa –

13,312%,
– Republika Slovenija – 66,72%.
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 in
družb, v katerih ima lastniške naložbe, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo predložijo svoje lastniške cer-
tifikate v zameno za delnice ter tako sodelu-
jejo v interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške
certifikate v navedenem roku vsak delovnik
od 8. do 12. ure v računovodstvu podjetja.
Rok je prekluziven. Upravičenci, ki zamu-
dijo navedeni rok, ne morejo sodelovati pri
interni razdelitvi delnic podjetja.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la. Delnice, pridobljene v okviru interne raz-
delitve, so navadne imenske delnice, ki 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 in
družb, v katerih ima lastniške naložbe, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo vplačajo delnice ter tako po-
stanejo udeleženci notranjega odkupa del-
nic podjetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski račun št. 51500-698-4127 z
navedbo: “Plačilo kupnine za delnice notra-
njega odkupa”. Rok za vplačila je prekluzi-
ven. Upravičenci, ki zamudijo rok, ne mo-
rejo sodelovati pri notranjem odkupu del-
nic.

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

Delnice,  pridobljene  v  okviru  notra-
njega odkupa, 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 objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose 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 infor-
macije po tel. 064/241-161 ali osebno na
sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Vinko
Brezar.

VGP Kranj, p.o.

Št. 165 La-483

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Hmezad Tr-
govsko podjetje Žana, p.o., ki ga je z odloč-
bo št. LP 00951/1996 DD z dne 4. 7. 1996
odobrila agencija za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo ter v skladu z zakonom o lastnin-
skem preoblikovanju podjetja objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma  in  sedež:  Hmezad  trgovsko
podjetje  Žana,  p.o.,  Mestni  trg  2,
Žalec.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju pod
številko reg. vl. 1/480/00.

2. Matična številka: 5101662.
3. Dejavnost:
– trgovina na drobno in na debelo vseh

vrst,
– gostinske storitve,
– opravljanje obrtnih storitev,
– montaža smuči,
– prodaja blaga za reprodukcijo brez

obračuna prometnega davka od prometa
proizvodov,

– opravljanje prevoza – dostava blaga
kupcem,

– posredniške storitve,
– kooperacija.
3. Pravna oblika organiziranosti: druž-

beno podjetje v 100% družbeni lastnini.
4. 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 –

40%.
5. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

skega in invalidskega zavarovanja,
– 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 do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
6.1 Interna razdelitev
Hmezad TP Žana poziva vse zaposlene,

nekdanje zaposlene in upokojence podjetja
in podjetij sozd Hmezad, da v 30-dnevnem
roku po objavi tega oglasa in poziva v dnev-
nem časopisu ter na oglasni deski podjetja
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate in za potrdila za neizplačani del oseb-
nih dohodkov (I. krog). Če v navedenem
roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, name-
njenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v
10 dneh po zaključku vpisnega roka ugoto-
vila posebna komisija za lastninsko preobli-
kovanje, bo z objavo internega razpisa naj-
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kasneje v 14 dneh začel teči nov 30 dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v Hmezad TP Žana in podjetij
sozd Hmezad (II. krog). Če tudi v drugem
krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20%
delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. V drugem
krogu bo razpis končan pred iztekom
30-dnevnega roka, če bodo pred iztekom
tega roka vpisane in vplačane vse delnice iz
interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodi-
lo v dematerializirani obliki, udeležencem
pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila za
vsako vplačilo po predhodnem sklepu orga-
na upravljanja. Če bo v prvem krogu vpisa-
nih in vplačanih več kot 20% vseh delnic,
bo presežek certifikatov in potrdil za neiz-
plačan del osebnih dohodkov proporcional-
no uporabljen za notranji odkup. Delnice,
pridobljene iz interne razdelitve, so nepre-
nosljive dve leti po pridobitvi, razen z de-
dovanjem.

6.2 Notranji odkup
Hmezad TP Žana, poziva vse zaposlene,

nekdanje zaposlene in upokojence podjetja
in podjetij sozd Hmezad, da v 30 dneh po
objavi oglasa in poziva v dnevnem časopisu
ter na oglasni deski podjetja vpišejo in vpla-
čajo delnice s 50% popustom. Delnice se
vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi
presežki lastniških certifikatov iz interne
razdelitve in s presežkom potrdil za neiz-
plačani del neto osebnih dohodkov. Delni-
ce, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku,
bo do dokončnega odkupa zadržal in z njim
upravljal Sklad RS za razvoj.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
programu notranjega odkupa in k delniške-
mu sporazumu združenja notranjih delni-
čarjev. Delnice, pridobljene v okviru pro-
grama notranjega odkupa so, dokler pro-
gram ni zaključen, prenosljive samo znotraj
programa, v nadaljevanju pa skladno z do-
ločili statuta in delniškega sporazuma zdru-
ženja notranjih delničarjev. Vse delnice so
navadne, imenske in dajejo poleg pravice
do udeležbe pri dobičku in stečajni masi
podjetja tudi pravico do upravljanja.

7. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali pri bla-
gajni podjetja vsak delovni dan od 10. do
14. ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.

Delnice iz programa notranjega odkupa,
ki se vplačujejo z gotovino, se vplačajo na
privatizacijski podračun št.
50750-698-90184, z navedbo: “Plačilo kup-
nine za delnice podjetja v notranjem odku-
pu” v roku 30 dni po objavi poziva v časo-
pisu.

8. 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 objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije
o odobritvi programa preoblikovanja se vlo-
ži pri agenciji Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Silvi Puškič, tel. 063/715-114 ter Rezar
Franc, tel. 063/711-440.

Hmezad TP Žana, p.o., Žalec

Razpisi delovnih mest

Ob-3556

Gimnazija Šentvid Ljubljana, Prušniko-
va 98, Ljubljana-Šentvid objavlja prosto de-
lovno mesto

profesorja kemije
s polnim delovnim časom za nedoločen

čas.
Pogoj je visoka izobrazba ustrezne smeri

in pedagoško andragoška izobrazba.
Začetek dela je 1. 9. 1996. Vloge z doka-

zili pošljite v osmih dneh na naslov šole.
Gimnazija Šentvid, Ljubljana

Ob-3557

Na podlagi 111. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/96), Ministrstvo za
šolstvo in šport razpisuje

pripravniška mesta v vrtcih oziroma
šolah za šolsko leto 1996/97.

Na pripravniška mesta v vrtcih, osnov-
nih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim
programom, nižjih in srednjih poklicnih šo-
lah, zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi, glasbenih šolah, srednjih tehniških in
srednjih strokovnih šolah, splošnih in stro-
kovnih gimnazijah, domovih za učence in
dijaških domovih in organizacijah za izo-
braževanje odraslih, ki opravljajo dejavnost
vzgoje in izobraževanje kot javno službo,
se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo
pogoje za strokovnega delavca v vrtcu ozi-
roma šoli, v kateri želijo opravljati priprav-
ništvo, določeno z zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 12/96) in v pravilniku o priprav-
ništvu in strokovnih izpitih strokovnih de-
lavcev na področju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 30/96).

Kandidati za pripravnike prijavi priloži-
jo overjena dokazila o izobrazbi.

Kandidati, ki so se z vrtcem oziroma
šolo dogovorili, kje bodo opravljali priprav-
ništvo, prijavi priložijo tudi izjavo vrtca ozi-
roma šole, v katerem bodo opravljali pri-
pravništvo.

Kandidatom za pripravnike, ki opravlja-
jo pripravništvo v skladu s 46. členom pra-
vilnika o pripravništvu in o strokovnem iz-
pitu strokovnih delavcev na področju vzgo-
je in izobraževanja, se ni treba prijaviti na
razpis.

Kandidati za pripravnike se prijavijo na
obrazcu, ki ga določi minister. Kandidati
dobijo obrazec v vrtcih oziroma šolah ali na
Ministrstvu za šolstvo in šport.

Razpis je odprt vse leto do zasedbe pri-
pravniških mest.

Kandidati za pripravnike v vrtcih oziro-
ma šolah pošljejo prijave na naslov: Mini-

strstvo za šolstvo in šport, 1000 Ljubljana,
Župančičeva 6, s pripisom “pripravništvo”.

Kandidati bodo o izbiri in razporeditvi
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od pre-
jema prijave.

Kandidati za pripravnike dobijo potreb-
ne informacije v vrtcih oziroma šolah, kjer
želijo opravljati pripravništvo.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Razpisi
javnih natečajev

Ob-3567

Popravek
javnega razpisa za izbiro izvajalca za

izgradnjo mostu čez Hudinjo pri
Novakovem jezu, ki je bil objavljen v Ur.

l. št. 39/96
Popravi se 7. točka razpisa, ki pravilno

glasi:
7. Ponudbe v zapečateni ovojnici z oz-

nako “Ne odpiraj! Ponudba za za izvedbo
mostu čez Hudinjo” je potrebno dostaviti
najkasneje 12. 8. 1996 do 12. ure na na-
slov: Občina Vojnik, Keršova ul. 1, 3212
Vojnik.

Občina Vojnik

Ob-3295

Na podlagi 15. člena odloka o koncesiji
za urejanje in vzdrževanje letnega kopa-
lišča v Ormožu (Uradni vestnik Občin Or-
mož in Ptuj, št. 18/96) objavlja Občina Or-
mož

javni razpis
za podelitev koncesije za urejanje in

vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu
1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska

cesta 6.
2. Predmet razpisa: Koncesija za ureja-

nje in vzdrževanje letnega kopališča v Or-
možu.

3. Območje koncesije: Občina Ormož.
4. Trajanje koncesije: Koncesijska po-

godba se bo sklenila za določen čas. Doba
trajanja se bo določila v koncesijski pogod-
bi.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev po 3. členu
odloka koncesiji za oskrbo s pitno vodo in
čiščenje komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda v Občini Ormož (Uradni vestnik
Občin Ormož in Ptuj, št. 18/96), osnutek
koncesijske pogodbe in obrazce BON1,
BON2 in BON3.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska cesta 6, v sobi št. 6, vsak dan od 7.
do 9. ure.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika za

opravljanje koncesionirane dejavnosti,
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– reference o dosedanjem delu na po-
dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– višina letnega nadomestila za pridobi-
tev koncesije,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di koncendentu,

– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj –javni razpis za
koncesijo za urejanje in vzdrževanje letne-
ga kopališča v Ormožu” je potrebno dosta-
viti v zapečateni kuverti v roku 45 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Or-
mož, Ptujska cesta 6, Ormož.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.

O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri koncesionarja bo, po pred-
hodnem soglasju občinskega sveta, odločil
koncendent z upravno odločbo najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško-Kukovec ali Dragi Bočko-
Žižek, tel št. 062/701-041.

Ob-3296

Na podlagi 15. člena odloka o koncesiji
za urejanje in vzdrževanje letnega kopa-
lišča v Ormožu (Uradni vestnik Občin Or-
mož in Ptuj, št. 18/96) objavlja Občina Or-
mož

javni razpis
za podelitev koncesije za vzdrževanje in

varstvo lokalnega cestnega omrežja v
Občini Ormož

1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6.

2. Predmet razpisa: Koncesija za  vzdr-
ževanje in varstvo lokalnega cestnega
omrežja.

3. Območje koncesije: Občina Ormož.
4. Trajanje koncesije: Koncesijska pogod-

ba se bo sklenila za določen čas. Doba traja-
nja se bo določila v koncesijski pogodbi.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev po 3. členu
odloka koncesiji za vzdrževanje in varstvo
lokalnega cestnega omrežja v Občini Or-
mož (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj,
št. 18/96), osnutek koncesijske pogodbe in
obrazce BON1, BON2 in BON3.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska cesta 6, v sobi št. 6, vsak dan od 7.
do 9. ure.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika za

opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu na po-

dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– višina letnega nadomestila za pridobi-
tev koncesije,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di koncendentu,

– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za vzdrževanje in varstvo lokal-
nega cestnega omrežja” je potrebno dosta-

viti v zapečateni kuverti v roku 45 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Or-
mož, Ptujska cesta 6, Ormož.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.

O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri koncesionarja bo, po pred-
hodnem soglasju občinskega sveta, odločil
koncendent z upravno odločbo najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško-Kukovec ali Dragi Bočko-
Žižek, tel št. 062/701-041.

Ob-3297

Na podlagi 15. člena odloka o koncesiji
za oskrbo s pitno vodo in čiščenje komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda v Občini
Ormož (Uradni vestnik Občin Ormož in
Ptuj, št. 18/96) objavlja Občina Ormož

javni razpis
za podelitev koncesije za oskrbo s pitno

vodo in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Ormož
1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska

cesta 6.
2. Predmet razpisa Koncesija za:
a) oskrbo s pitno vodo,
b) čiščenje komunalnih odpadnih in pa-

davinskih voda.
3. Območje koncesije: Občina Ormož.
4. Trajanje koncesije: Koncesijska po-

godba se bo sklenila za določen čas. Doba
trajanja se bo določila v koncesijski pogod-
bi.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev po 3. členu
odloka koncesiji za oskrbo s pitno vodo in
čiščenje komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda v Občini Ormož (Uradni vestnik
Občin Ormož in Ptuj, št. 18/96), osnutek
koncesijske pogodbe in obrazce BON1,
BON2 in BON3.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska cesta 6, v sobi št. 6, vsak dan od 7.
do 9. ure.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika za

opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu na po-

dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– višina letnega nadomestila za pridobi-
tev koncesije,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di koncendentu,

– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za urejanje in vzdrževanje letne-
ga kopališča v Ormožu” je potrebno dosta-
viti v zapečateni kuverti v roku 45 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Or-
mož, Ptujska cesta 6, Ormož.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.

O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri koncesionarja bo, po pred-
hodnem soglasju občinskega sveta, odločil

koncendant z upravno odločbo najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško-Kukovec ali Dragi Bočko-
Žižek, tel št. 062/701-041.

Ob-3298

Na podlagi 15. člena odloka o koncesiji
za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka v Občini Ormož (Urad-
ni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 18/96)
objavlja Občina Ormož

javni razpis
za podelitev koncesije za pregledovanje,

nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov

zaradi varstva zraka v Občini Ormož
1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska

cesta 6.
2. Predmet razpisa: Koncesija za pregle-

dovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka.

3. Območje koncesije: Občina Ormož.
4. Trajanje koncesije: Koncesijska po-

godba se bo sklenila za določen čas. Doba
trajanja se bo določila v koncesijski pogod-
bi.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev po 3. členu
odloka koncesiji za pregledovanje, nadzo-
rovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v
Občini Ormož (Uradni vestnik Občin Or-
mož in Ptuj, št. 18/96), osnutek koncesijske
pogodbe in obrazce BON1, BON2 in BON3.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska cesta 6, v sobi št. 6, vsak dan od 7.
do 9. ure.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika za

opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu na po-

dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– višina letnega nadomestila za pridobi-
tev koncesije,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di koncendentu,

– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka” je po-
trebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku
45 dni od objave tega razpisa na naslov:
Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.

O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri koncesionarja bo, po pred-
hodnem soglasju občinskega sveta, odločil
koncendant z upravno odločbo najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško-Kukovec ali Dragi Bočko-
Žižek, tel št. 062/701-041.
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Ob-3299

Na podlagi 15. člena odloka o koncesiji
za opravljanje dejavnosti javne snage, čišče-
nja javnih površin ter urejanje javnih poti,
površin za pešce in zelenih površin ter ure-
janje javnih parkov, nasadov, drevoredov,
zelenic, otroških igrišč in drugih javnih po-
vršin s pripadajočimi napravami in opremo
v Občini Ormož (Uradni vestnik Občin Or-
mož in Ptuj, št. 18/96) objavlja Občina Or-
mož

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

dejavnosti javne snage, čiščenja javnih
površin ter urejanje javnih poti, površin
za pešce in zelenih površin ter urejanje

javnih parkov, nasadov, drevoredov,
zelenic, otroških izgrišč in drugih javnih

površin s pripadajočimi napravami in
opremo v Občini Ormož

1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6.

2. Predmet razpisa: Koncesija za oprav-
ljanje dejavnosti:

a) javne snage, čiščenja javnih površin,
b) urejanje javnih poti, površin za pešce

in zelenih površin,
c) urejanje javnih parkov, nasadov, dre-

voredov, zelenic, otroških igrišč in drugih
javnih površin s pripadajočimi napravami
in opremo.

3. Območje koncesije: Občina Ormož.
4. Trajanje koncesije: Koncesijska po-

godba se bo sklenila za določen čas. Doba
trajanja se bo določila v koncesijski pogod-
bi.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev po 3. členu
odloka koncesiji za opravljanje dejavnosti
javne snage, čiščenja javnih površin ter ure-
janje javnih parkov, nasadov, drevoredov,
zelenic, otroških igrišč in drugih javnih po-
vršin s pripadajočimi napravami in opremo
v Občini Ormož (Uradni vestnik Občin Or-
mož in Ptuj, št. 18/96), osnutek koncesijske
pogodbe in obrazce BON1, BON2 in BON3.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska cesta 6, v sobi št. 6, vsak dan od 7.
do 9. ure.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika za

opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu na po-

dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– višina letnega nadomestila za pridobi-
tev koncesije,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di koncendentu,

– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
opravljanje dejavnosti javne snage, čiščenja
javnih površin ter urejanje javnih poti, po-
vršin za pešce in zelenih površin ter ureja-
nje javnih parkov, nasadov, drevoredov, ze-
lenic, otroških igrišč in drugih javnih povr-
šin s pripadajočimi napravami in opremo”
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v
roku 45 dni od objave tega razpisa na na-
slov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan.

O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri koncesionarja bo, po pred-
hodnem soglasju občinskega sveta, odločil
koncendant z upravno odločbo najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško-Kukovec ali Dragi Bočko-
Žižek, tel št. 062/701-041.

Občina Ormož

Ob-3430

Kmetijstvo Vipava Agrogorica p.o. Šem-
peter pri Gorici, Goriške fronte 11, kot in-
vestitor objavlja, na podlagi zakona o gradi-
tvi objektov in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične

dokumentacije izgradnje namakalnih
sistemov

I. Investitor: Kmetijstvo Vipava Agro-
gorica p.o. Šempeter pri Gorici, Goriške
fronte 11, Šempeter.

II. Predmet razpisa je izdelava tehnične do-
kumentacije idejnih projektov ter projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
in projektov za izvedbo (PZI) za izgradnjo
namakalnih sistemov na sadjarskih komplek-
sih v Spodnji Vipavski dolini in sicer:

1. Počivala I,
Počivala II,
Počivala III,
v skupni izmeri 20,5 ha.
2. Gramoznica v izmeri 16 ha.
3. Karavla (Pod Karavlo in Nad Kara-

vlo) v izmeri 24 ha.
4. Jerabišče v izmeri 11 ha.
Lokacija posameznih kompleksov je pri-

kazana v razpisni dokumentaciji.
III. Tehnično dokumentacijo je potrebno

izdelati v dveh fazah
1. Idejni projekt
2. PGD in PZI
za vse komplekse, navedene v točki II

tega razpisa.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati

vse elemente v skladu s pravilnikom o po-
drobnejši vsebini idejnih projektov (Ur. l.
RS, 40/89) in v skladu s pravilnikom o po-
drobnejši vsebini tehnične dokumentacije
(Ur. l. RS, 40/89).

IV. Ponudba mora biti izdelana v skladu
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in skladno z razpi-
sno dokumentacijo. Iz ponudbe mora biti
razvidno kako je vključen prometni davek.
Opcija ponudbe je 30. 9. 1996.

V. Orientacijska vrednost del je
4,000.000 SIT.

VI. Predvideni roki izdelave: idejni pro-
jekti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe
PGD in PZI v roku 30 dni od pridobitve
lokacijskega dovoljenja.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom uredbe,

– kadri,
– reference,
– način zavarovanja pogodbene obvez-

nosti.
VIII. Razpisno dokumentacijo lahko in-

teresenti dobijo proti plačilu materialnih
stroškov v PE Hladilnica, Vrtojbenska 48,
Šempeter, v roku razpisa vsak delovni dan
od 8. do 10. ure v tajništvu.

IX. Ponudbe z vso zahtevano dokumen-
tacijo je potrebno oddati v zapečatenem ovo-
ju z oznako “Ne odpiraj” – javni razpis, do
11. ure dne 14. 8. 1996 na naslovu: Kme-
tijstvo Vipava AGROGORICA p.o. Šempe-
ter pri Gorici, Vrtojbenska 48, Hladilnica –
tajništvo.

X. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
dne 14. 8. 1996 ob 12. uri v sejni sobi v
Šempetru pri Gorici, Vrtojbenska 48, PE
Hladilnica. Predstavniki ponudnikov mora-
jo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.

XI. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 6 dni po odpiranju ponudb.

XII. Kolikor sredstva s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne
bodo odobrena, si investitor pridržuje pra-
vico, da ne sklene pogodbe z izbranim izva-
jalcem.

Agrogorica p.o.

Št. 71/96 Ob-3431

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 Ministrstvo za šolstvo in šport, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradbena,

obrtniška in inštalacijska dela pri
preureditvi telovadnice GIB Ljubljana

Šiška, Drenikova 32,
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

GOI del za
– prezrečevanje dvorane,
– zamenjava parketa v mali telovadnici.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-

pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo v načelu “funkcionalni ključ v ro-
ke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi med 9. in 12. uro na LIZ–inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2, pri Majdi Kram-
pelj.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50100-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu LIZ–inženi-
ringu, podjetje za pripravo in izvedbo inve-
sticij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/113-62-52, faks 061/319-245, kontakt-
na oseba Jereb Janez.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
9,300.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
v avgustu 1996 praviloma v osmih dneh po
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sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom. Vsa dela morajo biti končana najka-
sneje do 2. 9. 1996.

O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb. Naročnik si pridržuje pravico skle-
niti pogodbo v zmanjšanem obsegu od raz-
pisanega.

6. Ponudba mora vsebovati priloge po-
trebne za izbiro najugodnejših ponudb in
sicer:

6.1. usposobljenost ponudnika za izva-
janje ponudbenih del: registracija, odločba
o upravljanju dejavnosti, matična številka,

6.2. reference,

6.3. roki,
6.4. cena (najnižja cena ni pogoj za izbi-

ro),

6.5. boniteta BON1, BON2, BON3 (ne
starejši od 30 dni),

6.6. dokazilo o sposobnosti prevzema
vseh razpisnih del na posamezni zgradbi,

6.7. frankirana kuverta z naslovom po-
nudnika.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

a) popolnost ponudbe,

b) najugodnejši rok za dokončanje vseh
del,

c) najugodnejši finančni pogoji,

č) cena za izvedbo razpisnih del,

d) najugodnejši garancijski roki za izve-
dena dela,

e) reference,

f) investitor ni dolžan izbrati najcenejše-
ga ponudnika za najugodnejšega,

g) investitor bo pri izboru upošteval sa-
mo ponudbe izdelane po sistemu “funkcio-
nalni ključ v roke”.

8. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v
mesečnih situacijah v 60 dneh (Navodilo o
izvrševanju proračuna Ur. l. RS, št. 13/96)
po potrditvi situacije.

9. Ponudbo je treba oddati najkasneje do
9. 8. 1996 do 12. ure na naslov: LIZ-inženi-
ring, podjetje za pripravo in izvedbo inve-
sticij, p.o., Vurnikova 2, Ljubljana.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z oznako “GIB ponudba – Ne odpiraj”
in nazivom zgradbe.

Vsaki ponudbi mora biti priložena praz-
na frankirana kuverta z naslovom ponudni-
ka za pisno obvestilo o izidu razpisa.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upoštevali.

11. Odpiranje  ponudb  bo  v  prostorih
LIZ–inženiringa,  p.o.,  Ljubljana,  Vurni-
kova 2, dne 9. 8. 1996 s pričetkom ob 12.
uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v dvajsetih dneh po od-
piranju ponudb.

Št. 71/96 Ob-3432

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 Ministrstvo za šolstvo in šport, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradbena,

obrtniška in inštalacijska dela ter
dobavo in montažo opreme pri

preureditvi tekstilne v frizerske učilnice
v Srednji tekstilni, obutveni in gumarski

šoli v Kranju
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

GOI del  in dobavo ter montažo opreme pri
preureditvi tekstilne v frizerske učilnice.

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

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petga dne po objavi
med 9. in 12. uro na LIZ–inženiringu, Ljub-
ljana, Vurnikova 2, pri Majdi Krampelj.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 20.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50100-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu LIZ–inženi-
ringu, podjetje za pripravo in izvedbo inve-
sticij, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, tel.
061/113-62-52, faks 061/319-245, kontakt-
na oseba Sonja Zajec, dipl. inž. arh.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
– GOI del – 9,800.000 SIT,
– dobava in montaža opreme – 7,000.000

SIT.
5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je

v avgustu 1996 praviloma v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom. Vsa dela morajo biti končana najka-
sneje do 15. 9. 1996.

O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb. Naročnik si pridržuje pravico skle-
niti pogodbo v zmanjšanem obsegu od raz-
pisanega.

6. Ponudba mora vsebovati priloge po-
trebne za izbiro najugodnejših ponudb in
sicer:

6.1. usposobljenost ponudnika za izva-
janje ponudbenih del: registracija, odločba
o upravljanju dejavnosti, matična številka,

6.2. reference,
6.3. roki,
6.4. cena (najnižja cena ni pogoj za izbi-

ro),
6.5. boniteta BON1, BON2, BON3 (ne

starejši od 30 dni),
6.6. dokazilo o sposobnosti prevzema

vseh razpisnih del na posamezni zgradbi,
6.7. frankirana kuverta z naslovom po-

nudnika.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
a) popolnost ponudbe,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh

del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisnih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izve-

dena dela,

e) reference,
f) investitor ni dolžan izbrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega,
g) investitor bo pri izboru upošteval sa-

mo ponudbe izdelane po sistemu “funkcio-
nalni ključ v roke”.

8. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v
mesečnih situacijah v 60 dneh (Navodilo o
izvrševanju proračuna Ur. l. RS, št. 13/96)
po potrditvi situacije.

9. Ponudbo je treba oddati najkasneje do
13. 8. 1996 do 12. ure na naslov: LIZ-inže-
niring, podjetje za pripravo in izvedbo inve-
sticij, p.o., Vurnikova 2, Ljubljana.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
nazivom zgradbe.

Vsaki ponudbi mora biti priložena praz-
na frankirana kuverta z naslovom ponudni-
ka za pisno obvestilo o izidu razpisa.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upoštevali.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ–inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurniko-
va 2, dne 14. 8. 1996 s pričetkom ob 12. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v dvajsetih dneh po od-
piranju ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 230/96 Ob-3433

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
Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo,
infrastrukturo, stanovanjsko gospodarstvo in
prostor, Bazoviška ulica 14, Ilirska Bistrica,
objavlja

javni rzapis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje del urejanja lokalnih cest na

območju Občine Ilirska Bistrica
1. Naročnik in investitor: Občina Ilirska

Bistrica.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti:
a) delna ureditev lokalne ceste L 3214

odsek Velika Bukovica – odcep za Soze v
dolžini 800 m; orientacijska vrednost znaša
6,700.000 SIT,

b) ureditev lokalne ceste L 3226 Novo-
kračine – Nova vas, v dolžini 1700 m; orien-
tacijska vrednost znaša 14,000.000 SIT,

c) ureditev lokalne ceste L 3221, Mala
Bukovica – Studena Gora – Pavlica – Sta-
rod I. faza v dolžini 2.900 m orientacijska
vrednost znaša 25,700.000 SIT.

3. Predvideni pričetek del je v septem-
bru 1996, dokončanje pa v decembru 1996.

4. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo razpisanih del (plačilo materialnih
stroškov v višini 15.000 SIT) vsak delovni
dan med 9. in 11. uro na Občini Ilirska
Bistrica, Bazoviška ulica št. 14, Ilirska Bi-
strica, Bazoviška ulica št. 14, Ilirska Bistri-
ca. Potrebne informacije in razlage posre-
duje Stanko Škrab (tel. 067/41-361).

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
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– garancijski rok in garancija kakovosti
izvedbe,

– tehnična usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,

– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Investitor si pridržuje pravico spre-

meniti obseg razpisanih del, glede na prido-
bitev sredstev (republiška sredstva, prora-
čun). Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
30 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška ulica št. 14, Ilirska Bi-
strica. Ponudbe morajo biti v skladu z razpi-
sno dokumentacijo in razpisnim postopkom.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, navedbo pred-
meta razpisa (a, b, c) in oznako “Ne odpiraj
– ponudba – Ureditev lokalne ceste L...”

9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 10. uri
v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica (1. nad-
stropje). Ponudniki bodo obveščeni o izidu
v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 777-13/96 Ob-3434

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izdelavo tehnične dokumentacije
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,

Litija.
2. Predmet razpisa je izdelava naslednje

tehnične dokumentacije po projektni nalo-
gi:

a) izdelava tehnične dokumentacije za iz-
gradnjo pločnika ob cesti Šmartno pri Litiji
– Zavrstnik do pokopališča v Šmartnem pri
Litiji (ca. 160 m),

b) izdelava tehnične dokumentacije za
izgradnjo pločnika od Šmartna do Zagorice
(ca. 600 m).

3. Razpisno dokumentacijo lahko dobite
vsak delavnik od 8. do 14. ure na Občini
Litija, Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, Jerebova ulica 14, pri načelniku oddel-
ka Antonu Koviču (kontaktna oseba), tel.
061/881-211 int. 109.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na osnovi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 6.000 SIT nepovrat-
nih sredstev s položnico, ki jih nakažejo na
žiro račun 50150-630-810316 – proračun
Občine Litija – javni razpis.

4. Rok pričetka del: takoj po izboru iz-
vajalca.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– finančni pogoji in plačilni pogoji,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– popolnost ponudbe.
6. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-

žiti ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,

– veljavna registracija za dejavnost, re-
gistracija mora biti overjena, vendar overje-
nost ne sme biti starejša od 30 dni,

– reference pri izvajanju tovrstnih del
(spisek objektov),

– podatki o razpoložljivih kadrih in nji-
hovi strokovni usposobljenosti,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– opcijski rok (najmanj 30 dni po odpi-

ranju ponudb),
– pisni pregled – terminski plan izvaja-

nja faz izdelave tehnične dokumentacije:
idejni projekt s potrditvijo pri naročniku,
PGD, PZI, PZR, PID,

– osnutek pogodbe,
– pisno izjavo, da si je ogledal teren –

traso predvidene izgradnje pločnika,
– zavarovanje resnosti ponudbe v višini

10% ponudbene cene (akceptni nalog, dru-
go) z izjavo o dovolitvi vnovčitve v korist
naročnika, kolikor izbrani ponudniki ne bi
sklenili pogodbe za izvedbo del,

– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-
pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti: rokov, kvalitete, garancije in od-
pravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del,

– navedbo pooblaščene osebe ponudni-
ka, ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da za
izvedbo vsakega razpisanega dela (točka a
in točka b) izbere najugodnejšega ponudni-
ka.

8. Naročnik zahteva od izbranega ponud-
nika za zavarovanje obveznosti izjavo po-
nudnika, da bo v primeru izbora izročil Ob-
čini Litija za dobro izvedbo posla akceptni
nalog v višini 20% pogodbene vrednosti.

9. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
12. avgust 1996 do 8.30. Ponudbe morajo
do navedenega roka prispeti – ne glede na
vrsto prenosa – na naslov Občina Litija,
Jerebova ulica 14, Litija v zapečatenih ovoj-
nicah z oznako “Razpis za izdelavo tehnič-
ne dokumentacije – pločnika Šmartno – Ne
odpiraj!”, na kuverti mora biti točen naslov
ponudnika. Ponudbe se lahko do navedene-
ga roka tudi osebno oddajo v tajništvu obči-
ne, št. sobe 44. Ponudbe, ki bodo prispele –
oddane po tej uri, bodo zavrnjene.

10. Javno odpiranje ponudb bo 12. 8.
1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ulica 14, Litija.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje. Predstavniki ponudnikov, ki niso
oddali pooblastil, nimajo pravice dajati pri-
pomb na postopek odpiranja ponudb in ni-
majo pravice spodbijati pravilnost postopka
odpiranja ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Št. 777-13/96 Ob-3435

Občina Litija na podlagi določil odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za

oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

gradnjo objektov nizke gradnje
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,

Litija.
2. Predmet razpisa so naslednje investi-

cije:
a) rekonstrukcija cestnega priključka Gr-

binska cesta – Jančar v Litiji (orientacijska
vrednost del: 4,000.000 SIT)

b) izgradnja pločnika ob Grbinski cesti v
Litiji II. in III. faza ca. 490 m (orientacijska
vrednost del: 7,000.000 SIT).

3. Razpisno dokumentacijo lahko dobite
vsak delavnik od 8. do 14. ure na Občini
Litija, Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, Jerebova ulica 14, pri načelniku oddel-
ka Antonu Koviču (kontaktna oseba), tel.
061/881-211, int. 109.

V tem času bo možen tudi vpogled v
celotno projektno dokumentacijo – PGD,
PZI, lokacijsko dokumentacijo, pridobljena
dovoljenja in soglasja.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na osnovi predhodne predloži-
tve dokazila ob vplačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev s položnico, ki jih nakažejo
na žiro račun 50150-630-810316 – prora-
čun Občine Litija – javni razpis.

4. Predvideni rok pričetka del je septem-
ber 1996. Dela se bodo izvajala fazno. Za-
ključek del, ki se bodo izvajala fazno, se
predivideva v letu 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– finančni pogoji in plačilni pogoji,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– popolnost ponudbe.
6. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-

žiti ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,
– veljavna registracija za dejavnost, re-

gistracija mora biti overjena, vendar overje-
nost ne sme biti starejša od 30 dni,

– reference pri izvajanju tovrstnih del
(spisek objektov),

– podatki o razpoložljivih kadrih in nji-
hovi strokovni usposobljenosti,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpi-

ranju ponudb),
– pisno izjavo, da si je ogledal teren,

kjer se bodo izvajala dela in da je seznanjen
s pogoji graditve,

– kalkulativne elemente za obračun mo-
rebitnih dodatnih del,

– zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% ponudbene cene (akceptni nalog, dru-
go) z izjavo o dovolitvi vnovčitve v korist
naročnika, kolikor izbrani ponudniki ne bi
sklenili pogodbe za izvedbo del,

– osnutek pogodbe,
– pisno izjavo, da bo zavaroval predmet

investicije v času izvajanja del od morebit-
ne škode,

– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-
pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
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obveznosti: rokov, kvalitete, garancije in od-
pravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del,

– navedbo pooblaščene osebe ponudni-
ka, ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

7. Ponudba mora vsebovati podatke, ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali. Hkrati je
potrebno priložiti bonitete podizvajalcev.

8. Naročnik si pridržuje pravico:
a) da za izvedbo vsakega razpisanega de-

la izbere najugodnejšega ponudnika;
b) da določi manjši obseg del od razpi-

sanega glede na razpoložljiva finančna sred-
stva.

9. Naročnik zahteva od izbranega ponud-
nika za zavarovanje obveznosti izjavo po-
nudnika, da bo v primeru izbora izročil Ob-
čini Litija:

a) za dobro izvedbo posla akceptni na-
log v višini 30% pogodbene vrednosti;

b) za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti akceptni nalog v višini 15% pogodbe-
ne vrednosti.

10. Rok za oddajo ponudb je torek, 13.
avgust 1996 do 8.30. Ponudbe morajo do
navedenega roka prispeti – ne glede na vr-
sto prenosa – na naslov Občina Litija, Jere-
bova ulica 14, Litija v zapečatenih ovojni-
cah z oznako “Razpis za izgradnjo objektov
nizke gradnje – Ne odpiraj!”

Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika. Ponudbe se lahko do navedenega
roka tudi osebno oddajo v tajništvu občine,
št. sobe 44. Ponudbe, ki bodo prispele –
oddane po tej uri, bodo zavrnjene.

11. Javno odpiranje ponudb bo 13. 8.
1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ulica 14, Litija.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje. Predstavniki ponudnikov, ki niso
oddali pooblastil, nimajo pravice dajati pri-
pomb na postopek odpiranja ponudb in ni-
majo pravice spodbijati pravilnosti postop-
ka odpiranja ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki  niso  v  skladu  z  razpisno  dokumenta-
cijo.

13. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Litija

Ob-3436

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 pravilni-
ka o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna in iz sredstev Sklada stavbnih
zemljišč Občine Nova Gorica (Uradno gla-
silo Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tol-
min, št. 3/94), Mestna občina Nova Gorica
objavlja

javni razpis
za izdelavo lokacijskega načrta za

obvoznico Kromberk–Solkan

1. Naročnik LN: Mestna občina Nova
Gorica.

2. Investitor:  Mestna  občina  Nova
Gorica in RS – Ministrstvo za promet in
zveze.

3. Predmet razpisa: Lokacijski načrt za
obvoznico Kromberk–Solkan.

4. Razpisna dokumentacija, razpisni po-
goji ter vsa druga pojasnila in razlage, po-
trebne za izdelavo ponudbe, so na razpola-
go na Oddelku za okolje in prostor Mestne
občine Nova Gorica (I. nadstropje, soba št.
36, tel. št. 065/28-011, int. 328).

5. Pričetek del je predviden v septembru
1996, dokončanje pa v skladu s terminskim
planom oziroma programom priprave loka-
cijskega načrta kot sestavnim delom razpi-
sne dokumentacije.

6. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, to je 16.
8. 1996 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv dela,
– ne odpiraj.
7. Odpiranje ponudb bo javno v prosto-

rih Mestne občine Nova Gorica (zelena dvo-
rana) dne 16. 8. 1996 ob 11. uri.

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

Mestna občina Nova Gorica

Ob-3437

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnih razpisov za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) investitor
Rižanski vodovod Koper razpisuje

javno zbiranje ponudb
za izdelavo lokacijske in tehnične

dokumentacije za gradnjo vodovoda in
kanalizacije za naselja Lukini-Sočerga,

Zazid in Podgorje
Dela, ki so predmet razpisa, obsegajo:
– izdelavo lokacijske dokumentacije s

pridobitvijo lokacijskega dovoljenja,
– izdelavo tehnične dokumentacije PGD

in PZI za vodovodno in kanalizacijsko
omrežje s pripadajočimi napravami za nase-
lja Lukini-Sočerga, Zazid in Podgorje.

Ponudbe morajo biti izdelane skladno z
razpisno dokumentacijo, ki jo lahko ponud-
niki prevzamejo na Rižanskem vodovodu
Koper, Ulica 15. maja št. 13, služba projek-
tive, tel. 066/38-015 ali 066/32-141 (Selli-
bara Gilberto), in sicer po plačilu kupnine,
ki znaša 70.000 SIT in katero se plača na
ŽR št. 51400-601-11191, z oznako “Luki-
ni-Sočerga, Zazid in Podgorje – razpisna
dokumentacija”.

Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti vsak delovni dan od 6. do 12. avgu-
sta 1996, od 8. do 14. ure na navedenem
naslovu.

Rok za dostavo ponudb je 25 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS, na naslov:
Rižanski vodovod Koper, ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper.

Komisijsko odpiranje ponudb bo 28 dni
po objavi v Uradnem listu RS ob 12. uri, na
navedenem naslovu.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Rižanski vodovod Koper

Ob-3438

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
krajevne ceste Žagolič–Križna gora
1. Naročnik: Krajevna skupnost Col.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija kra-

jevne ceste (širitev cestnega telesa, ureditev
brežin, navoz materiala, grediranje, asfaltna
prevleka).

3. Orientacijska vrednost del: 8,000.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spreme-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

4. Razpisna dokumentacija – ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu Krajevne skupnosti Col (gospa Biz-
jak Ivanka).

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje

razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem

delu,
– 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,
– 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 na sedežu KS Col.
Ponudbe se dostavijo v zaprtih kuvertah z
označbo firme in oznako “Ne odpiraj – jav-
ni razpis – rekonstrukcija krajevne ceste Ža-
golič–Križna gora”.

8. Odpiranje ponudb bo peti delovni dan
po preteku razpisa ob 20. uri zvečer na sede-
žu KS Col. Če peti delovni dan pade na nede-
lovni dan, se odpiranje ponudb prenese na
prvi delovni dan po preteku petdnevnega ro-
ka. O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Krajevno skupnost Col

Št. 403-2/96 Ob-3439

Republika Slovenija, Upravna enota Li-
tija, Jerebova ul. 14, Litija, objavlja na pod-
lagi 91. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna 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 Litija, Jere-

bova ul. 14, Litija.
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2. Predmet razpisa: dobava potrošnega
računalniškega materiala za potrebe Uprav-
ne enote Litija za drugo polletje leta 1996.

3. Rok dobave: postopno do konca leta
1996.

4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za drugo polletje leta 1996 znaša
ca. 3,000.000 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 registaciji, 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

potrjenki BON1 in BON2 ali BON3, oziro-
ma podjetnik posameznik potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani Uprave za
javne prihodke,

e) jamstvo za kvaliteto ponujenega ma-
teriala,

f) dobavne roke za naročen material,
g) izpolnjeno prilogo k pogodbi, z nave-

deno specifikacijo materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, količinske in dru-
ge popuste, vse preračunano na plačilo 30
dni po dobavi,

i) datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
Izbrani bodo tisti dobavitelji, ki bodo

dali najugodnejše ponudbe za posamezne
vrste računalniškega in pisarniškega potro-
šnega materiala.

7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpi-
raj” – Ponudba za dobavo potrošnega raču-
nalniškega in pisarniškega materiala.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov: Uprav-
na enot Litija, Jerebova ul. 14, Litija v 30
dneh po objavi v Uradnem listu RS. Šteje
se, da je ponudba prispela v roku, če je
prispela na naslov naročnika v roku, dolo-
čenem v prejšnjem stavku.

8. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri na-
slednjega dne po poteku roka iz 7. točke, na
sedežu naročnika, Jerebova ul. 14, soba št.
12. Če bo dan po poteku roka iz 7. točke
dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-
ljene z zahtevami razpisa.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Zainteresirani lahko dobijo dodatne
informacije v času razpisa pri Radu Poglaj-
nu, tel. 061/881-235, int. 42, med 8. in 9.
uro.

Upravna enota Litija

Št. 402-11/96-2 Ob-3440

Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, Ptuj, objavlja na pod-

lagi 91. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna 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) objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Ptuj
1. Naročnik: Upravna enota Ptuj,

Slomškova ulica 10, Ptuj.
2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Ptuj, in sicer:
– poslovni prostori v Slomškovi ulici 10,
– poslovni prostori v Raičevi ulici 3,
– poslovni prostor v Prešernovi ulici 29,
v skupni izmeri 1.634 m2.
3. Ponudbena cena mora biti v SIT za m2

površine in mora zajemati:
– redno dnevno čiščenje pisarniških pro-

storov in sanitarij,
– čiščenje steklenih površin na vsaka 2

meseca,
– pranje zaves 1× letno,
– kemično čiščenje talnih površin 2× let-

no,
– čiščenje pločnika ob stavbi Slomškova

ulica 10 (pometanje),
– zagotavljanje čistoče v času rednega

dela upravne enote, vsaj 3 ure dnevno,
– odklepanje in zaklepanje vhodnih vrat

in
– zagotavljanje vsega potrošnega mate-

riala, potrebnega za čiščenje (čistila, toalet-
ni papir, toaletne brisače, toaletno milo, mil-
nike in drugi potrebni material).

4. 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) BON 1, 2 oziroma 3 za podjetja, za
samostojne podjetnike pa potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani uprave za
javne prihodke,

d) cena v SIT/m2 s posebej navedenim
zneskom prometnega davka in upoštevano
plačilo najmanj 30 dni od izstavitve računa
in datum, do katerega velja ponujena cena
za m2,

e) kalkulacijo cene (delež plač in mate-
rialnih stroškov v ceni),

f) jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
g) morebitne dodatne ugodnosti,
h) izpolnjen obrazec pogodbe, ki ga prej-

mejo v času razpisa na sedežu upravne eno-
te, pri Ivanu Božičku, Slomškova ulica 10,
soba št. 20.

5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-
koli predplačilo ali krajše plačilne roke kot
so navedeni v točki 4 d) se pri izbiri ne bodo
upoštevale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Delavci, ki bodo opravljali storitve čišče-
nja v prostorih upravne enote, ne smejo biti
kaznovani za dejanje, ki je po zakonu ovira

za sklenitev delovnega razmerja v držav-
nem organu, kar preverja naročnik.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
– dodatne ugodnosti.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpi-
raj” – ponudba za čiščenje poslovnih pro-
storov upravne enote Ptuj.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
ne enote Ptuj do 16. avgusta 1996 do 12.
ure. Šteje se, da je ponudba prispela v roku,
če je prispela na naslov naročnika v roku,
določenem v prejšnjem stavku.

9. Odpiranje ponudb bo 19. avgusta 1996
ob 12. uri na sedežu naročnika, Slomškova
ulica 10, soba št. 20.

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj pooblastilo.

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. Dodatne informacije lahko dobijo
zainteresirani v času razpisa pri Ivanu Bo-
žičku vsak delovni dan med 9. in 10. uro,
tel. 062/771-131, int. 240.

Upravna enota Ptuj

Ob-3441

Podjetje za stanovanjsko gospodarstvo
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
na objektu PSO z vrtcem med sodiščem

in Luko Koper
I. etapa
1. Investitor: “Dom” Koper, p.o., pod-

jetje za stanovanjsko gospodarstvo, Cankar-
jeva 6.

2. Predmet razpisa: gradnja poslovno sta-
novanjskega objekta z vrtcem – I. etapa.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete do vključno 9. 8. 1996 vsak delovni
dan, od 10. do 12. ure, na sedežu investitor-
ja, tel. 066/22-650. Odkupnina za razpisno
dokumentacijo znaša 50.000 SIT, plačljivo
z virmanom, na žiro račun št.
51400-601-13523.

4. Ponudniki lahko nudijo izvedbo vseh
razpisnih del (GOI) za celotni objekt in zu-
nanjo ureditev ali samo posameznih po-
stavk.

5. Orientacijska vrednost del je
600,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka del je septem-
ber 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok gradnje,
– plačilni pogoji.
8. Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-

verti z oznako “Ne odpiraj – PSO I. etapa”
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in z naslovom ponudnika do petka 19. 8.
1996 do 12. ure, v tajništvu investitorja, na
Cankarjevi 6, Koper, v I. nadstropju.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan, t. j. 19.
8. 1996  ob 12. uri v prostorih investitorja.

Predstavniki ponudnika, ki bodo prisot-
ni, morajo imeti s seboj pooblastilo za za-
stopanje.

Ponudniki bodo o rezultatih razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

“DOM” Koper, p.o.

Št. 00601-2/96-1800-14 Ob-3442

Na podlagi 10. člena odloka o koncesi-
jah za opravljanje dejavnosti oglaševanja
(MUV, št. 4/96) ter v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in na osnovi sklepa razpisne komisi-
je z dne 22. 7. 1996, objavlja župan Mestne
občine Maribor

javni razpis
za izbiro koncesionarjev za opravljanje

dejavnosti oglaševanja na območju
Mestne občine Maribor

1. Koncedent: Mestna občina Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

2. Predmet koncesije: izključna pravica
opravljanja dejavnosti oglaševanja na jav-
nih površinah in v javnih prostorih na posa-
mezni lokaciji in za posamezno vrsto re-
klamnih objektov in naprav, v sklop katerih
sodijo:

a) manjše reklamne table, reklamni ste-
bri, drogovi javne razsvetljave in transpa-
renti,

b) veliki panoji (Jumbo panoji),
c) svetlobne oglaševalne vitrine (City

Ligh vitrine),
d) hrbtni, čelni in vrtljivi svetlobni pa-

noji (Back Light, Front Light in Roto pano-
ji),

e) druge vrste reklamnih objektov.
3. Koncesija obsega:
– postavitev reklamnih objektov in na-

prav,
– upravljanje z reklamnimi objekti in na-

pravami,
– nameščanje sredstev oglaševanja za na-

ročnike, ki jih pridobi koncesionar.
4. Pogoji za pridobitev koncesije
Ponudniki za pridobitev koncesije mora-

jo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da so registrirani za dejavnost oblaše-

vanja v Republiki Sloveniji,
b) imeti morajo izkušnje in reference za

opravljanje dejavnosti koncesionirane gos-
podarske javne službe,

c) dokazati morajo, da struktura kadrov
zagotavlja strokovno usposobljenost za
opravljanje koncesionirane dejavnosti,

č) predložiti morajo dokazila o finanč-
nih zmožnostih za opravljanje koncesioni-
rane dejavnosti,

d) pripraviti in predložiti morajo investi-
cijski program vlaganj v objekte in naprave
za oglaševanje in poslovni načrt,

e) zagotoviti morajo, da bo izvajanje de-
javnosti, ki je predmet koncesije, poteklo v
skladu z zakonodajo, odlokom o izvajanju
gospodarske javne službe oglaševanja
(MUV, št. 4/96) ter odlokom o koncesijah
za opravljanje dejavnosti oglaševanja
(MUV, št. 10/96) in koncesijsko pogodbo,

f) izpolniti morajo ostale pogoje iz odlo-
ka in javnega razpisa.

5. Čas, za katerega se koncesija podelju-
je: koncesija se podeljuje za čas 5 let od
podpisa koncesijske pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

6.1 reference ponudnika, zlasti strokov-
na usposobljenost (izkušnje, znanje in ka-
dri) ter kvaliteta in oblika izvedbe oglaše-
vanja,

6.2 ponujena višina plačila za koriščenje
koncesije za opravljanje dejavnosti oglaše-
vanja oziroma za zakup javnih površin, lo-
čeno za posamezno vrsto reklamnih objek-
tov in naprav iz druge točke tega razpisa,

6.3 druge morebitne ugodnosti, ki jih za-
gotavlja ponudnik.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
7.1 izpisek iz sodnega registra, iz kate-

rega bodo razvidni vsi podatki, ki se v regi-
ster vpisujejo,

7.2 reference o dosedanjem delu na po-
dročju dejavnosti oglaševanja,

7.3 predvidena organizacija in kadrov-
ska struktura ponudnika,

7.4 dokazila o finančnih zmožnostih za
opravljanje dejavnosti oglaševanja,

7.5 idejno zasnovo predvidenih objektov
in naprav za oglaševanja,

7.6 ponujeno višino nadomestila za
opravljanje dejavnosti oglaševanja oziroma
za zakup javnih površin in druge morebitne
ugodnosti, ki jih zagotavlja ponudnik,

7.7 obrazca BON 1 in BON 2,
7.8 osnutek koncesijske pogodbe,
7.9 izjavo, da bo izvajanje dejavnosti og-

laševanja potekalo v skladu z veljavnimi
predpisi.

8. Oddaja ponudbe
Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe

z dokazili v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – Koncesija za oglaševanje” v roku
30 dni od objave javnega razpisa na naslov:
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor. Ne-
pravilno opremljene, nepopolne, nejasne in
nepravočasne ponudbe bo komisija v po-
stopku odpiranja ponudb, izločila.

9. Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1996
ob 12. uri v sejni sobi Komunalne direkcije,
Slovenska ul. 40/II, Maribor.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku 15 dni od spre-
jema odločitve.

10. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo po tel. 062/225-261, int. 422.

Mestna občina Maribor

Št. 35101-11/95 Ob-3443

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnovo ceste Besenica–

Nemilje, II. faza
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

polago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 196, pri Tadeju
Markiču sedmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite 30
dni po objavi v Uradnem listu RS, do 10.
ure na Mestno občino Kranj, soba 196, Slo-
venski trg 1, Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo ceste
Besnica–Nemilje, II. faza”.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri,
v sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Slo-
venski trg 1.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.

Mestna občina Kranj

Št. 187/96 Ob-3444

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
župan Mestne občine Maribor

javni preliminarni razpis
za nabavo avtobusov za javni mestni

promet
1. Naročnik: Mestna občina Maribor.
2. Predmet javnega razpisa je: nakup 20

kom. avtobusov za javni mestni promet.
3. Avtobus mora zadoščati tehničnim po-

gojem varnosti, imeti mora predpisane ate-
ste, zagotovljen servis in rezervne dele ter
poleg obvezne opreme še naslednjo opre-
mo:

– solo izvedba,
– kapaciteta ca. 100 potnikov po avtobu-

su (sedeži + stojišča),
– višina poda – prednost imajo nizko-

podne izvedbe,
– EVRO II motor,
– moč motorja min 160 KW (min. 210

PS),
– zavorni sistem ABS,
– avtomatski menjalnik,
– hidravlični volan,
– možnost vstopa in izstopa z invalidski-

mi vozički.
4. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– tehnični opis,
– pogoje kupoprodaje s ponudbenim pre-

dračunom in bonitetami,
– garancijske roke,
– seznam servisov in prospekte.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– boniteto avtobusa o dosedanji eksploa-

taciji z vidika kakovosti,
– garancija,
– dodatna oprema,
– ugodnosti servisiranja in pri nabavi re-

zervnih delov.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe na naslov: Mestna
občina Maribor, Komunalna direkcija, Slo-
venska ul. 40, 2000 Maribor, v zaprti kuver-
ti z naslovom ponudnika z oznako: “Ne od-
piraj – javni razpis za nabavo avtobusa”.
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7. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po zaključenem razpisu ob 12. uri
v sejni sobi Komunalne direkcije, Sloven-
ska ul. 40, Maribor.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

9. Dodatne informacije ponudniki dobi-
jo pri vodstvu Komunalne direkcije, ali po
tel. 062/29-220.

Št. 187/96 Ob-3445

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
župan Mestne občine Maribor

preliminarni javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

financiranje nabave avtobusov v
mestnem prometu

1. Predmet javnega razpisa je: financira-
nje nabave 20 kom. avtobusov v mestnem
potniškem prometu po sistemu leasing-a
(Leasing ponudba).

2. Orientacijska nabavna vrednost znaša
400 mio SIT.

3. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika:

– reference ponudnika,
– pogoji financiranja:
  – doba odplačevanja,
  – višina obroka,
  – polog (lastna udeležba),
  – načini zavarovanja leasinga,
  – možni moratorij,
  – ostali stroški financiranja,
  – druge morebitne ugodnosti, ki jih za-

gotavlja ponudnik.
4. Vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji (original ali

overjen izpisek iz sodnega registra),
– šifra dejavnosti po SKD Statističnega

urada RS,
– pisni dokaz oziroma reference o uspe-

šnem izvajanju nalog večjih nabav v prete-
klosti,

– konkretni pogoji financiranja na osno-
vi 3. točke tega razpisa,

– navedba kontaktne osebe ponudnika,
– rok veljavnosti ponudbe.
5. Ponudniki morajo oddati pisne ponud-

be v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za izbor najugodnejšega financer-
ja nabave avtobusov” in navedbo imena in
naslova ponudnika.

Ponudbo je potrebno oddati v roku 20
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS, na naslov: Mestna občina Maribor, Ko-
munalna direkcija, Slovenska ul. 40, 2000
Maribor.

6. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po zaključenem razpisu ob 12. uri
v sejni sobi Komunalne direkcije, Sloven-
ska ul. 40, Maribor.

7. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

8. Dodatne informacije ponudniki dobi-
jo pri vodstvu Komunalne direkcije, ali po
tel. 062/29-220.

Št. 187/96 Ob-3446

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
župan Mestne občine Maribor

javni preliminarni razpis
za prodajo mestnih avtobusov

1. Predmet prodaje: 25 avtobusov za
mestni promet v solo in zgibni izvedbi,
znamk TAM, IKARUS in MAN.

2. Cena enega avtobusa: okvirno 20.000
DEM (v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan vplačila).

3. Avtobusi bodo prodani najboljšemu
ponudniku.

4. Ogled je možen v CERTUSu avtobu-
sni promet Maribor, d.d., Linhartova ul. 22,
Maribor, po predhodnem telefonskem do-
govoru 062/33-341 z Božigarjem Varnico.

5. Možnost nakupa imajo pravne in fi-
zične osebe.

6. Pisne ponudbe pošljite na naslov:
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, v roku
15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Mestna občina Maribor

Št. 301/10-3/96 Ob-3447

Na podlagi odredbe o postopku za ureja-
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 Kranjska Gora

javni razpis
za izdelavo idejne rešitve in ocene

stroškov za termalno riviero v Kranjski
Gori

1. Splošni podatki
Naročnik: Občina Kranjska Gora, Ko-

lodvorska 1a, Kranjska gora.
Lokacija: Kranjska Gora.
2. Predmet razpisa: izdelava idejne za-

snove in ocene stroškov za termalno riviero
v Kranjski Gori.

3. Projekt se bo izvajal predvidoma v
letu 1996/97.

4. Kriteriji za izbiro:
– arhitekturna zasnova,
– funkcionalnost objekta,
– obratovalni stroški,
– kvaliteta predvidenih materialov, kon-

strukcij in aparatov,
– ponudbena cena za projektno doku-

mentacijo in ocena stroškov za izgradnjo
objekta,

– rok za izdelavo kompletne projektne
dokumentacije,

– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik.

5. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudbe je 30. dan od

dneva objave do 12. ure na naslov: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska
Gora. Kolikor je 30. dan od dneva objave
nedelja ali dela prost dan, se kot rok za
oddajo ponudbe šteje prvi naslednji delovni
dan.

Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba IP za termalno riviero”.

6. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
isti dan ob 12.30 v sejni sobi Občine Kran-
jska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska Gora.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

7. Pogodbene obveznosti
Z izbranim ponudnikom bo naročnik

sklenil pogodbo za izdelavo kompletne pro-
jektne dokumentacije v roku 30 dni po potr-
jenih uspešnih rezultatih vrtanja.

Drugi in tretji izbrani ponudnik prejme
odškodnino v višini 1000 DEM, obračuna-
no v tolarski protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila.

V primeru odstopa naročnika od razpisa
ima izbrani ponudnik pravico do odškodni-
ne v višini 1000 DEM, obračunano v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

8. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo ob predhodnem plačilu
10.000 SIT na žiro račun Občine Kranjska
Gora št. 51530-630-50246 vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na Občini Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a, Kranjska Gora pri Darji
Radić ali pri Jožetu Brudarju.

Občina Kranjska Gora

Ob-3448

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

javni razpis
za izbiro opreme

1. Naročnik: Centralna tehniška knjižni-
ca Univerze v Ljubljani, Trg republike 3,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je nakup varnostnega
sistema za čitalniške prostore in izposojo v
prostem pristopu z naslednjimi sestavinami:

– oprema za izhodna vrata (senzor za
enojni koridor) 1 kos;

– signalna naprava (aktivator, bookc-
heck) 1 kos;

– deaktivator 2 kosa;
– zaščitni medij (strip) za knjige 8.000

kosov;
– zaščitni medij (strip za revije 8.000

kosov;
– zaščitni medij (strip) za CD-ROMe 200

kosov.
Zaščita naj temelji na elektromagnetnem

principu.
Sistem mora imeti možnost nadgradnje z

avtomatskim izposojevalnikom knjg.
Rok za instalacijo navedene opreme je v

septembru 1996.
3. V ponudbi navedite tehnične specifi-

kacije opreme, nabavno ceno, pogoje in ce-
ne instalacije, pogoje obratovanja, oceno
stroškov letnega vzdrževanja, garancijski
rok, odzivni čas servisne službe.

V ponudbi morajo biti podana referenč-
na lista knjižnic s tovrstno opremo.

Posebej morajo biti navedeni plačilni po-
goji in morebitni popusti.

4. Ponudbe sprejemamo v roku 30 dni
od objave. Dodatne informacije na tel.
061/176-37-96 (Marko Nemec-Pečjak), faks
061/214-108.

Centralna tehnična knjižnica
Univerza v Ljubljani

Št. 012-01/96 Ob-3449

Javni razpis
za izbiro izvajalca del obnove in

modernizacije lokalnih in krajevnih cest
v Občini Cerkno
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1. Investitor: Občina Cerkno.
2. Predmet razpisa: obnova in moderni-

zacija lokalnih ter krajevnih cest v Občini
Cerkno.

3. Razpisno dokumentacijo s popisom
del ponudniki dobijo na sedežu Občine
Cerkno, Platiševa ul. 9. Kontaktna oseba je
Janez Rupnik (tel./faks 065/745-131).

4. Okvirna vrednost del je 20.000 SIT.
5. Rok izvedbe je september 1996.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Naročnik del si pridržuje pravico spre-

meniti obseg del kot je razpisan glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalne skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

8. Rok pisne prijave po tem razpisu je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS v skladu z
razpisno dokumentacijo in predpisanim po-
stopkom. Javno odpiranje ponudb bo prvi
delovni dan po izteku roka za prijave na
Občini Cerkno.

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v 8
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Cerkno

Št. 601-6/96-1353 Ob-3450

Na podlagi določil zakona o proračunu
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) Občina Ljutomer objav-
lja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih

otrok v Občini Ljutomer, za šolsko leto
1996/97.

1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer.

2. Predmet razpisa so prevozi osnovno-
šolskih otrok za naslednje osnovne šole v
Občini Ljutomer:

– Osnovna šola Križevci,
– Osnovna šola Mala Nedelja,
– Osnovna šola Janka Ribiča, Cezanjev-

ci,
– Osnovna šola Ivana Cankarja, Ljuto-

mer
– Osnovna šola Cvetka Golarja, Ljuto-

mer,
– Osnovna šola Stročja vas.
Učence je potrebno prepeljati k pouku v

dopoldanskem času po že ustaljenih relaci-
jah. Novih prog ne bo.

3. Vse informacije o šolskih prevozih je
možno dobiti po tel. 069/81-712, interna
264 ali direktno na posamezni šoli.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– dokazila o registraciji,
– cena za prevoženi kilometer po razpi-

su,
– ugodnosti, ki jih nudi prevoznik za

učence na svojih rednih progah po šolski
vozovnici ali ugodnosti za morebitne po-

sebne prevoze med šolskim letom, ki niso
predmet tega razpisa,

– druge posebnosti.
Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazi-

la o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
razpisanih prevozov.

5. Ponudba se lahko odda za prevoze
vseh šol, ki so navedene v razpisu, skupno
ali za posamezno šolo.

6. Interesenti morajo oddati ponudbe v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za šolske prevoze”, do 1. 8. 1996 na
naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljuto-
mer, z izpisom ponudnika.

7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1996
ob 13. uri v sejni sobi naročnika, III. nad-
stropje. Ponudniki bodo o izboru najugod-
nejšega ponudnika obveščeni v roku 5 dni
po odpiranju ponudb.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
nepredvidenih spremembah na začetku šol-
skega leta 1996/97 ali med letom z izbrani-
mi ponudniki ne sklene pogodbe oziroma se
med letom sproti dogovarja o spremembah
prevozov otrok šol tega razpisa za potrebe
občine.

Občina Ljutomer

Št. 1006/1 Ob-3451

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Javno pod-
jetje Komunala Kranj, p.o., objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izdelavo
aplikativne programske opreme

1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, Kranj.

2. Predmet razpisa je izdelava in vzdrže-
vanje aplikativne programske opreme ter
izobraževanje uporabnikov za delo z apli-
kacijami, in sicer za naslednja področja po-
slovanja:

a) finance in računovodstvo (glavna knji-
ga, saldakonti, stroškovno knjigovodstvo,
blagovno knjigovodstvo, materialno knjigo-
vodstvo z nabavnimi kalkulacijami, plače,
delo po pogodbi, osnovna sredstva, blagaj-
niško poslovanje, likvidatura, obračun obre-
sti),

b) kadrovska evidenca,
c) obračun po vrstah komunalnih stori-

tev (vodarina, kanalščina, čiščenje, odvoz,
odpadkov, najemnine grobov in tržnih klopi
idr.),

d) prodaja,
e) nabava,
f) proizvodnja ter vodenje in obračun

gradbenih enot.
Vse aplikacije morajo biti izdelane za

okolje Windows ter za mrežni način delova-
nja pod operacijskim sistemom Novell.
Omogočati morajo vnos in ažuriranje po-
datkov, ustrezno zaščito in varovanje ter
arhiviranje podatkov. Pri izbiri orodja za
izdelavo programov je potrebno upoštevati,
da so baze podatkov velike, saj je v obstoje-
čem šifrantu 21.000 partnerjev - kupcev.

Ponudbe lahko vsebujejo programske re-
šitve samo za posamezno področje. Pred-
nost pri izbiri pa bodo imeli ponudniki, ki
bodo nudili celostno ponudbo in ki bodo
delo izvedli brez zunanjih sodelavcev.

3. Orientacijska vrednost del: 14,000.000
SIT.

4. Instalacije aplikacij posameznih pod-
ročij poslovanja se bodo izvajale postopo-
ma s pričetkom najkasneje v novembru
1996. Najprej se predvideva - obračun ko-
munalnih storitev, vključno s povezavo z
drugimi področji (predvsem s finančno-ra-
čunovodsko službo).

5. Pisna prijava za razpis mora vsebo-
vati:

– polni naziv in naslov izvajalca,
– podatke o registraciji in dejavnosti iz-

vajalca,
– referenčno listo,
– pregled strokovne izobrazbe in delov-

nih izkušenj delavcev izvajalca,
– dokaz o finančni sposobnosti izvajalca

(BON 1, 2 ali BON 3, ki ne smejo biti sta-
rejši od 30 dni),

– osnutek programskih rešitev,
– izjavo izvajalca, da bo izstavil ponud-

bo za izvajanje del, če mu bo priznana spo-
sobnost,

– kontaktno osebo izvajalca.
6. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti

izvajalcev so naslednji:
– kompletnost ponudbe,
– referenčna lista,
– število  in  delovne  izkušnje  delavcev

izvajalca,  ki  bodo  sodelovali  pri  realiza-
ciji  projekta,  ter  njihova  strokovna  izo-
brazba.

Izvajalec lahko navede tudi druge ugod-
nosti, za katere meni, da bi pri realizaciji
projekta pomenile prednost in jih lahko nu-
di naročniku.

7. Pisne prijave pošljite na naslov: Javno
podjetje Komunala Kranj, p.o., M. Vadnova
1, 4101 Kranj, v zapečateni kuverti s pripi-
som: “Za razpis izvajalcev programske opre-
me – Ne odpiraj”.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki
bodo prispele do vključno 30. dne po objavi
v Uradnem listu RS do 13. ure, in ki bodo
opremljene v skladu z zgoraj navedeno
odredbo ter bodo vsebovale vse pogoje iz 5.
točke tega razpisa.

Naročnik ima pravico zavrniti vse po-
nudbe, če ugotovi, da nobena ponudba ne
ustreza razpisu.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1996
ob 9. uri v prostorih Javnega podjetja Ko-
munala Kranj. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Sklep o izbiri usposobljenih izvajal-
cev bo naročnik odposlal vsem ponudnikom
najkasneje v roku 20. dni po izteku roka za
oddajo ponudb.

10. Vse podrobnejše informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na tel. št.
064/242-061 Jana Mencinger.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 12218 Ob-3452

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

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

sevanja gama EBERLINE
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I.
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa: Dobava prenosnega
scintilacijskega merilnika sevanja gama
“Eberline”.

3. Podrobnejši opis in obseg del je razvi-
den iz razpisne dokumentacije, ki jo zainte-
resirani lahko dvignejo od dneva objave raz-
pisa v Uradnem listu RS, vsak delovnik od
9. do 15. ure v sobi št. 257 Uprave RS za
jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.

4. Orientacijska vrednost razpisane me-
rilne opreme znaša 1,100.000 SIT.

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

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

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

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

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

slovanju s ponudnikom,
– reference pri uvozu merilne opreme na

področju jedrske merilne tehnike.
8. Ponudbe z vso ustrezno dokumentaci-

jo in oznako “Ne odpiraj – Javni razpis za
izbiro  dobavitelja merilne opreme za seva-
nje prenosni scintilacijski merilnik sevanja
gama Eberline je potrebno dostaviti v zape-
čateni ovojnici najkasneje 19. 8. 1996 do
12. ure v tajništvo Uprave RS za jedrsko
varnost, Vojkova 59, Ljubljana 1113.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 8.
1996 ob 14. uri v prostorih Uprave RS za
jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.

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

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

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za jedrsko varnost

Ob-3453

Projekt d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a,
objavlja

javno zbiranje ponudb
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo stanovanjskega kompleksa

Pod gradom v Kromberku
1. Naročnik: Projekt, d.d., Nova Gorica,

Kidričeva 9a.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejših

ponudnikov za izvajanje gradbenoobrtniš-
kih, instalacijskih del in dobavo opreme pri
izgradnji stanovanjskega kompleksa.

3. Orientacijska vrednost celotnih del je:
95,000.000 SIT.

4. Dela se bodo izvajala s predvidenim
začetkom v mesecu novembru 1996 (po
podpisu pogodbe) in končala predvidoma
30. 6. 1997.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan v roku 10 dni
od dneva objave razpisa, v tajništvu Projekt
Nova Gorica, Kidričeva 9a, Nova Gorica.

Pri dvigu morajo predložiti dokazilo o
vplačilu 12.000 SIT za stroške razpisne do-
kumentacije na ŽR. št. 52000-601-10243
Projekt Nova Gorica, d.d.

Ponudnik, ki to želi, lahko proti plačilu v
roku tri dni po naročilu pridobi potrebno
tehnično dokumentacijo za objekt PSO Šem-
peter.

6. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

7. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov:

– ponudbena cena,
– reference,
– rok,
– kompletnost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Investitor si pridržuje pravico, da dela

odda po delih, oziroma jih ne odda.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo z

vso potrebno dokumentacijo v zaprti kuver-
ti na naslov Projekt d.d., Nova Gorica, Ki-
dričeva 9a, Nova Gorica, z oznako “Ne od-
piraj – ponudba: Pod Gradom.” Rok za od-
dajo ponudbe je 10. 9. 1996 do 11. ure.

9. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

10. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
– izbiri najugodnejših ponudnikov pisno ob-
veščeni v roku 45 dni od roka za oddajo
ponudb.

Projekt d.d., Nova Gorica

Ob-3454

Banka Slovenije, Ljubljana, Slovenska
cesta 35, objavlja na podlagi pravilnika o
osnovnih sredstvih in navodila o razpisnem
postopku

javni razpis
za nakup računovodskega programa
Predmet razpisa je računovodski pro-

gram za podporo poslovanja Banke Slove-
nije. Od programa se pričakuje, da je prila-
godljiv v smislu povezljivosti in poročanja
ter da zagotavlja računovodske kontrole ter
varnost in nepretrganost delovanja.

1. Aplikacije mora imeti modularno
strukturo z naslednjimi evidencami in spo-
sobnostmi:

– glavna knjiga, knjiga prodaje, knjiga
nakupov, knjiga naročil, knjiga računov;

– devizno knjigovodstvo, večnamenske
evidence, konverzija ob konsolidacijah;

– osnovna sredstva, terjatve, obveznosti,
drobni inventar;

– evidenco posojil, depozitov in vred-
nostnih papirjev, obračun obresti;

– zapiranje avansov, likvidacijska knji-
ga, izpis plačilnih nalogov;

– stroškovno računovodstvo;
– planiranje in spremljanje realizacije

prihodkov in odhodkov, denarnega toka, bi-
lanciranje vnaprej.

2. Aplikacija mora zadostiti naslednjim
splošnim značilnostim:

– slovenski uporabniški vmesnik;
– on-line sistem;
– client server arhitektura;
– povezljivost z ostalimi aplikacijami;
– sposobnost integriranja v informacij-

ski sistem Banke Slovenije;
– standardna poročila, poročila določe-

nim uporabnikom, poizvedbe v globino;

– prilagodljivost željam uporabnika;
– samodejna evidenca vseh postopkov

vnašanja, obdelovanja in izpisovanja (audit
trails);

– usklajenost s predpisi.
3. Ponudnik aplikacije mora zagotoviti:
– začetni prenos podatkov iz že obstoje-

če baze podatkov;
– takojšnjo on-line podporo;
– uvajanje in izobraževanje uporabnikov

programskega paketa, navodila za uporabo
za uporabnike in administratorje (skrbnike)
programskega paketa;

– prilagoditev paketa uporabniku in od-
pravo morebitnih napak v čimkrajšem času;

– možnost brezplačnega testiranja pro-
gramskega paketa.

4. Programski paket mora izpolnjevati
naslednje tehnološke zahteve:

– strežnik DEC Alpha;
– operacijski sistem: Open VMS, Win-

dows NT, UNIX;
– podpora relacijske baze podatkov

Oracle verzije 7;
– podporo omrežnih protokolov: DEC-

net, TCP/IP;
– delovanje na odjemalcu v Windows

okolju 3.1 in Windows 95;
– osnovna kodna tablela programskega

paketa 437 z možnostjo prehoda na drugo
kodno tabelo.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente po vrstnem redu:

5.1 Informacije o ponudniku,
5.1.1 fotokopije vseh veljavnih registr-

skih podaktov ponudnika;
5.1.2. podatke o boniteti ponudnika;
5.1.3 višina vplačanega osnovnega kapi-

tala.
5.2 Informacije o programski in strojni

opremi,
5.2.1 opis načina varovanja, zaščite po-

datkov in aplikacije (procedur in progra-
mov) ter opis načina kontrole dostopa do
posameznih struktur podatkov;

5.2.2 ocena potrebne sistemske program-
ske opreme in potrebne strojne opreme za
odjemalca, za strežnika ter funkcionalne
omejitve glede na velikost baze in na števi-
lo uporabnikov ter opis komunikacij, ki jih
podpira;

5.2.3 tehnično dokumentacijo, izvorno
kodo, podatkovni model;

5.2.4 opis možnosti in načina dodatnih
prilagajanj uporabniku in integracije v že
obstoječi informacijski sistem (vključitev v
enotno bazo podatkov, povezava z že obsto-
ječimi aplikacijami);

5.2.5. opis možnosti samostojnega obli-
kovanja izpisov, grafičnih predstavitev in
možnosti izpisovanja na lokalne, matrične,
laserske in InkJet tiskalnike.

5.3 Informacije o implementaciji progra-
ma

5.3.1 natančen opis implementacijskega
cikla z opisom rezultatov in trajanjem posa-
meznih faz;

5.3.2 priporočen program šolanja po vr-
sti uporabnika v Sloveniji in/ali v tujini;

5.3.3 razpoložljivost strokvonjakov za
svetovanje in tehnično pomoč.

5.4 Ceno programa in stroški implemen-
tacije

5.4.1 cena nakupa programa ali najema
pri uporabniku, po posameznih aplikacijah
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oziroma modulih in glede na število upo-
rabnikov in strežnikov;

5.4.2 stroški morebitne dodatno potreb-
ne programske in strojne opreme do nivoja
uporabnika;

5.4.3 cena šolanja pri uporabniku, pri do-
bavitelju, v tujini;

5.4.4 cena uvajanja oziroma svetovanja
in tehnične pomoči pri implementaciji.

5.5 Garancija in vzdrževanje
5.5.1 garancijski rok s podrobnimi po-

goji vzdrževanja;
5.5.2 pogoji in doba pogarancijskega

vzdrževanja;
5.5.3 pogoji implementacij novih verzij

programov.
5.6 Informacije o dodatnih programskih

rešitvah ponudnika
5.6.1 opis drugih programskih paketov,

ki dopolnjujejo ali nadgrajujejo sam raču-
novodski paket (kontroling oziroma EIS
ali MIS, kadrovski sistem, program za pla-
če, materialno poslovanje, računovodsko
spremljanje projektov, poslovanje s sreds-
tvi in obveznostmi, upravljanje z riziki,
ipd.);

5.6.2 za aplikacijo kadrovski sistem
(HRM) in za aplikacijo materialno poslova-
nje podrobno navesti informacije, zahteva-
ne pod 5.2, 5.3, 5.4 in 5.5;

5.6.3 dosegljivost teh drugih program-
skih paketov v slovenskem jeziku;

5.6.4 predvidene nove verzije računo-
vodskega programa in drugih kompatibilnih
programov, razvojna filozofija podjetja po-
nudnika.

5.7 Ostalo
5.7.1 reference ponudnika s področja

ponudbe;
5.7.2 propagandno gradivo in ostalo po-

membno dokumentacijo po izbiri ponudni-
ka;

5.7.3 način zagotavljanja in dokazova-
nja kakovosti;

5.7.4 posebne ugodnosti za kupca;
5.7.5 vzorec pogodbe s prilogami;
5.7.6 rok veljavnosti ponudbe;
5.7.7 navedbo pooblaščene osebe.
Za dodatne informacije lahko pokličete

Igorja Kvasa na tel. 17-19-404 oziroma gle-
de tehnoloških zahtev Igorja Škofa na tel.
17-19-125.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo do 30. 8. 1996 na naslov: Banka
Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana,
poštno priporočeno ali osebno v vložišču
naslova v zapečateni kuverti z oznako: Ne
odpiraj – javni razpis – “Računovodski pro-
gram”.

Odpiranje ponudb bo komisijsko, brez
prisotnosti ponudnikov. Vsi ponudniki bo-
do pismeno obveščeni o izidu razpisa pred-
vidoma do 30. 10. 1996.

Banka Slovenije

Št. 125/96 Ob-3455

Na podlagi 18. člena zakona o zagotav-
ljanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) in uredbe o načinu in
kriterijih za sofinanciranje nekomercialnih
javnih glasil (Ur. l. RS, št. 48/94) Ministrs-
tvo Republike Slovenije za kulturo (v nada-
ljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje ali
sofinanciranje nekomercialnih revij in

časopisov, ki jih bo v letu 1997
financirala Republika Slovenija iz dela

proračuna, namenjenega za kulturo
1. Financirajo se revije in časopisi, ki

objavljajo ali obravnavajo:
– izvirne in prevodne leposlovne, eseji-

stične in kritiške prispevke;
– izvirne in prevodne prispevke iz hu-

manističnih in družboslovnih ved, posebno
prispevke o leposlovju in drugih umetnost-
nih ter kulturi sploh.

2. Temeljna vrednostna merila in kultur-
nopolitična načela za financiranje revij in
časopisov so:

– kakovost (estetska, teoretska, znans-
tveno-strokovna) in obseg uresničenih pro-
gramov prejšnjih let in tekočega leta;

– odmevnost v širši ali strokovni javno-
sti doma in po svetu ter aktualnost;

– obetavnost programa za prihodnje le-
to;

– prispevek k ohranjanju in oblikovanju
slovenske kulturne in narodne identitete;

– skupni slovenski kulturni prostor (re-
gije, zamejstvo, izseljenstvo);

– prispevek k pretoku in menjavi estet-
skih in znanstveno-strokovnih dosežkov z
Evropo in svetom.

Dodatno merilo je: morebitna zagotovi-
tev deleža sredstev drugih sofinancerjev ali
lastnih sredstev.

3. Na razpis se lahko priglasijo izdajate-
lji revij ali časopisov, ki so registrirani pri
pristojnem republiškem organu, revije iz
slovenskega zamejstva in izseljenstva.

Revija, ki je bila na novo ustanovljena,
se lahko priglasi na razpis potem, ko izhaja
najmanj eno leto in predloži popolno doku-
mentacijo iz 4. točke. Poleg tega mora po-
drobno utemeljiti, zakaj njenih prispevkov
ni mogoče objavljati v sorodnih revijah.

Izjemoma se lahko priglasi izdajatelj, ki
namerava izdati novo nekomercialno glasi-
lo, če gre za tematiko, ki še ni predmet
obravnave nobenega nekomercialnega jav-
nega glasila v Republiki Sloveniji.

4. Za revijo ali časopis, ki se poteguje za
financiranje, je treba priložiti naslednjo do-
kumentacijo:

– pravilno izpolnjen obrazec ministrstva
s splošnimi podatki, s predračunom stroš-
kov in prihodkov v junijskih cenah 1996 in
podatki o realizaciji programov zadnjih let;

– predračun tiskarne v junijskih cenah
1996;

– objavljene recenzije in reference (citi-
ranost) o reviji, o njenih avtorjih ali njiho-
vih prispevkih za obdobje zadnjega leta v
domači in tuji literaturi;

– uredniški program za leto 1997;
– programsko zasnovo in dokument o vpi-

su revije v evidenco javnih glasil pri pristoj-
nem državnem organu, če gre za revijo, ki je
še ni financiralo Ministrstvo za kulturo;

– revije, ki so že financirane, so dolžne
sproti pošiljati po en izvod vsake številke;
revije, ki še niso bile financirane, morajo
priložiti vlogi en izvod zadnjega letnika.

Vlogo za financiranje podpisujeta odgo-
vorna oseba izdajatelja in odgovorni ured-
nik revije.

5. Delež sredstev iz proračuna lahko kri-
je največ do 60 odstotkov vseh priznanih
stroškov za redni obseg revije, za znanstve-
ne in strokovne revije z majhno naklado in
veliko menjavo izvodov z drugimi revijami
pa največ do 80 odstotkov vseh stroškov.

Za revije regionalnega pomena lahko kri-
jejo sredstva iz proračuna največ 50 odstot-
kov vseh priznanih stroškov, drugo polovi-
co potrebnih sredstev zagotavljajo mestne
in druge občine iz ustrezne regije.

Za Litterae slovenicae se lahko krijejo
vsi stroški.

II. Mladinske revije in časopisi
6. Sofinancirajo ali financirajo se mla-

dinske revije in časopisi, ki so bili sprejeti v
sistem financiranja mladinskega periodič-
nega tiska, v katerem po dogovoru sodelu-
jejo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo ter Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve. Ministrstvo za kulturo
financira mladinske revije bodisi kot matič-
ni bodisi kot solidarnostni financer.

7. Pod pogojem, da dajo tudi drugi trije
sofinancerji iz 6. točke dogovorjene deleže,
zagotavlja Ministrstvo za kulturo 40 odstot-
kov vseh sredstev (vseh subvencij) za mla-
dinske revije in časopise, ki jih dajejo štirje
financerji. Vsa sredstva štirih financerjev
za ta namen ne morejo biti višja od 15-od-
stotnega deleža v celotnem prihodku mla-
dinskih revij.

8. Na podlagi meril iz 6. in 7. točke in na
predlog odbora za mladinsko periodiko do-
deljuje ministrstvo proračunska sredstva po-
samičnim revijam v skladu z nadaljnjimi
tremi merili, ki veljajo za določitev višine
subvencije:

– z razširjenostjo oziroma naklado revi-
je na številko;

– z merilom, ki določa najvišjo možno
subvencijo glede na naklado in na delež
subvencij v skupnem prihodku revije;

– z merilom, ki določa najvišjo možno
subvencijo za revijo glede na naklado in
njen delež v vseh subvencijah vseh finan-
cerjev.

9. Po merilih iz 8. točke se mladinske
revije razvrščajo v štiri skupine:

– prva skupina: revija s povprečno na-
klado 20.000–50.000 izvodov na številko
(delež subvencij v skupnem prihodku revije
največ 15%, v nabavni vrednosti največ
20%, vendar subvencije financerja oziroma
sofinancerjev ne morejo presegati 20% vseh
subvencij štirih ministrstev);

– druga skupina: revija s povprečno na-
klado 10.000–20.000 izvodov (delež sub-
vencij v skupnem prihodku revije največ 20
%, v nabavni vrednosti največ 30%, vendar
subvencije financerja oziroma sofinancer-
jev ne morejo presegati 15% vseh subven-
cij);

– tretja skupina: revije s povprečno na-
klado 5.00–10.000 izvodov (delež subven-
cij v skupnem prihodku največ 35%, v na-
bavni vrednosti največ 45%, vendar sub-
vencije financerja oziroma sofinancerjev ne
morejo presegati 10% vseh subvencij);

– četrta skupina; revije s povprečno na-
klado do 5.000 izvodov (delež subvencij v
skupnem prihodku revije največ do 50%, v
nabavni vrednosti največ do 60%, vendar
subvencije financerja oziroma sofinancer-
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jev ne morejo presegati 5% vseh subvencij
štirih ministrstev).

10. Mladinska revija mora pravočasno
pošiljati tole dokumentacijo:

– do 1. oktobra 1996 pravilno izpolnjen
uradni obrazec za plan poslovanja v letu
1997 s priloženim predračunom tiskarne za
leto 1997 v cenah iz junija 1996 in uredniš-
kim programom za leto 1997;

– polletne plane in obračune oziroma
ocene poslovanja v skladu z navodili in ro-
ki, ki jih sproti določa odbor za mladinsko
periodiko.

11. Revija, ki se poteguje za sprejem v
sistem financiranja mladinske periodike,
mora izpolnjevati te pogoje in merila;

– pomeniti tehten prispevek h kulturni
vzgoji in izobraževanju otrok in mladine;

– s svojo programsko zasnovo in razšir-
jenostjo zajemati širši ali celoten narodni
(državni) prostor oziroma biti programsko
in  organizacijsko  prilagojena  in  doseg-
ljiva  vsem  potencialnim  bralcem  v  Slo-
veniji;

– s programsko zasnovo zadostiti kultur-
nemu interesu Ministrstva za kulturo kot
potencialnega matičnega ali solidarnostne-
ga financerja;

– nova revija, ki se poteguje za subven-
cioniranje, mora poprej izhajati vsaj eno le-
to; izdajatelj oziroma založnik nove revije
mora prošnji priložiti, poleg dokumentacije
iz 10. točke, listino o vpisu revije v eviden-
co javnih glasil pri pristojnem republiškem
organu, letni obračun poslovanja na ustrez-
nem obrazcu za obračun,  vsebinsko zasno-
vo revije in podrobno utemeljitev, zakaj nje-
nih prispevkov ni mogoče objavljati v so-
rodnih revijah, ter po en izvod številk izda-
nega letnika.

12. Ministrstvo za kulturo sodeluje pri
strokovnih in usklajevalnih opravilih za pri-
pravo planov in obračunov poslovanja mla-
dinskih revij ter pri določanju deleža sred-
stev iz proračuna z drugimi financerji teh
revij v ovkiru odbora za mladinsko periodi-
ko, ki ima pri njem svoj sedež.

III. 
13. Razpisna gradiva pošlje Ministrstvo

za kulturo izdajateljem oziroma založnikom
revij in časopisov, ki jih že financira, drugi
kandidat naj se zanj obrnejo na vložišče
ministrstva.

14. Ministrstvo bo sprejemalo predloge,
poslane v zaprti ovojnici z oznako Za pro-
gram založništva 1997 do 1. oktobra 1996,
na naslov: Ministrstvo Republike Slovenije
za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva 5.

15. Predlagatelje, katerih predlogi bodo
uvrščeni v program, bo ministrstvo obvesti-
lo o tem najkasneje dva meseca po sprejetju
državnega proračuna za leto 1997.

Ministrstvo za kulturo

Ob-3456

Občina Vipava objavlja na podlagi
odredbe o postopkih za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za asfaltiranje lokalne ceste M 10-5 –

Hrašče–Nanos
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Vipava.

2. Predmet razpisa: asfaltiranje maka-
damske lokalne cete M-10 Hrašče–Nanos,
dolžine 2 km.

3. Orientacijska vrednost: 15,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: 1 mesec po podpisu po-
godbe.

5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji, usposobljenost ponudnika. In-
vestitor ni dolžan smatrati najcenejšega po-
nudnika za najboljšega.

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

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo, ki mora vsebovati:

– firmo oziroma ime in naslov ponudni-
ka,

– dokazilo o registraciji,
– predračun del na osnovi enotnega po-

pisa,
– plačilne pogoje.
2. Naročnik si pridržuje pravico do izbi-

re različnih izvajalcev za posamezne vrste
del in z njimi sklenjene ločene pogodbe.
Naročnik si tudi pridržuje pravico do zmanj-
šanja predvidenega obsega razpisnih del.

3. Ponudbe z oznako Asfaltiranje lokal-
nih cest je potrebno dostaviti v zapečateni

kuverti najkasneje 15. dan po objavi v Urad-
nem listu RS, na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb, ob 13.
uri v prostorih Občine Vipava.

Razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo v sed-
mih dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
sedežu Občine Vipava med 8. in 9. uro, ali
po tel. 065/65-131, 065/65-801 Perhavec.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Ob-3457

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
Vipava objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Vipava za šolsko leto 1996/97

1. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.

2. Predmet razpisa: dnevni prevozi učen-
cev v osnovne šole na območju Občine Vi-
pava v šolskem letu 1996/97.

3. Relacije: prihod in odhod dopoldne vsak drugi teden:

Osnovna šola Vipava: km št. otrok pouk pouk
dop. izmena pop. izmena

Budanje-Duplje-Vrhpolje-
Vipava 16 89 7.20-12.30 12.50-18.00
Podraga-Podnanos-Lozice-
Podnanos-Vipava 15 63 7.20-12.30 12.50-18.00
Gaberje-Terbižani-Erzelj-
Terbižani-Goče vas-Manče-
Lože-Vipava 20 47 7.20-12.30 12.50-18.00
Slap-Vipava 3 48 7.20-12.30 12.50-18.00

Podružnična šola Podnanos
Podraga-Podnanos-Lozice-
Podnanos 9 33 7.30-12.45
Podružnična šola Goče
Lože-Manče-Goče 5 17 7.40-12.00

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje avtobusnih prevozov,
– relacijo, za katero želi opravljati pre-

voze,
– ceno za km, tako da upošteva število

km, ki so v razpisu za posamezno relacijo
(polni km) za pogodbeni prevoz,

– izmenski pouk (dopoldanski in popol-
danski; relacije se vsak teden menjavajo),

– ugodnosti, ki se nudijo učencem oziro-
ma druge ugodnosti.

5. Merila za izbiro ponudnika so:
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– ponudbena cena,
– pogoji plačila,
– celovitost ponudbe po 4. točki razpisa.
6. Ponudbe naj zainteresirani pošljejo na

naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, Vi-
pava, 5271 Vipava, v zaprti ovojnici z ozna-
ko: ponudba za šolske prevoze – Ne odpi-
raj, do 12. avgusta 1996 do 12. ure.

7. Javno   odpiranje   ponudb   bo   12.
avgusta   1996   ob   13.   uri   v   prostorih

Občine    Vipava,    Glavni    trg    15,   Vi-
pava.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
10-ih dneh po izbiri.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob ne-
predvidenih spremembah števila učencev, ter-
minov prevozov ali relacij na začetku šolske-
ga leta ali med letom z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma se med letom spro-
ti dogovarja za spremembo prevozov.

Občina Vipava

Št. 162/96 Ob-3458

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
Gorišnica kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo tehnične dokumentacije za
dograditev Osnovne šole Gorišnica z

večnamensko dvorano v Gorišnici
1. Investitor: Občina Gorišnica, 2272

Gorišnica, Gorišnica 54.
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2. Predmet razpisa je izdelava tehnične
dokumentacije za dograditev Osnovne šole
Gorišnica z večnamensko dvorano v Gori-
šnici, ki obsega:

– projekt za pridobitev gradbenega do-
voljenja, PGD, ter

– projekt za izvedbo, PZI.

3. Lokacija: Osnovna šola Gorišnica, Go-
rišnica, Gorišnica 42.

4. Obseg del z okvirno ceno in rok:

– tehnična dokumentacija za dograditev,

– skupna površina za obdelavo: 4.793 m2

(novogradnja),
– okvirna vrednost investicije znaša

450,000.000 SIT,

– okvirni rok izdelave tehnične doku-
mentacije je 120 dni po podpisu pogodbe.

5. Razpisno dokumentacijo in dodatna
pojasnila dobijo ponudniki pri Občini Gori-
šnica, Gorišnica, Gorišnica 54, pri Slavku
Bratuša, inž. gr. (tel. 062/708-062) v roku
10 dni od dneva objave razpisa vsak delov-
nik od 8. do 10. ure.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine razpisne dokumentacije v višini 20.000
SIT na žiro račun št. 52400-630-20738 s
pripombo: Razpisna dokumentacija OŠ Go-
rišnica.

6. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa, morajo k ponudbi priložiti na-
slednje podatke in priloge:

– ime in točen naslov ponudnika,

– projektno zasnovo dograditve zgradbe
ter situacijo zunanje ureditve,

– registracijo podjetja ter odločbo o do-
voljenju za opravljanje dejavnosti,

– skupno ponudbeno ceno ter ceno za
posamezna področja projektne dokumenta-
cije kot sledi:

a) arhitektura,

b) konstrukcija,
c) zunanja ureditev,

d) strojne instalacije,

e) elektro instalacije,

f) barvna študija,

– poimenski sestav strokovnega tima za
vsako zgoraj navedeno področje projektne
dokumentacije, ki vključuje tudi morebitne
zunanje  sodelavce,  njegove  reference  in
pisno  zagotovilo,  da  bo  dejansko  projek-
tiral,

– reference in dokazila o usposobljeno-
sti za projektiranje osnovnih šol in njim po
zahtevnosti sorodnih zgradb,

– jamstvo za resnost ponudbe, in sicer
akceptni nalog na znesek 100.000 SIT z
izjavo, da ga Občina Gorišnica lahko vnov-
či, če ponudnik, ki je bil izbran kot naju-
godnejši, ne bi sklenil pogodbe,

– podatke o solventnosti in boniteti, ki
ne smejo biti starejši od 30 dni,

– osnutek projektantske pogodbe.

Ponudnik se mora obvezati, da bodo vse
ponujene posle izvajali kadri, ki so navede-
ni v ponudbi.

7. Ponudba mora vsebovati elemente, ki
so navedeni v 12. členu odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil, (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

8. Ponudbena cena mora obsegati vse el-
emente, ki so navedeni v pravilniku o po-

drobnejši vsebini tehnične dokumentacije
(Ur. l. SRS, št. 40/89).

9. Kriteriji in pogoji za izbor najugod-
nejšega ponudnika:

– kompletnost ponudbe,
– najustreznejša projektna zasnova adap-

tacije in novogradnje zgradbe z zunanjo ure-
ditvijo,

– skladnost z obstoječo arhitekturo in
značajem zgradbe in okolice,

– kvaliteta ponudbe (stopnja dodelano-
sti, natančnost, obseg razdelave),

– ponujena cena in ponujeni najugodnej-
ši način plačila,

– reference ponudnika in članov strokov-
nega tima za izvajanje tovrstnih del,

– rok za izdelavo,
– solventnost ponudnika,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Investitor ni dolžan smatrati najcenejše-
ga ponudnika kot najugodnejšega.

10. Investitor si pridržuje pravico po po-
trebi izbiro različnih izvajalcev za posamez-
na področja projektne dokumentacije.

11. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo
v zapečatenem ovitku z označbo: “Ponudba
za projektiranje adaptacije in novogradnje
OŠ Gorišnica – Ne odpiraj”.

12. Ponudbe morajo, ne glede na način
dostave, prispeti v vložišče Občine Gorišni-
ca, 2272 Gorišnica, Gorišnica 54, najkasne-
je v roku 20 dni od objave v Uradnem listu
RS do 12. ure.

Pondube se bodo odpirale isti dan po
prispetju ponudb ob 13. uri v prostorih Ob-
čine Gorišnica.

Če pride datum oddaje ponudbe oziroma
odpiranja ponudb na dela prost dan se šteje
za oddajo ponudbe oziroma odpiranja po-
nudb naslednji delovni dan.

Nepravočasno  prispele  ponudbe  kakor
tudi  nepopolne  ponudbe  ne  bodo  upošte-
vane.

13. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predlo-
žiti pismena pooblastila. Predstavniki po-
nudnikov, ki ne oddajo pooblastil, nimajo
pravice dajati pripomb na postopek odpira-
nja ponudb in nimajo pravice spodbijati pra-
vilnosti postopka odpiranja ponudb.

14. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Gorišnica

Št. 33-7/96 Ob-3459

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 Mestne Občine Maribor, objav-
lja Kmetijski zavod Maribor, Vinarska ul.
14, 2000 Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca agromelioracijskih

del na kmetijskih zemljiščih za področje
Mestne občine Maribor

1. Predmet razpisa: izvedba agromelio-
racijskih del na različnih lokacijah na skup-
no ca. 150 ha kmetijskih površin.

Agromelioracijska dela zajemajo odstra-
njevanje zarasti s kmetijskih površin, plani-
ranje terena, urejanje poti za dostop na kme-

tijske površine, sanacijo posameznih izvi-
rov vode.

2. Orientacijska vrednost razpisanih
strojnih del po sprejetih programih znaša
okvirno 30,000.000 SIT.

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo dobijo ponudniki na Kmetijskem zavo-
du Maribor, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor
pri Jožetu Poglajen.

Količinski  in  finančni  obseg  del  iz
razpisa  je  pogojen  z  višino  zbranih
namenskih sredstev za urejanje kmetijskih
zemljišč, zato si naročnik pridržuje pravico
do spremembe obsega in rokov razpisanih
del.

4. Rok za izvedbo del: dela se bodo pre-
dvidoma izvajala od avgusta 1996 do de-
cembra 1996.

5. Merila za izbiro ponudnika: reference
na področju izvajanja podobnih del, ponud-
bena cena na enoto strojne in delovne kapa-
citete, plačilni roki in fiksnost cene, bližina
izvajalca glede na lokacijo del.

6. Ponudbe: ponudba mora biti izdelana
v skladu z 12. členom uredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Rok za oddajo ponudb je 15 dni po obja-
vi v Uradnem listu RS. Pričetek roka je prvi
dan po objavi, konec 15. dan po objavi do
14. ure.

Ponudba mora biti oddana v razpisanem
roku na naslov Kmetijski zavod Maribor,
Vinarska ul. 14, 2000 Maribor, v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
agromelioracijska dela” in polnim naslovom
ponudnika.

7. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
obveščeni naknadno.

8. O izidu izbire bodo ponudniki obveš-
čeni v roku 10 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Kmetijski zavod Maribor

Št. 766/96 Ob-3460

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca I. faze prizidka in
adaptacijo; bronhoskopski center –

bakteriološki laboratorij v KC
Ljubljana OE Inštitut Golnik

1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za adaptacijo bakteriološkega
laboratorija in I. fazo izgradnje prizidka
bronhoskopskega centra;

a) gradbena-obrtniška dela,

b) elektroinstalacijska dela,
c) strojnoinstalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost: 65,000.000
SIT.

4. Ponudnike se opozarja, da plačilo z
avansem ni možno.

5. Pričetek del gradnje je takoj po skle-
nitvi pogodbe.

6. Ponudniki lahko dvignejo popis del z
razpisnimi pogoji od dneva razpisa dalje
vsak dan od 11. do 13. ure v tehničnem
oddelku OE Inštituta Golnik. Tukaj bo na
ogled tudi tehnična dokumentacija. Infor-
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macije lahko dobite na tel. št. 064/46-122
interna 213.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprtih kuvertah na Klinični center Ljub-
ljana, OE Tehnične sl., Zaloška cesta 7,
1525 Ljubljana za OE Inštitut za pljučne
bolezni in tuberkulozo Golnik, z oznako
“Ne odpiraj! – za razpisno komisijo – po-
nudba za gradnjo in adaptacijo I. faza Gol-
nik”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponud-
nika.

Nepravilno opremljene ponudbe bo ko-
misija zavrnila v postopku odpiranja po-
nudb.

8. Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše  od  90  dni  pred  zaključkom
razpisa,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– dinamiko realizacije pogodbe,
– način obračunavanja del,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku,

– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– s   strani   Agencije   za   plačilni
promet  potrjen  BON  1,  BON  2  oziroma
BON  3.

9. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

10. Merila za najugodnejšega ponudni-
ka:

– cena,
– fiksnost cene do konca gradnje,

– možnost plačila izvedenih del po si-
tuacijah,

– reference,

– kompletnost ponudbe.
11. O kraju in času odpiranja ponudb bo-

do ponudniki pismeno obveščeni.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Klinični center Ljubljana

Ob-3461

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo kontrolnih kabin na mejnih

prehodih
1. Predmet razpisa je postavitev 5 kon-

trolnih kabin in manjša gradbena dela na
mejnih prehodih: Jurij, Lipica, Vrtojba in
Dolga vas – dve kabini.

Ponudniki  lahko  ponudijo  izvedbo  ka-
bin  na  posamezni  lokaciji  ali  izvedbo  vseh
kabin.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
za eno kabino znaša 8,000.000 SIT.

3. Dela se bodo izvajala v septembru in
oktobru 1996.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb vlade, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 27/a pri Radu Vidicu, tel.
061/1785-566, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

5. Ponudbe morajo biti izdelane v skla-
du z 12. členom citirane odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil in razpisnimi pogoji naroč-
nika.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– izvedbeni roki,

– garancijski pogoji in

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovom naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označ-
bo: “Ne odpiraj – ponudba!”, je 26. 8.
1996,  do  9.  ure.  Ponudbe  se  oddajo  v
vložišču  glavne  pisarne  Servisa  skupnih
služb  Vlade,  Gregorčičeva  27a/P,  Ljub-
ljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 26. 8. 1996 ob 10. uri v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a/P, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov
morajo pri odpiranju ponudb predložiti pi-
sna pooblastila.

Servis skupnih služb vlade

Ob-3462

Podjetje  Telekom  Slovenije,  p.o.,  PE
Maribor,  Slomškov  trg  10,  Maribor,
razpisuje na podlagi 53. člena zakona o
graditvi objektov in 7. člena pravilnika o
načinu in postopku oddaje graditve ob-
jektov

javni razpis
za izvedbo telekomunikacijskega

omrežja KATC Podvelka smer Lehen
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja
(KKO  in  RNO)  KTC  Podvelka  smer
Lehen.

3. Razpisna  dokumentacija:  tehnično
dokumentacijo, popise del in razpisne po-
goje lahko ponudniki dvignejo v Službi za
gradnjo TK omrežij podjetja Telekom Slo-
venije, p.o., PE Maribor, na Gosposvetski
cesti 84, soba 114. Natančnejše informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo
ponudniki pri mag. Vladu Jenušu, dipl. inž.
v sobi 114 oziroma po tel. 062/222-236 ali
pri Vladu Sobotkiewiczu, dipl. inž. v sobi
109 oziroma po tel. 062/222-220 od 12. 8.
1996 dalje.

4. Vrednost del: ocenjena vrednost del
znaša:

– KKO 7 mio SIT,
– RNO 21 mio SIT.

5. Lokacija objekta: KTC Podvelka – Jan-
ževski vrh, Rdeči breg, Lehen na Pohorju.

6. Pričetek del

Predvideni rok pričetka del je 21. okto-
ber 1996, predvideni rok dokončanja del
16. december 1996.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij
in imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje telekomunikacijskih kablov ter iz-
kušnje pri polaganju krajevnih in razvodnih
kabelskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen navodila
o pogojih in postopkih za oddajanje del iz-
vajalcem (Uradno glasilo Telekom Sloveni-
je št. 5/95).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, Slomškov trg 10, Maribor
ali biti oddane neposredno v sobi 114 na
Gosposvetski 84 v Mariboru, najkasneje do
2. septembra 1996 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo telekomuni-
kacijskega omrežja KTC Podvelka smer Le-
hen”.

10. Odpiranje ponudb bo 4. septembra
1996 v sejni sobi (št. 208) v II. nadstropju
zgradbe na Slomškovem trgu 10 v Maribo-
ru, s pričetkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obveš-
čeni v roku najkasneje 14 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije
PE Maribor

Ob-3463

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Re-
publike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij s sedežem v Ljubljani, Župančiče-
va 3, objavlja na podlagi zakona o proraču-
nu (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izbor zavarovalnice

A. Predmet razpisa: izbor najugodnejše
zavarovalnice za zavarovanje lastnine
Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij,
in sicer:

1. zavarovanje osnovnih sredstev,

2. zavarovanje vozil,

3. zavarovanje odgovornosti,
4. nezgodno zavarovanje zaposlenih,

5. nezgodno zavarovanje zaprtih oseb,

6. zavarovanje škodnih primerov, ki jih
povzročijo mladoletne osebe v času bega,

7. zavarovanje živine in poljedelskih
pridelkov,
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8. zavarovanje vloma in ropa,

9. zavarovanje raznega blaga, zalog in
polizdelkov proti požaru, izlivu vode,

10. zavarovanje računalnikov in infor-
macijske opreme.

B. Okvirna knjižna vrednost predmeta
zavarovanja znaša 8.046,937.576,72 SIT.
Skupna knjižna vrednost je zgolj okvirna
(ne vsebuje podatkov o trenutni vrednosti
poljskih posevkov in živine) in se bo na-
tančno določala pri sklepanju pogodb z iz-
brano zavarovalnico.

C. Podrobnejše pisne podatke o razpi-
snih pogojih lahko zainteresirane zavaro-
valnice dvignejo na naslovu naročnika na
tel. 061/17-85-270.

D. Z eno ali več izbranimi zavarovalni-
cami bo sklenjenih več parcialnih pogodb
po posameznih zavodih za prestajanje kaz-
ni zapora in vrstah zavarovanja.

E. Izbrana zavarovalnica bo izbrana za
dobo 1 leta.

F. Pisna ponudba mora vsebovati:

– točen  naslov  zavarovalnice,  odgo-
vorno  osebo  in  kopijo  dokazila  o  regi-
straciji, ki ne sme biti starejše od treh mese-
cev,

– BON obrazca 1 in 2,

– podatke o pozavarovanju,

– podatke o mreži poslovnih enot,

– reference o večjih zavarovanjih z na-
vedbo zavarovane vrednosti in dolžine za-
varovalne dobe,

– konkretno ponudbo z navedbo:

– ponudbo s premijami z in brez odbit-
ne franšize za zavarovanje skupne vredno-
sti posameznih vrst zavarovanja,

– plačilnih pogojev in ugodnosti plače-
vanje premij,

– bonusov in popustov pri zavarovanju,

– možnosti zavarovanja za zavarovanje
amortizirane vrednosti pri delnih škodah,

– odzivni čas po prijavi škode,

– čas poplačila škode,

– podatke o oblikovanju malusov.

G. Plačilni pogoji: mesečno plačevanje
premij oziroma po drugih ugodnejših po-
gojih.

H. Merila in kriteriji za ugotavljanje na-
jugodnejše zavarovalnice

– višina premij,

– stopnja bonusov in popustov,

– čas poplačila škode,

– odzivni čas po prijavi škode,

– druge bonitete in reference iz po-
nudbe.

I.

Ponudbe morajo biti poslane priporoče-
no po pošti na naslov: Uprava Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali oddane
osebno v vložišču naročnika na istem na-
slovu.

Prijave morajo prispeti na navedeni na-
slov do dne 6. 9. 1996 do 14. ure.

Ponudba  mora  biti  oddana  v  zaprti
ovojnici  z  navedbo  točnega  naslova
ponudnika  ter  z  jasno  vidnim  napisom:
“Ne odpiraj – javni razpis UIKS – zavaro-
valnice”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 9.
1996 ob 9. uri v sejni sobi naročnika (Žu-
pančičeva 3, II. nadstropje). Predstavniki
ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja prijav, morajo osebno predložiti
pismeno pooblastilo odgovorne osebe po-
nudnika za zastopanje.

Nepravočasno  prispele  in  nepravilno
opremljene  ponudbe  se  ne  bodo  odpirale
in  bodo  vrnjene  take  ponudnikom.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahte-
vane dokumentacije in podatkov bo naroč-
nik izločil iz nadaljnje obravnave.

O odločitvi oziroma  izboru bodo vsi
ponudniki obveščeni pisno v 30 dneh po
odpiranju ponudb.

Št. 403-239/95-0006-05 Ob-3464

Ministrstvo  za  pravosodje,  Uprava
Republike  Slovenije  za  izvrševanje  ka-
zenskih  sankcij  s  sedežem  v  Ljubljani,
Župančičeva 3, objavlja na podlagi zako-
na o proračunu (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izbor dobavitelja pisarniškega

materiala
A. Predmet razpisa je izbor najugodnej-

šega dobavitelja pisarniškega materiala  in
sicer

1. Papir

2. Zvezki in bloki

3. Etikete in nalepke

4. Kuverte

5. Mape in registratorji

6. Pisala

7. Lepila

8. Drobni pisarniški material

9. Razni obrazci

10. Potrošni material za pisalne stroje,
printerje in računalnike

11. Tehnični pisarniški pripomočki

12. Šolske potrebščine

13. Drug drobni material

B. Okvirna vrednost iskanega blaga zna-
ša 11,000.000 SIT. Vrednost je okvirna in
bo odvisna od konkretnih naročil posamez-
nih zavodov za prestajanje kazni zapora.

C. Podrobnejše pisne podatke  o iska-
nem blagu lahko zainteresirani dobavitelji
dvignejo na naslovu naročnika na tel.
061/17-85-270.

Č. Eden ali več izbranih dobaviteljev bo
sklenilo pogodbe s posameznimi zavodi za
prestajanje kazni zapora.

D. Izbrani dobavitelj bo izbran za dobo
1 leta.

E. Pisna ponudba mora vsebovati:

– točen naslov podjetja, odgovorno ose-
bo in kopijo dokazila o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,

– BON obrazca 1 in 2,

– podatke o mreži poslovnih enot,

– dosedanje reference ponudnika,

– konkretno ponudbo z navedbo:

– cene posameznih artiklov,

– popuste za okvirno določene količine.

F. Plačilni pogoji: v skladu z zakonom
o izvrševanju proračuna oziroma drugih
ugodnejših pogojih.

G. Merila in kriterij za ugotavljanje na-
jugodnejšega dobavitelja

– cene posameznih artiklov,

– celovitost ponudbe,

– višina količinskih popustov,

– stalna količinska zaloga z možnostjo
hitre dobave,

– brezplačna dostava.

I.

Ponudbe morajo biti poslane priporoče-
no po pošti na naslov: Uprava Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali oddane
osebno v vložišču naročnika na istem na-
slovu.

Prijave morajo prispeti na navedeni na-
slov do dne 6. 9. 1996 do 14. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
ter z jasno vidnim napisom: “Ne odpiraj –
javni razpis UIKS – pisaniški material”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 9.
1996 ob 11. uri v sejni sobi naročnika (Žu-
pančičeva 3, II. nadstropje). Predstavniki
ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja prijav, morajo osebno predložiti
pismeno pooblastilo odgovorne osebe po-
nudnika za zastopanje.

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene take ponudnikom.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahte-
vane dokumentacije in podatkov bo naroč-
nik izločil iz nadaljnje obravnave.

O odločitvi oziroma  izboru bodo vsi
ponudniki obveščeni pisno v 30 dneh po
odpiranju ponudb.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 31 Ob-3465

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94), Občina
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za funkcionalno

ureditev poslovnih prostorov v
mansardi stavbe Občine Zagorje ob

Savi
I. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.

II. Predmet razpisa: funkcionalna uredi-
tev poslovnih prostorov v mansardi stavbe
Občine Zagorje ob Savi. Obseg razpisanih
del je razviden iz projektne dokumentacije,
ki jo lahko potencialni interesenti dvignejo
na Občini Zagorje ob Savi – Tajništvo proti
plačilu 3.000 SIT (ŽR št.
52720-630-10077), kjer lahko dobijo tudi
vse dodatne informacije (tel. 0601/64-001).

III. Orientacijska vrednost del je
25,000.000 SIT.

IV. Razpisni pogoji:

1. Ponudba mora biti izdelana na na-
čin, ki ga določa 12. člen odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
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dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94).

2. Ponudba mora biti izdelana po po-
stavkah popisa del.

3. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi za-
koni, predpisi, standardi, tehničnimi navo-
dili in to v pogodbenem roku.

4. Plačilni roki morajo biti najmanj 20
dnevni, valutne in podobne klavzule v zve-
zi z opcijo ponudbe ne bodo upoštevane,
ponudba mora vsebovati določilo “funk-
cionalni ključ v roke”, avansa ni.

V. Kriteriji in merila za izbor:

– upoštevanje razpisnih pogojev,

– kompletnost ponudbe v smislu razpi-
sanega obsega del,

– ponudbena cena, fiksnost cen in ugod-
nost plačilnih pogojev,

– reference o že opravljenih podobnih
delih,

– trajanje izvajanja del,

– boniteta ponudnika,

– garancije in dodatne ugodnosti,

– lastna presoja komisije.

VI. Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,

– overjeno dokazilo o registraciji in do-
voljenje za opravljanje dejavnosti,

– ponudbeno ceno ločeno po vrstah del,
kalkulacijo cene, prikazan prometni davek,
način plačila,

– rok izvedbe del v koledarskih dneh,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,

– izjavo iz IV. 3. točke razpisa,

– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti del,

– reference o že opravljenih podobnih
delih in za katerega naročnika so bila oprav-
ljena,

– BON1 in BON2, ki ne smeta biti sta-
rejša od 30 dni,

– način zavarovanja pogodbenih obvez-
nosti,

– navedbo ter tel. št. pooblaščene osebe,
ki daje tolmačenje v zvezi s ponudbo,

– predlog pogodbe,

– navedba morebitnih podizvajalcev.

VII. Končna določila

1. Najcenejša ponudba ni nujno naju-
godnejša.

2. Naročnik si pridržuje pravico oddati
dela različnim ponudnikom in pravico ko-
rekcije obsega del glede na razpisno doku-
mentacijo.

3. Naročnik si pridržuje še:

– pravico zmanjšati obseg razpisanih del
v odvisnosti od finančnih možnosti, pri če-
mer ponudniki nimajo pravice do kakršne-
koli odškodnine,

– pravico pogajanja s ponudniki v po-
stopku priprave analize ponudb s ciljem
racionalnejšega gospodarjenja s proračun-
skimi sredstvi.

4. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti ali oddane naročniku v roku
15 dni po objavi v uradnem listu RS, (pri
čemer se za prvi dan šteje dan po datumu

izida Uradnega lista RS), na naslov Občina
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi – Tajništvo.

Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici in oz-
načene “Ne odpiraj” – ponudba za ureditev
mansarde.

5. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ob-
čine Zagorje ob Savi prvi naslednji delovni
dan po poteku razpisa ob 12. uri.

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

Za pravočasne se štejejo ponudbe, ki
bodo prejete najkasneje zadnji dan roka.
Nepopolne in prepozne ponudbe ne bodo
upoštevane.

Ponudniki bodo o izidu natečaja obveš-
čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 00601-2/96-1800-14 Ob-3466

Na podlagi 10. člena odloka o koncesi-
jah za opravljanje dejavnosti oglaševanja
(MUV št. 4/96) ter v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in na podlagi sklepa razpisne ko-
misije z dne 22. 7. 1996, objavlja župan
Mestne občine Maribor

javni razpis
za izbiro koncesionarjev za opravljanje

dejavnosti oglaševanja na območju
Mestne občine Maribor

1. Koncedent: Mestna občina Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

2. Predmet koncesije: izključna pravica
opravljanja dejavnosti oglaševanja na jav-
nih površinah in v javnih prostorih na po-
samezni lokaciji in za posamezno vrsto re-
klamnih objaktov in naprav, v sklop kate-
rih sodijo:

a) manjše reklamne table, reklamni ste-
bri, drogovi javne razsvetljave in transpa-
renti,

b) veliki panoji (Jumbo panoji),

c) svetlobne oglaševalne vitrine (City
Ligh vitrine),

d) hrbtni, čelni in vrtljivi svetlobni pa-
noji (Back Light, Front Light in Roto pano-
ji),

e) druge vrste reklamnih objektov.

3. Koncesija obsega:

– postavitev reklamnih objektov in na-
prav;

– upravljanje z reklamnimi objekti in na-
pravami;

– nameščanje sredstev oglaševanja za
naročnike, ki jih pridobi koncesionar.

4. Pogoji za pridobitev koncesije:

Ponudniki za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) da so registrirani za dejavnost oglaše-
vanja v Republiki Sloveniji;

b) imeti morajo izkušnje in reference za
opravljanje dejavnosti koncesionirane gos-
podarske javne službe;

c) dokazati morajo,  da  struktura  ka-
drov  zagotavlja  strokovno  usposobljenost
za   opravljanje   koncesionirane   dejavno-
sti;

č) predložiti morajo dokazila o finanč-
nih zmožnostih  za opravljanje koncesioni-
rane dejavnosti;

d) pripraviti in predložiti morajo inve-
sticijski program vlaganj v objekte in na-
prave za oglaševanje in poslovni načrt;

e) zagotoviti morajo, da bo izvajanje de-
javnosti, ki je predmet koncesije, poteklo v
skladu z zakonodajo, odlokom o izvajanju
gospodarske javne službe oglaševanja
(MUV, št. 4/96) ter odlokom o koncesijah
za opravljanje dejavnosti oglaševanja
(MUV, št. 10/96) in koncesijsko pogodbo;

f) izpolniti morajo ostale pogoje iz od-
loka in javnega razpisa.

5. Čas za katerega se koncesija podelju-
je: koncesija se podeljuje za čas 5 let od
podpisa koncesijske pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

6.1. Reference ponudnika, zlasti stro-
kovna usposobljenost (izkušnje, znanje in
kadri) ter kvaliteta in oblika izvedbe ogla-
ševanja.

6.2. Ponujena višina plačila za korišče-
nje koncesije za opravljanje dejavnosti ogla-
ševanja oziroma za zakup javnih površin,
ločeno za posamezno vrsto reklamnih ob-
jektov in naprav iz druge točke tega razpisa.

6.3. Druge morebitne ugodnosti, ki jih
zagotavlja ponudnik.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
7.1. Izpisek iz sodnega registra, iz kate-

rega bodo razvidni vsi podatki, ki se v regi-
ster vpisujejo.

7.2. Reference o dosedanjem delu na po-
dročju dejavnosti oglaševanja.

7.3. Predivdena organizacija in kadrov-
ska struktura ponudnika.

7.4. Dokazila o finančnih zmožnostih za
opravljanje dejavnosti oglaševanja.

7.5. Idejno zasnovo predvidenih objek-
tov in naprav za oglaševanje.

7.6. Ponujeno višino nadomestila za
opravljanje dejavnosti oglaševanja oziro-
ma za zakup javnih površin in druge more-
bitne ugodnosti, ki jih zagotavlja ponud-
nik.

7.7. Obrazca BON 1 in 2.

7.8. Osnutek koncesijske pogodbe.
7.9. Izjavo, da bo izvajanje dejavnosti

oglaševanja potekalo v skladu z veljavnimi
predpisi.

8. Oddaja ponudbe: ponudniki morajo
oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Koncesija
za oglaševanje” v roku 30 dni od objave
javnega razpisa na naslov: Mestna občina
Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska
ulica 40, 2000 Maribor. Nepravilno oprem-
ljene, nepopolne, nejasne in nepravočasne
ponudbe bo komisija v postopku odpiranja
ponudb, izločila.

9. Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1996
ob 12. uri v sejni sobi Komunalne direkci-
je, Slovenska ul. 40/II, Maribor.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
sprejema odločitve.

10. Dodatne informacije dobijo ponud-
niki po tel. 062/225-261 int. 422.

Mestna občina Maribor
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Št. 645/7-96 Ob-3467

Občina Vojnik na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

krajevnih in lokalnih cest na območju
Občine Vojnik

1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.

2. Predmet razpisa: oddaja del za asfalti-
ranje lokalnih in krajevnih cest.

3. Lokacija KS Dobrna:
– krajevna cesta Es–Žabrl dolžina 400 m

in širina 2,7 m,
– krajevna cesta Senič–Vitez, dolžina

730 m in širina 2,7 m,
– poplastitev lokalne ceste s fino maso

dolžine 250 m in širine 5 m ter pločnik
dolžine 200 m in širine 1,5 m.

4. Lokacija KS Nova Cerkev:
– asfaltiranje krajevne ceste 5 + 2 cm

Homec, dolžine 1200 m in širine 2,7 m.
5. Lokacija KS Frankolovo:
– asfaltiranje krajevne ceste 5 + 2 cm

Marzidovšek Vlado–Pesjak–Goršek, dolži-
ne 1100 m in širine 3 m.

6. Lokacija KS Vojnik:
– asfaltiranje krajevne ceste 5 + 2 cm

Vojnik–Pot v Konjsko dolžine 650 m in ši-
rine 3 m,

– asfaltiranje ceste v Tomaž dolžine
500 m in širine 2,70 m,

– asfaltiranje ceste Arclin in cest Bovše
dolžine 300 m in širine 2,70 m.

7. Orientacijska skupna vrednost inve-
sticije znaša ca. 24,000.000 SIT.

8. Predviden rok pričetka del je takoj po
podpisu izvajalske pogodbe, predviden rok
dokončanja del je oktober 1996.

9. Popolne ponudbe morajo ponudniki
predložiti najkasneje do 20. 8. 1996 do 10.
ure v prostorih Občine Vojnik, Keršova 1,
Vojnik. Na kuverti mora biti označeno “Ne
odpiraj – obnova cest”.

Podrobne informacije o razpisnih pogo-
jih lahko ponudniki dobijo pri Preložnik To-
netu (tel. 063/772-125).

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– cene,
– rok izvedbe del,
– garancija,
– finančni pogoji in ugodnosti (popusti,

kreditiranje, odloženo plačilo).
11. Odpiranje ponudb bo javno dne 20.

8. 1996 ob 11. uri v sejni sobi Občine Voj-
nik. Navzoči predstavniki ponudnikov mo-
rajo komisiji predložiti pooblastilo o zasto-
panju.

12. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pi-
sno obveščeni v petih dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Vojnik

Št. 22/96 Ob-3468

Poslovno združenje prehrane Slovenije
– Giz, Ljubljana, Slovenska 54, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro primernega ponudnika za

oblikovanje zaščitne znamke slovenskih
vrtnin ter ustreznega logotipa

1. Naročnik: Poslovno združenje prehra-
ne Slovenije – Giz, Ljubljana, Slovenska
54.

2. Predmet: izdelava logotipa črk za be-
sedilo “pridelano v Sloveniji” in znaka, ki
naj bo čimbolj enostaven (čist) in asociira
na Slovenijo.

3. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
s strokovno dokumentacijo, ki je dosegljiva
na naslovu naročnika v roku 8 dni od dneva
objave. Znak in logotip morata biti ustrezna
za zaščito. Informacije so možne med 10. in
12. uro na tel. 13-24-340.

4. Orientacijska vrednost projekta je
200.000 SIT.

5. Merila za izbiro:
– cena in plačilni pogoji,
– bonitetno poročilo,
– reference,
– druge ugodnosti ponudnika,
– možnost nadaljenga sodelovanja pri iz-

vedbi projekta.
6. Pisne vloge s prilogami pošljite do 16.

8. 1996 na naslov naročnika, z oznako: Raz-
pis slovenske vrtnine – Ne odpiraj.

Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8.
1996 ob 11. uri na naslovu naročnika.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Poslovno združenje prehrane Slovenije –

Giz

Št. 46/96 Ob-3469

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju d.o.o., Grajska cesta, 1410 Zagor-
je ob Savi objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za “Sanacijo brežine
nad hišo Grošelj v Podvinah (Zagorje)”

I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje  v zapira-

nju d.o.o., Grajska cesta, 1410 Zagorje ob
Savi.

2. Predmet razpisa: sanacija brežine nad
hišo Grošelj v Zagorju, ki bo obsegala:

a) izdelavo opornega zidu.
3. Lokacija: Podvine 40 v Zagorju ob

Savi.

4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno: orientacijska vrednost del znaša sku-
paj 2,300.000 SIT.

II. Pogoji za udeležbo

1. Ponudnik lahko ponudi kompletno iz-
vedbo razpisanih del.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po posa-
meznih postavkah.

III. Posebni pogoji

1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, v kolikor bo z njim
sklenjena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 5.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.), kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventuelno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je teh.
vodja površinskih del Sandi Grčar, tel.
64-100).

V. Končna določila

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

– dokazilo o registraciji,

– predračun,
– fiksnost cen,

– reference in seznam podizvajalcev,

– plačilni pogoji,

– krediti,

– BON1 in BON2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno in projekt-
no dokumentacijo.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,

3. ponudbeno ceno ločeno po objektih,

4. rok izdelave v koledarskih dneh,

5. opcija ponudbe,

6. ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:

– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,

– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.

Ponudbe morajo biti dostavljene do 15
dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Sa-
vi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, petnaj-
sti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu
RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju d.o.o. (Sanacija bre-
žine nad hišo Grošelj v Podvinah)”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudni-
ku Zagorje v zapiranju d.o.o., tel. št.
0601/64-100, Sandi Grčar.

Rudnik Zagorje v zapiranju
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Št. 35102-2/96 Ob-3470

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

javni razpis
za izgradnjo vodovoda Kostanjevica
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda

Kostanjevica:
– cevovodi dolžine 3000 metrov,
– vodohran Orehovec, prostornine 120

m3

  
(kubičnih metrov)
3. Rok izvedbe: predviden pričetek del

je 15. 9. 1996, končanje april 1997.
4. Orientacijska cena:
– cevovodi: 55,000.000 SIT,
– vodohran 8,000.000 SIT.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji (kompenzacija, fiksnost cen),
rok izvedbe, strokovna usposobljenost izva-
jalca in reference s področja del, realnost
ponudbe, dodatne ugodnosti.

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

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom (naročnik ne nudi avansa),
– plačilne pogoje in rok izvedbe,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– vzorec pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
Kot garancijo za resnost ponudbe mora

ponudnik k ponudbi priložiti finančni doku-
ment (bančno ali zavarovalniško garancijo,
akceptni nalog), ki glasi na 10% ponudbene
cene in ga naročnik lahko vnovči v dobro
računa Občine Krško št. ŽR
51600-630-13-042, če ponudnik v opcij-
skem roku odstopi od ponudbe. Neizbranim
ponudnikom se finančni dokument vrne
hkrati z obvestilom o izboru izvajalca.

2. Ponudbo z oznako “Vodovod Kosta-
njevica – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje do 27. 8. 1996
do 10. ure na Občino Krško – oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žr-
tev 14, kjer bo isti dan ob 11. uri javno odpi-
ranje ponudb, v sejni sobi “E” Občine Krško.

Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo v sedmih dneh po objavi v
Uradnem listu RS od 7. do 8. ure na Občini
Krško – oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, proti plačilu nepovratnih sredstev v
znesku 10.000 SIT na žiro račun Občine
Krško št. 51600-630-13-042. Vse dodatne
informacije dobite pri Kalan Janezu (tel.
0608/22-771).

3. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudbe s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

4. O izidu bodo ponudniki obveščeni pi-
sno najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Občina Krško

Št. 877/96-31 Ob-3471

Občina Gornja Radgona objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za sanacijo gozdnih cest

1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: Izbira najugodnejše-

ga izvajalca za sanacijo gozdnih cest.
3. Orientacijska vrednost del: 1,300.000

SIT.
4. Rok izvedbe razpisanih del: 30 dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega izva-

jalca:
– ponudbena cena, plačilni pogoji, refe-

rence, rok izvedbe, garancijski roki, uspo-
sobljenost izvajalca za razpisana dela.

6. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo na Občini Gornja
Radgona pri inž. Ščavničar, tel. 069/61-671.

7. Kompletne ponudbe z oznako: “Po-
nudba za sanacijo gozdnih cest – Ne odpi-
raj!” morajo ponudniki oddati do 19. 8. 1996
do 10. ure na naslov: Občina Gornja Radgo-
na, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Občine Gornja Radgona 19. 8. 1996 ob
11. uri.

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

Občina Gornja Radgona

Št. 039-00-0001/96-070/03 Ob-3472

Republika Slovenija, Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, Tržni inšpektorat
Republike Slovenije, Ljubjana, Parmova 33,
objavlja na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije  (Ur. l. RS,
št. 5/96) in na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo zgornjih vrhnjih zaščitnih

oblačil – vetrovk
1. Naročnik: Tržni inšpektorat Republi-

ke Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: Izdelava moških in

ženskih vrhnjih zaščitnih oblačil – vetrovk.
3. Količina: 60 kom ženskih in 60 kom

moških vetrovk.
4. Vrednost naročila: 2,500.000 SIT kot

orientacija.
5. Opis izdelka:
Izdelek naj bo izdelan iz vodonepropust-

ne tkanine z dodatno notranjo podlogo, ki
se vstavi in sname z zadrgo. Dodatna podlo-
ga naj bo iz termovelurja ki se lahko nosi
samostojno. Prav tako naj se lahko nosi tudi
vrhnji del oblačila.

Izdelek mora biti v kombinaciji dveh
barv.

Vrhnji del oblačila mora imeti na spod-
njem delu dva žepa z dvojno gubo, ki se
zgoraj zapirata z zadrgo, ob strani pa so
proste odprtine. Žepa morata biti prekrita s
poklopcema in na vsakem poklopcu morata
biti dva stiskača.

Na prsnem delu morata biti žepa z zadr-
go.

Na ovratniku je pokrita zadrga.
Izdelek mora imeti kapuco, ki se lahko

zloži v ovratnik.
Spredaj naj se izdelek zapira z zadrgo, ki

je pokrita z zgornjo in spodnjo letvijo in ki
se zapira s stiskači.

Zapestnik mora imeti regulator širine.
V prsni višini mora biti izdelan notranji

žep z zadrgo in paspulo, v spodnjem delu pa
je odprti dodatni žep.

Notranji del izdelka (dodatna notranja
podloga), mora imeti dva žepa, vrvico z
regulatorji in zapiranje od spredaj z zadrgo.

6. Kakovost izdelave:
– šivanje izdelka mora biti izvedeno ta-

ko, da šivi vzdržijo normalna naprezanja,
– zaključki šivov morajo biti zavarova-

ni,
– notranji šivi morajo biti zavarovani, da

se tkanina ne osipa,
– posamezni deli  izdelka ne smejo barv-

no odstopati,
– všivne etikete na izdelku morajo, gle-

de vsebine, biti barvno obstojne.
7. Označevanje izdelka:
Izdelki morajo biti označeni v skladu z

določili člena 4. “pravilnika za označeva-
nje, zaznamovanje in pakiranje tekstilij”
(Ur. l. RS, št. 11/96).

8. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov:

– cena/kom,
– kakovost izdelka,
– konkurenčne cene,
– stalnost cen do končne izdobave v letu

1996,
– čas izdobave,
– popusti,
– garancija predpisane kakovosti,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili.

9. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

Vsebovati morajo še:
– registracijo podjetja,
– predlog pogodbe,
– reference,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

razlage na zahtevo naročnika v zvezi s po-
nudbo.

10. Ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izdelavo vetrovk” ter točnim nazivom in
naslovom ponudnika.

Ponudbe je treba poslati priporočeno do
vključno 19. 8. 1996 do 10. ure, lahko pa se
do istega roka oddajo osebno v tajništvu
Tržnega inšpektorata RS, Parmova 33, Ljub-
ljana.

11. Nepopolne, nejasne ali ponudbe z
naknadno ugotovljenimi neresničnimi po-
datki bodo izločene.

12. Odpiranje ponudb bo dne 26. 8. 1996
ob 10. uri v sobi glavnega tržnega inšpek-
torja, Parmova 33, Ljubljana.

Prisotni predstavniki pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
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13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb.

Informacije o tem javnem razpisu dobijo
ponudniki na Tržnem inšpektoratu Republi-
ke Slovenije, tel. 313-863, vsak delavnik
med 9. in 10. uro.

Kontaktna oseba je Miroslav Stojanovič.
Ministrstvo za

ekonomske odnose in razvoj
Tržni inšpektorat RS

Št. 106/96 Ob-3473

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 40/94), odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94), objavlja Dom upoko-
jencev Polzela, Polzela 18

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo dotrajanih

delov ostrešja na vzhodnem traktu
graščine Šenek.

1. Ime naročnika: Dom upokojencev Pol-
zela, Polzela 18.

2. Predmet javnega razpisa:
– dobava, montaža in demontaža delov-

nega odra
– odkrivanje strehe, demontaža žlebov,

strelovoda, snegobranov, odstranitev raznih
dotrajanih obrob in izdelava novih

– zamenjava dotrajanega bobrovca, let-
vanje, po potrebi zamenjava dotrajanih le-
senih delov ostrešja.

3. Roki izvedbe del: dela morajo biti
končana v roku 2 mesecev od začetka izva-
janja del. Predviden začetek del v septem-
bru 1996.

4. Predvidena vrednost razpisanih del
znaša 12,000.000 SIT.

5. Razpisni pogoji: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo skupaj z
razpisnimi pogoji oziroma dobijo ustrezne
podatke in opravijo ogled na objektu dne 6.
in 7. avgusta 1996 med 11. in 13. uro pri
upravnici Doma upokojencev Polzela.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– primernost cene,
– boljše reference,
– krajši rok za dokončanje del,
– garancijski rok in druge ugodnosti za

naročnika.
7. Rok za oddajo ponudbe: do 31. avgu-

sta 1996 do 12. ure na naslov: Dom upoko-
jencev Polzela, Polzela 18.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako: “Ponudba – DU Polzela –
Ne odpiraj!”

8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Do-
ma upokojencev Polzela dne 2. septembra
1996 ob 11. uri.

9. Vsi sodelujoči ponudniki bodo pisno
obveščeni o izidu javnega razpisa v 8 dneh
po izbiri.

Dom upokojencev Polzela

Št. 274/96 Ob-3474

Republika Slovenija Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca

investicijsko-vzdrževalnih del
Investitor: Republika Slovenija Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
razpisuje naslednja dela:

1. Zamenjava kotla za centralno ogreva-
nje na kurilno olje – moč 350 KW, tip ZV in
zamenjava dotrajanih armatur.

2. Zamenjava rotacijskega sušilnika – de-
montaža starega in vgradnja novega, zmog-
ljivost 34 KG, moči 30 KW.

3. Prekritje 1.450 m2 streh z bramak ope-
ko, prelatanje ostrešja, zamenjava morebit-
nih posameznih delov ostrešja in 300 m2

strehe s kritino tegula kanadeze.
4. Slikopleskarska dela z vodoodporni-

mi barvami 2.000 m2 in 500 m2 opleska
radiatorjev.

5. Ureditev peš poti – stopnic dolgih 30
m, 1 m širine, z višinsko razliko 4 m in
enostransko oporno ograjo, cevne konstruk-
cije, višine 0,90 m.

6. Rok za izvedbo: Ponudnik mora do-
končati z izvedbo razpisanih del najkasneje
do 25. 10. 1996, razen kotla za centralno
kurjavo, ko je rok 30. 9. 1996.

7. Orientacijska vrednost navedenih del
je 10,000.000 SIT.

8. Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana
dela, vkolikor z razpisanimi pogoji ni dru-
gače določeno. Ponudbe, ki ne bodo vsebo-
vale celotne razpisne naloge, bodo zavrnje-
ne kot nepopolne. Ponudba mora biti izde-
lana na originalni razpisni dokumentaciji,
ki jo ponudniki lahko prevzamejo v upravi
doma do 12. ure, vsak dan do 9. 8. 1996.

9. Ponudnik mora podpisano in pravilno
opremljeno ponudbo z vso ponudbeno do-
kumentacijo v zapečateni kuverti, označeno
z oznako: Ne odpiraj – ponudba, oddati v
tajništvu doma, Tisja, Črni potok 13, Šmart-
no pri Litiji (tel. 061/887-479) najpozneje
do 21. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudbe poslane priporočeno po pošti,
morajo prispeti v tajništvo doma “TISJE”
do zahtevanega roka in ure.

10. Odpiranje ponudb bo 21. 8. 1996 ob
12. uri v upravi doma “TISJE”. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo komisiji za
odpiranje ponudb predložiti pisna poobla-
stila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
Nepravilno opremljene in prepozno vložene
ponudbe bo komisija izločila kot neveljav-
ne. Odpiranje ponudb bo komisijsko.

Naročnik ima pravico zavrniti vse po-
nudbe, v kolikor ugotovi, da nobena ponud-
ba ne ustreza razpisu.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference na sorodnih objektih,
– boniteta ponudnika,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

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

vale na uspešnost izvedbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

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

12. Oddaja del: Naročnik bo o svoji od-
ločitvi o izbiri izvajalca za razpisana dela
obvestil vse ponudnike v roku 10 dni po
odpiranju ponudb. Naročnik bo z izbranim
izvajalcem sklenil pogodbo najkasneje v ro-
ku 10 dni od odločitve o izbiri ponudnika.

Naročnik ima pravico do tega, do dolo-
čenega dela ne odda.

13. Naročnik ponudnikom ne priznava
nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponud-
be.

14. Ponudnik predloži tudi izjavo, da je
njegova ponudba izdelana v skladu z razpi-
snimi pogoji in navodili ponudniku.

RS Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-3475

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 Kozje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

sanacijo mostu čez reko Bistrico v
Lesičnem

1. Investitor: Občina Kozje, Kozje 37,
Kozje.

2. Predmet razpisa: Sanacija mostu čez
reko Bistrico v Lesičnem.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku se-
dem dni od dneva objave javnega razpisa
med 8. in 10. uro na sedežu Občine Kozje.

Dokumentacijo je možno dvigniti na os-
novi predhodne predložitve dokazila o vpla-
čilu 5.000 SIT, ki jih ponudnik nakaže na
ŽR Občine Kozje, št. 50730-630-10194.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 4,700.000 SIT.

5. Predvideni rok dokončanja del: okto-
ber 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– lista referenčnih objektov,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku,
– dokaz o strokovnosti kadrov,
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudbe morajo vsebovati elemente,

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Investitor bo v skladu s postavljenimi
merili izbral najugodnejšega ponudnika, kar
pomeni, da je ponudbena cena eno od meril.

10. Rok za oddajo ponudb je 23. avgust
1996, najkasneje do 12. ure v občinski urad
Občine Kozje, Kozje 37, Kozje 3260.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti, posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, kot je navedeno v tem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za sanacijo mostu
čez Bistrico v Lesičnem”.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Kozje, Kozje 37, v 8 dneh po poteku
roka za oddajo pismenih ponudb, o času
bodo ponudniki pravočasno obveščeni. Pri
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odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Občina Kozje

Ob-3476

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

javni razpis
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.,

Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Izdelava lokacijske dokumentacije in pri-

dobitev lokacijskega dovoljenja za sanacijo
useka Križni vrh na progi Zidani Most-Šen-
tilj v km 566+000.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 500.000  SIT.

4. Rok izvedbe: 3 mesece.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo

ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu
kupnine v prostorih Slovenskih železnic
d.d., Kolodvorska ul 11, Ljubljana, soba 210
pri Ireni Zore, dipl. inž. gr. (tel. 13-13-144
int. 24-71) od objave do 23. 8. 1996 med 9.
in 11. uro. Kupnina za razpisno dokumenta-
cijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakaza-
na na račun št. 50100-601-5014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

nudijo:
– boljše reference (izdelava večjega šte-

vila istovrstnih ali podobnih objektov),
– krajši rok izvedbe,
– boljše finančne pogoje (kredit, itd),
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 27. 8. 1996 do

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

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1996

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

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

Ob-3477

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

javni razpis
1. Naročnik
Slovenske železnice d.d., Kolodvorska

11, 1506 Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Izdelava PGD in PZI sanacije useka križ-

ni vrh na progi Zidani most–Šentilj v km
566+000.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000  SIT.

4. Rok izvedbe: 3 mesece.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo

ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu
kupnine v prostorih Slovenskih železnic
d.d., Kolodvorska ul 11, Ljubljana, soba 210
pri Ireni Zore, dipl. inž. gr. (tel. 13-13-144
int. 24-71) od objave do 23. 8. 1996 med 9.
in 11. uro. Kupnina za razpisno dokumenta-
cijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakaza-
na 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),

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

ku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 27. 8. 1996 do

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

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1996

ob 12. uri v prostorih naročnika.
9. 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-3478

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za dobavo in montažo notranjega
sistema zaščite pred prenapetostjo
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
notranjega sistema zaščite pred prenapetost-
jo na lokaciji kontrolni stolp Brnik.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 3,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave in montaže:
september 1996.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (k) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
b) podatki o registraciji podjetja (ne sta-

rejše od treh mesecev),
c) bonitetna poročila BON1, BON2 ozi-

roma BON3 (ne starejša od trideset dni),

d) ceno za posamezno postavko, obvez-
no vpisano v razpisno dokumentacijo, izra-
ženo v SIT,

e) skupno ceno za celotno ponudbo z
vključenim 3% prometnim davkom, izraže-
no v SIT s plačilnimi pogoji min 30 dni po
montaži,

f) reference ponudnika,
g) izjava, da bodo dela opravljena v skla-

du z ustreznimi tehničnimi predpisi in pro-
jektom za izvedbo del,

h) rok dobave in montaže,
i) čas veljavnosti ponudbe,

j) garancijski rok za izvedena dela,
k) osnutek pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:

– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe,

– ponujena cena in plačilni pogoji,
– rok dobave in montaže,
– garancijski rok za izvedena dela,

– potrjene bonitete Agencije RS za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Naročnik si pridržuej pravico svoje oce-
ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana v zapečatenih
kuvertah z vidno oznako “Ponudba za po-
novni javni razpis za dobavo in montažo
notranjega sistema zaščite pred prenapetost-
jo – RAZ 96_8 – Ne odpiraj!” do 21. 8.
1996 do 14.30. Ponudbe so lahko vročene
do istega roka v vložišču Uprave RS za
zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
Ponudbe poslane po pošti, morajo prispeti v
vložišče URSZP do zgoraj navedenga roka
in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno in sicer
22. 8. 1996 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki ob
obvezni predložitvi pooblastila za dvig do-
bijo vsak delovni dan pri Ivanu Gvardjanči-
ču, URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana, ob
predhodni najavi na tel. 061/17-34-706.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki ne bo-
do zadovoljevale 12. člena odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-3479

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
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javni razpis
za dobavo in montažo notranje opreme
na objektu kontrolni stolp na letališču

Maribor
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: dobava notranje
opreme, montaža in delna izdelava po naro-
čilu za službene in pomožne prostore kon-
trolnega stolpa na letališču Maribor po do-
kumentaciji, popisani v točki 3. razpisnega
gradiva.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 2,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave in montaže: ok-
tober 1996.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (k) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,

b) podatki o registraciji podjetja (ne sta-
rejše od treh mesecev),

c) bonitetna poročila BON1, BON2 ozi-
roma BON3 (ne starejša od trideset dni),

d) pravilno izpolnjen original razpisne-
ga gradiva (žig in podpis odgovorne osebe
na vsakem listu gradiva posebej),

e) cene za posamezne postavke popisa
del iz razpisnega gradiva, izražene v SIT,

f) skupno ceno za celotno ponudbo z
vključenim ustreznim prometnim davkom,
izraženo v SIT s plačilnimi pogoji min 30
dni po montaži,

g) reference ponudnika,

h) rok dobave in montaže,

i) čas veljavnosti ponudbe,

j) garancijski rok za vsa izvršena dela
skladno z zahtevami razpisnega gradiva,

k) osnutek pogodbe.

Za prijavo na razpis je dvig razpisnega
gradiva in ogled objekta in prostorov obve-
zen!

Nepopolnih ponudb investitor ne bo
obravnaval.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– upoštevanje posebnih pogojev investi-
torja,

– reference ponudnika,

– rok dobave in montaže

– garancijski rok za izvršena dela,

– celovitost ponudbe,

– ponujena cena in plačilni pogoji,

– potrjene bonitete Agencije RS za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Investitor si pridržuje pravico svoje oce-
ne izbire najugodnejšega ponudnika in ni-
ma nikakršnih obveznosti do ponudnikov,
ki niso bili sprejeti kot najugodnejši. Inve-
stitor ni dolžan smatrati najcenejše ponudbe
kot najugodnejše.

Investitor lahko glede na razpoložljiva
sredstva izbere samo del razpisane opreme.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana v zapečatenih

kuvertah z vidno oznako “Ponudba za javni
razpis za dobavo in montažo notranje opre-
me na objektu kontrolni stolp na letališču
Maribor – RAZ96_07 – Ne odpiraj!” do 29.
8. 1996 do 14.30. Ponudbe so lahko vročene
do istega roka v vložišču Uprave RS za
zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
Ponudbe poslane po pošti, morajo prispeti v
vložišče URSZP do zgoraj navedenga roka
in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno in sicer 3.
9. 1996 ob 10. uri v sejni sobi URSZP,
Kotnikova 19a, Ljubljana. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje.

9. Kontaktne osebe za dvig razpisnega
gradiva ter ogled objekta in prostorov so
vsak delovni dan Dubrovnik Bojan, Lašič
Danilo, Ambrožič Branko, Letališka kon-
trola letenja Maribor, 2312 Orehova vas.
Dvig razpisnega gradiva ter ogled sta mož-
na po obvezni predhodni najavi pri eni od
kontaktnih oseb na tel. 062/692-922. Za dvig
in ogled morajo interesenti obvezno predlo-
žiti ustrezno pooblastilo.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki ne bo-
do zadovoljevale 12. člena odredbe o po-
stopku za izvjanje javnega razpisa za odda-
jo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

Ob-3480

Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddaj javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

raziskovalne vrtine za termalno vodo na
območju Bovca

1. Naročnik: Občina Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, Bovec.

2. Predmet razpisa: izdelava projekta ra-
ziskovalne vrtine za termalno vodo.

Vsebina del:
– določitev ustrezne lokacije za vrtanje

in priprava lokacije,
– izdelava potrebne dokumentacije s pri-

dobitvijo dovoljenj za izvedbo projekta,
– izvajanje meritev med vrtanjem in ob-

delava podatkov – laboratorijske analize
kamnin in fluidov,

– izdelava in oprema vrtine do ponujene
globine vrtanja.

3. Orientacijska vrednost: 6 mio SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (sofinanciranje, kredi-

tiranje, udeležba v riziku raziskav),
– reference in uspešnost ponudnika na

podobnih delih,
– strokovni kadri in oprema,
– terminski plan za izvedbo posameznih

aktivnosti,
– kompletnost ponudbe,

– vključitev lokalnih izvajalcev za dolo-
čena dela,

– garancija za strokovno in zanesljivo
izvedbo,

– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference za podobna dela,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom in terminskim planom za izvedbo
posameznih faz in plačil,

– finančno konstrukcijo, ki upošteva so-
financiranje ali kreditiranje ter načine pla-
čila,

– predvideni delež lokalnih podizvajal-
cev,

– opcijo ponudbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti.
6. Rok za oddajo ponudb: ponudbe za

javni razpis predložite v roku 35 dni po tej
objavi v uradnem listu RS do 13. ure na
Občinski urad Občine Bovec. Ponudba mo-
ra biti v zaprti kuverti z navedbo “Ponudba
za raziskovalno-kaptažnovrtino v Bovcu –
Ne odpiraj”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občinskega urada Občine Bovec ob
13.30 na dan zaključka tega razpisa.

8. Naročnik ima pravico izbrati najugod-
nejšega in ne nujno najcenejšega izvajalca
del. Prav tako si pridržuje pravico, da v
primerih utemeljenih razlogov ne sklene po-
godbe z najugodnejšim ponudnikom.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca pi-
smeno obveščeni v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Občina Bovec

Št. 04-03/96 Ob-3481

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

javni razpis
za izbiro izvajalca del za izvedbo

ogrevanja muzejske stavbe
Pokrajinskega muzeja Koper

1. Investitor: Pokrajinski muzej Koper,
Kidričeva 19, Koper, ki ga po pooblastilu
zastopa I.I.I., d.o.o., Ferrarska 12, Koper.

2. Predmet razpisa so strojno instalacij-
ska, elektro-instalacijska in gradbena dela
za potrebe ogrevanja muzejske stavbe Po-
krajinskega muzeja Koper.

3. Razpisno dokumentacijo in dodatna
pojasnila dobijo interesenti pri zastopniku
investitorja I.I.I., d.o.o., Ferrarska 12, Ko-
per pri Dušanu Kanduču (tel. 066/37-927) v
roku 10 dni od dneva objave razpisa, vsak
delovnik od 8. do 10. ure.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu 15.000
SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št.
51400-601-31338 I.I.I., d.o.o., Koper z na-
menom “Pristojbina za javni razpis: ogreva-
nje muzejske stavbe”. S plačilom pristojbi-
ne se zagotavlja resnost ponudnika glede
pristopa na javni razpis ter kritje stroškov,
nastalih iz naslova javnega razpisa. Pristoj-
bina se ponudnikom ne vrača.
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4. Pričetek del: prva polovica septembra
1996.

5. Orientacijska vrednost del: 6,000.000
SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
21. 8. 1996 do 10. ure na naslov Pokrajinski
muzej Koper, Kidričeva 19, 6000 Koper.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ku-
vertah z oznako “Ponudba – Ogrevanje mu-
zejske stavbe – Ne odpiraj”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1996
ob 11. uri v sejni sobi Pokrajinskega muzeja
Koper, Kidričeva 19, Koper. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo želeli sodelovati na
javnem odpiranju, morajo predložiti pisme-
no pooblastilo ob pričetku javnega odpira-
nja ponudb.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

I.I.I., d.o.o., Koper

Ob-3482

Javni zavod RTV Slovenija objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo univerzalnega
komunikacijskega ožičenja v objektih

RTV Slovenija v Ljubljani, na
Kolodvorski 2–4, Tavčarjevi 17,

Komenskega 5 in Čufarjeva 2 in 4
Priključna mesta (okvirno 1850 priključ-

nih mest) naj bo možno uporabiti kot pri-
ključek za telefonsko, terminalsko ali raču-
nalniško povezavo. Pasivni del mreže naj
bo grajen z ožičenjem kategorije 5.

Detajlne podatke o razporedu priključ-
kov po objektih RTV oziroma njih število
lahko ponudniki dobijo pri komisiji za izbor
ponudnikov ožičenja (tel. 13-11-333). Kon-
taktne osebe so: B. Naglič, B. Vrh in A.
Dolinar.

Ponudba mora poleg natančne specifika-
cije opreme vsebovati tudi stroške izdelave
vseh potrebnih projektov, možne roke iz-
gradnje ožičenja ter vse druge komercial-
no-finančne pogoje.

Rok za oddajo ponudb je 30 dni po obja-
vi v Uradnem listu RS.

Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z nazi-
vom “Razpis za ožičenje”, na naslov: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2–4, 1550 Ljublja-
na, Peter Mori, dipl. inž.

O izboru najboljšega ponudnika bo od-
ločala razpisna komisija na zaprti seji. Po
seji bodo ponudnike tudi pisno obvestili o
rezultatih izbora.

RTV Slovenija

Št. I-46/96 Ob-3483

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
Videm objavlja

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev

1. Naročnik: Občina Videm.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca red-

nih in izrednih prevozov učencev osnovnih
šol v Občini Videm za leto 1996/97.

Osnovna šola Relacija Okvirni čas Predvideno Okvirni čas
odhoda št. učencev povratka

Videm Sela–Zg. Pristava–Tržec–Videm 7.00 12.30
7.30 14.15

Leskovec Ložina–Mala Varnica–Leskovec 7.15 13.45
Veliki Okič–Leskovec 7.15 13.00

Sela Popovci–Zg. Pristava–Sela 7.30 13.10
Podlehnik Krušič–Dolena–Podlehnik 6.50 13.45

Trivode–šola Gruškovje–
Kozminci–Podlehnik 6.55 13.45
Spodnje Gruškovje–Podlehnik 7.10 13.45
Podlehnik–popoldan 10.55 16.40

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in o pro-
računu RS za leto 1995.

2. Predmet razpisa: zamenjava mehan-
skih signalov s svetlobnimi na postaji Ra-
dohova vas.

3. Lokacija: železniška postaja Radoho-
va vas.

4. Čas del: dela morajo biti zaključena
90 dni po podpisu pogodbe.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
15,000.000 SIT.

6. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete na naslovu: Slo-
venske železnice, d.d., Sekcija za vzdrževa-
nje SVTK naprav Ljubljana, Trg OF 7/II,
pri Biščak Marjanu, tel. 13-13-144 int. 23-33
od 5. 8. 1996 do 9. 8. 1996 od 8. do 10. ure.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:

– boljše reference,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 16. 8. 1996

do 9. ure v tajništvu Sekcije za vzdrževanje
SVTK naprav Ljubljana, Trg OF 7/II, Ljub-
ljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1996
ob 11. uri v prostorih Sekcije za vzdrževa-
nje SVTK naprav Ljubljana, Trg OF 7/II.

10. Obvestilo o izboru: o izboru bodo
ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 105/96 Ob-3485

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

večja vzdrževalna dela na lokalni cesti L
2814 Hrastje Mota–Kapela

1. Predmet razpisa: večja vzdrževalna
dela na lokalni cesti L 2814 Hrastje Mosta–
Kapela, v dolžini 1000 m.

2. Orientacijska vrednost predvidenih del
je 7,200.000 SIT.

3. Rok za dokončanje del je 30 koledar-
skih dni od dneva sklenitve pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost vsebine ponudbe,

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

3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki.

Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno,
odgovorno in v skladu s cestno zakonodajo.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena/km,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta vozil (tip, starost),
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– podatki o prevoznem sredstvu (tip, ve-

likost, starost),
– relacija,
– cena za razpisne prevoze in plačilni

pogoji,
– reference,
– ugodnosti ponudnika.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena na km, plačilni po-

goji,
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Ponudbe opremljene z vso dokumen-

tacijo je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
prevoz učencev, na Občino Videm, Videm
pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju, 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo enajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 9. uri, v
prostorih Občine Videm.

Ponudniki bodo o izboru pisno obvešče-
ni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Občina Videm

Ob-3484

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in proračuna 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 zamenjavo

mehanskih signalov s svetlobnimi na
postaji Radohova vas
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– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika,

– plačilni pogoji in cene,
– roki izvedbe,
– druge ugodnosti, katere nudi ponudnik

naročniku.
5. K ponudbi mora ponudnik predložiti

izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del, ter da jih je sposoben izve-
sti v predloženih rokih.

6. Razpisna dokumentacija s projektno
nalogo je na razpolago na sedežu Občine
Radenci, kjer ponudniki dobijo projektno
nalogo in vse ostale informacije.

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

7.1 firma, oziroma ime ponudnika,
7.2 dokazilo o registraciji,
7.3 reference,
7.4 ponudbeni predračun s prilogami:
– predračun del,
– delež stroškov in navedba eventualnih

podizvajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamika plačil po ponudbi v povezavi

s terminskim planom,
– vzorec pogodbe,
7.5 dinamiko realizacije ponudbe po po-

stavkah – terminski plan,
7.6 način obračunavanja del,
7.7 garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti,
7.8 ugodnosti, katere nudi ponudnik na-

ročniku,
7.9 navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika.
8. Investitor si pridržuje pravico oddati

dela fazno glede na razpoložljiva finančna
sredstva.

9. Ponudbe se lahko predložijo v desetih
dneh po objavi v Uradnem listu RS, na na-
slov: Občina Radenci, Radgonska c. 9, Ra-
denci, do 12. ure.

Ponudbe se oddajo v zapečateni kuverti
z oznako: ponudba za večja vzdrževalna de-
la na lokalni cesti L 2814 Hrastje Mota–
Kapela – ne odpiraj.

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

Občina Radenci

Št. 33-82/95-96 Ob-3486

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Komunal-
no stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo

vodovodnega omrežja v naselju Knežak
1. Investitor: Komunalno stanovanjsko

podjetje Ilirska Bistrica.
2. Naziv objekta: sanacija vodovodnega

omrežja v naselju Knežak.
3. Obseg in vrsta del: gradbena in mon-

tažna dela na cevovodu in objektih.
4. Orientacijska vrednost del znaša

20,000.000 SIT.
5. Predviden rok za pričetek del je sep-

tember 1996.

6. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo od dneva razpisa do vključ-
no sedmega dne po objavi tega razpisa vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na Komunal-
no stanovanjskem podjetju Ilirska Bistrica,
Prešernova 7, po predhodni najavi (tel.
81-190, 42-188, Mladinov Miro, Antonič
Darinka) in plačilu v višini 1.500 SIT na
žiro račun KSP Ilirska Bistrica, št.
52210-601-11971.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izvedbe, reference, izpolnjevanje osta-
lih razpisnih pogojev.

Investitor bo k razpisu še posebej pova-
bil izvajalce, s katerimi je že sodeloval in so
se izkazali s svojo primernostjo in kvaliteto.

Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-
godnejša.

8. Investitor si pridržuje pravico, da lah-
ko odda dela v izvedbo fazno glede na do-
tok in višino razpoložljivih finančnih sred-
stev ter da lahko odda izvajanje posameznih
odsekov vodovoda različnim izvajalcem.

9. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako Ne odpiraj – Ponudba za “Sa-
nacijo vodovodnega omrežja v naselju Kne-
žak” je potrebno dostaviti v zapečateni ovoj-
nici do 16. 8. 1996 do 12. ure na naslov:
Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska
Bistrica, Prešernova 7, Ilirska Bistrica.

10. Odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996 ob
9. uri v prostorih Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po od-
piranju ponudb.

Komunalno stanovanjsko podjetje,
Ilirska Bistrica

Ob-3487

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6,
skladno z zakonom o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne razvojne programe Re-
publike Slovenije v vzgoji in izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 13/94) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo računalniške prezentacijske

opreme
I. Predmet razpisa
Oprema za računalniške predstavitve
a) izvedba za učilnico,
b) izvedba za večjo dvorano.
Podroben opis tehničnih zahtev, vrsta in

količina posameznih komponent in ostale
zahteve so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

II. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente (označene in urejene v naslednjem
vrstnem redu):

1. Krovno izjavo
Vse gradivo v ponudbi razen tehnične

dokumentacije, mora biti oštevilčeno.
Krovna izjava mora biti žigosana in pod-

pisana s strani odgovorne osebe ponudnika
ter mora vsebovati:

– navedbo števila strani, ki sestavljajo
ponudbo,

– izjavo ponudnika, da vse kopije doku-
mentov, ki so priloženi ponudbi ustrezajo
originalom in

– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo de-
janskemu stanju.

2. Izpolnjen razpisni obrazec 1 (iz razpi-
sne dokumentacije) s podatki o ponudniku.

3. Izpolnjen razpisni obrazec 2 (kratek
povzetek ponudbe).

4. Podatke o ponudniku s fotokopijo re-
gistracije.

5. Obrazce BON1, BON2 oziroma
BON3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razisnega roka.

6. Izjavo ponudnika, da bo v roku petih
dni po pozivu dostavil na preizkušanje
naprave, ki so predmet ponudbe.

7. Izjavo ponudnika o zagotovljenem
vzdrževanju v garancijskem roku, ki je vsaj
24 mesecev, z navedbo odzivnega časa in
časa popravila.

8. Izjavo o roku, v katerem bo ponudnik
po izteku garancijske dobe zagotavljal re-
zervne dele in vzdrževanje.

9. Izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po poteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo posla z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 30%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo.

10. Izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po poteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti, od-
zivnega časa in časa popravila z akceptnim
nalogom ali drugo obliko zavarovanja v vi-
šini 10% vrednosti kupnine z devizno klav-
zulo.

11. Celovito ponudbo.
12. Vzorec pogodbe.
13. Podatke o kadrovski strukturi in stro-

kovnih referencah zaposlenih delavcev, ki
opravljajo dela s področja ponudbe, oziro-
ma predvidenih podizvajalcev.

14. Propagandno in ostalo gradivo.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ele-

mentov iz II. točke razpisa, bo komisija na
odpiranju zavrnila kot nepopolne in jih v
nadaljevanju ne bo obravnavala. Vse izjave
morajo biti žigosane in podpisane.

Pri izbiri dobavitelja bo komisija upo-
števala tehnične in ostale zahteve, ki so na-
štete v razpisni dokumentaciji.

III. Orientacijska cena vse razpisane
opreme znaša 30,000.000 SIT.

IV. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago od 26. 8. 1996 dalje na Zavodu RS
za šolstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 28, v
vložišču, soba 5. Na vašo pisno zahtevo
vam jo pošljemo tudi po pošti.

Dodatna pojasnila o razpisu bodo po-
nudniki dobili na informativnem delu, ki bo
26. 8. 1996 ob 10. uri na Zavodu RS za
šolstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 28, soba
28/II.

V. Komisija bo upoštevala ponudbe, ki
bodo prispele do 29. 8. 1996 do 9. ure na
naslov: Zavod za šolstvo, Ljubljana, Poljan-
ska cesta 28.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo ponudnika in oznako:
Ne odpiraj – ponudba, Javni razpis –
PR1/96.
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Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim
pooblastilom bo 29. 8. 1996 ob 10. uri v
prostorih Zavoda RS za šolstvo, cesta 28,
oba 28/II.

O izbiri dobavitelja za dobavo opreme
bodo ponudniki pismeno obveščeni v zako-
nitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 268/96 Ob-3488

Občina Dol pri Ljubljani objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, Dol pri Ljubljani.

2. Predmet razpisa:
– obnova cesta Laze–Janče v asfaltni iz-

vedbi, dolžine 400 m, širine 3,5 m + 2 × 0,5 m,
– obnova ceste Vinje–Ujec–Ihan v as-

faltni izvedbi, dolžine 600 m, širine 3,5 m +
2 × 0,5 m.

3. Popisi za izvedbo razpisanih del so na
razpolago v prostorih Občine Dol pri Ljub-
ljani, Videm 48 (Občinski urad) in se lahko
dvignejo proti predložitvi potrdila o vplači-
lu 5.000 SIT za razpisani objekt na žiro
račun Občine Dol pri Ljubljani, št.
50102-630-810176.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– naziv, točen naslov ponudnika,
– podroben terminski plan izvedbe raz-

pisanih del,
– ponudnik mora v ponudbi navesti tudi

plačilne pogoje in eventualno višino avansa
ter način obračunavanja del,

– v ponudbi mora biti navedena garan-
cijska doba za izvršena dela.

5. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– krajši rok dokončanja del,
– nižja ponudbena cena,
– daljši garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– opcijski rok ponudbe,
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del.
6. Naročnik si pridržuje pravico prilago-

diti obseg del in predvidenih sredstev za
dokončanje.

7. Rok za oddajo ponudb je 23. 8. 1996
do 15. ure. Zapečateno ponudbo z oznako
“Ponudba – Ne odpiraj – cesta” je potrebno
dostaviti na naslov: Občina Dol pri Ljublja-
ni, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.

Naročnik bo upošteval le tiste ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo vsebo-
vale vse zahtevane sestavne dele.

8. Javno odpiranje bo 2. 9. 1996 ob 12.
uri na sedežu občine.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 59/96 Ob-3489

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter po
pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo ob-
javlja podjetje Tron, d.o.o., Krško

javni razpis
za izvajanje agromelioracijskih del na

območju Občine Brežice
1. Naročnik: Tron, d.o.o., Župančičeva

9, Krško.
2. Predmet razpisa: izvedba agromelio-

racijskih del, na površini 8 ha, v Občini
Brežice. Agromelioracijska dela zajemajo:
izravnavo terena, mulčenje podora, oranje,
založno gnojenje, kultiviranje zemljišča, iz-
delovanje grebenov in urejanje poti.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
z vključnim materialom znaša 6,000.000
SIT.

4. Dvig razpisne dokumentacije je mo-
žen od dneva razpisa dalje na naslovu: Tron,
d.o.o., Krško, Župančičeva 9, Krško, vsak
delovni dan, od 7. do 9. ure, do 9. avgusta
1996.

Kontaktni osebi sta Andreja Bračun in
Andreja Brence. Informacije so možne v
tem času na tel. 0608/21-110.

5. Rok za izvedbo del: pričetek del –
avgust 96, zaključek – konec septembra
1996.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
na področju izvajanja podobnih del, kom-
pletnost ponudbe, rok izvedbe, ponudbena
cena, način plačila in fiksnost cen. Naroč-
nik si pridržuje pravico, da ne izbere najce-
nejše ponudbe ter da z izbranim ponudni-
kom sklene pogodbo ne glede na razloge.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: “Ponudba za
izvedbo agromelioracijskih del v Brežicah”
– Ne odpiraj! na naslov: Tron, d.o.o., Žu-
pančičeva 9, Krško.

8. Rok za oddajo ponudb je 12. avgust
1996, do 11. ure.

9. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo istega dne ob 12. uri v prostorih
podjetja Tron, d.o.o., Krško, Župančičeva
9, Krško.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Tron, d.o.o., Krško

Ob-3490

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 22A/96 za izbiro izvajalca

za dobavo strojne opreme tehnološke
celice

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: strojna oprema tehnološke
celice:

  1. stroj za razrez in obdelavo koncev,
  2. stroj za posnemavanje ali povrtanje

lukenj,
  3. stroj za pranje in razmaščevanje,
  4. naprava za označevanje obdeloval-

cev.
3. Orientacijska vrednost del:
  1. 8,500.000 SIT,

  2. 9,000.000 SIT,
  3. 7,000.000 SIT,
  4. 1,200.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: september 1996–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 29. 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 dokumentacije
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 30. 8. 1996 po tel. 061/171-25-60
pri Željku Kralju.

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 2. 9. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 22A/96 – Strojna oprema tehnološke
celice.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 9.
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-3491

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 11A/96 za izbiro izvajalca
za izdelavo in tisk državne topografske

karte 1 : 25000 za potrebe obrambe
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 42-43 – 2. VIII. 1996 Stran 3087

2. Predmet: državna topografska karta
1 : 25000 za potrebe obrambe.

3. Orientacijska vrednost del: 12,800.000
SIT

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: avgust 1996–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 dokumentacije
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 23. 8. 1996 po tel. 061/171-25-09
pri Ani Kokalj.

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 oznaka: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 11A/96 – Državna topografska karta za
potrebe obrambe”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 8.
1996 ob 14. 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. 315/96 Ob-3492

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
ureditev lokalnih cest v Občini Turnišče

1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, Turnišče.

2. Predmet izdelave: rekonstrukcija lo-
kalnih cest v Občini Turnišče.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dobijo na Občini Turnišče, pri spl. refe-
rentu Marjanu Gjura, tel. 069/72-060.

4. Orientacijska vrednost del je
18,800.000 SIT, dolžini 2500 m.

5. Rok za izvedbo je 31. 12. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnješega po-

nudnika:
– usposobljenost za delo,
– celovitost ponudbe,
– garancija za uspešno delo,
– dosedanje reference,
– cena,
– plačilni pogoji.
7. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-

staviti najkasneje deset dni po objavi v
Uradnem listu RS, na Občino Turnišče, Šte-
fana Kovača 73, Turnišče.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj - ponudba za ureditev lo-
kalnih cest”.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 6. 8.
1996 ob 12. uri v prostorih občine Turnišče,
Št. Kovača 73, Turnišče

Ponudniki bodo obveščeni o izidu izbire
v osmih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Turnišče

Št. 387/96 Ob-3493

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Šent-
jernej objavlja

javni razpis
za prevoz učencev v osnovni šoli v

Občini Šentjernej za šolsko leto 1996/97
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev os-

novnih šol Šentjernej in Orehovica.
3. Splošne informacije lahko ponudniki

dobijo na oddelku za družbene dejavnosti in
varstvo okolja na Občini Šentjernej. Kon-
kretne informacije o voznem redu, relacijah
in dolžinah relacij, za prevoz učencev v šo-
lo, pa ponudniki dobijo pri ravnatelju šole.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cene za kilometer razpisanih prevozov,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil. Dokazilo o
registraciji mora biti overjeno in ne sme biti
starejše od 90 dni.

6. Rok za oddajo ponudb je 12. 8. 1996
do 12. ure. Ponudbe se oddajo na Občini
Šentjernej, oddelku za družbene dejavnosti
in varstvo okolja, Trubarjeva cesta 5, pri
Jakše Milanu.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene z oznako: »Ne odpiraj, ponudba na
javni razpis za prevoz učencev v osnovnih
šolah Občine Šentjernej«.

7. Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 8.
1996 ob 12. uri v sejni sobi Občine Šentjer-
nej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.

Z izbranim ponudnikom oziroma ponud-
niki bo sklenjena pogodba za opravljanje
prevozov učencev v omenjeni šoli v šol-
skem letu 1996/97.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Šentjernej

Št. 2-0/4/2159 Ob-3494

Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi 53.
člena zakona o graditvi objektov in 10. čle-
na odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO) Lesično

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Lesično.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), tel.
063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 65,000.000
SIT

5. Predviden rok pričetka del je 20. 9.
1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 4. 1997.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

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

ponudbe ne šteje za najugodnejše,
– korigirati obseg del glede na razpisno

in projektno dokumentacijo.
8. Ponudbe je potrebno oddati v 31. dneh

po objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije do 12. ure na naslov: Telekom Sloveni-
je, p.o., Poslovna enota Celje, Lava 1, 3012
Celje.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem, Telekoma Slovenije

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Lesično”.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje dne 4. 9. 1996 ob 8. uri v sejni sobi
(soba št. 221). Prisotni predstavniki ponud-
nikov morajo imeti pismena pooblastila za
zastopanje. Kopijo zapisnika o odpiranju po-
nudb bodo dobili vsi ponudniki v 7. dneh po
odpiranju ponudb.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14. dni
po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije
Poslovna enota Celje

Ob-3495

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 Cerknica

ponovni javni razpis
za izdelavo poda v Športni dvorani pri

OŠ Notranjski odred v Cerknici
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1. Naročnik: Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica.

2. Predmet razpisa: izdelava poda v
Športni dvorani pri Osnovni šoli Notranjski
odred v Cerknici (obstoječi pod že odstra-
njen).

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki dobijo na občini Cerk-
nica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici, ob pred-
ložitvi dokazila o plačanih stroških v višini
3.000 SIT na žiro račun, št.
50160-630-810321 pri SKB Cerknica, s pri-
pisom “za stroške razpisne dokumentacije”.

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

4. Vrednost razpisanih del: 9,850.000
SIT.

5. Rok za pričetek del: takoj po podpisu
pogodbe se prične z uskladiščenjem parketa
in izdelavo podloge za parket.

6. Merila za izbiro ponudnika:
a) ponudbena cena,
b) plačilni pogoji,
c) reference,
d) kvaliteta izvedbe,
e) garancija (A - testi po DIN-u),
f) vzorec pogodbe,
g) dodatne ugodnosti.
7. Ponudba mora biti izdelana na način,

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

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

Pisne ponudbe na podlagi dokumentaci-
je je potrebno oddati v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj - ponudba na ponovni
razpis za prenovo športne dvorane v Cerk-
nici”.

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

10. Ponudniki bodo o izidu izbire ob-
veščeni najkasneje v osmih dneh po odpira-
nju ponudb.

Občina Cerknica

Ob-3496

Na podlagi določil statuta Občine Bo-
rovnica (Naš časopis, marec 1995), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa in
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavljamo

javni razpis
za izvedbo zamenjave oken v lekarni

Borovnica
1. Investitor: Občina Borovnica, Papler-

jeva 22, Borovnica.
2. Predmet razpisa je izvedba zamenjave

obstoječih oken z novimi okni iz umetne
mase.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 2,000.000 SIT.

4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena, rok dobave in način

plačila,
– sodna registracija,

– eventuelne druge elemente, ki investi-
torju lahko dokažejo ugodnost ponudbe,

– reference za področje in obseg razpi-
sanih del (kapacitete, zasedenost).

5. Rok za izvedbo del je september 1996.
6. Merila za izbiro izvajalca: najugod-

nejši ponudnik bo izbran na osnovi referenc
ponudnika na podobnih delih, ponudbene
cene, garancijske dobe, servisiranja in pla-
čilnih pogojev.

7. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica,
tel. 746-126.

8. Ponudbe na javni razpis dostavite v
roku 10 dni po objavi javnega razpisa na
Občino Borovnico v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - Javni razpis za izvedbo zame-
njave oken v lekarni Borovnica”.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prejete pravočasno in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

10. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

11. O izidu razpisa bodo ponudnika ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Borovnica

Ob-3497

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91
in 7/93) ter odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), objavlja Občina Sežana

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del na

športni dvorani v Sežani na Kosovelovi
ulici ob nogometnem igrišču

Predmet razpisa so gradbena in obrtniška
dela:

– prekritje strehe,
– prestavitev konstrukcije za koše in za-

menjava tabel,
– popravilo tlaka v telovadnici.
Vsa dela se vrednotijo v okvirni vredno-

sti 8,000.000 SIT.
Dokumentacija razpisnih del je na raz-

polago na Občini Sežana, Partizanska cesta
4, pri Urošu Colja v pisarni št. 68 v II.
nadstropju objekta. Rok za dvig dokomen-
tacije je od objave razpisa v Uradnem listu
RS do vključno osmega dne po objavi raz-
pisa.

Rok za oddajo ponudb je do torka dne
27. 8.  1996 do 11. ure v sprejemno pisarno
župana. Ponudbe morajo biti zapečatene in
označene z “Ne odpiraj” in z imenom “
Popravilo športne dvorane v Sežani”.

Odpiranje ponudb bo v torek dne 27. 8.
1996 ob 12. uri v pisarni št. 68 Občine Se-
žana.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– naslov ponudnika z dokazilom o regi-
straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– usposobljenost ponudnika,
– cenenost ponudbe na žigosanih popi-

sih,
– opcija ponudbe,

– plačilni pogoji,
– roki izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
Investitor si pridružuje pravico spreme-

niti obseg del, glede na planirana sredstva v
proračunu.

Navedena dela se bodo izvajala v mese-
cu avgustu in septembru leta 1996 po skle-
njeni in podpisani pogodbi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Sežana

Št. 71/96 Ob-3498

Na podalgi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 24/92 in 22/93) in
odredbe 28/93), objavljata Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6 in Mestna
občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrež-
je 2, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje obnove
fasade objekta Gimnazije Vič, Tržaška

cesta 72, Ljubljana
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izvajanje gradbenih in obrt-
niških del pri obnovi fasade objekta, kateri je
uvrščen v Akciji Ljubljana moje mesto.

2. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudnik pristaja na posebne pogo-
je, ki jih prejme skupaj z razpisnim gradi-
vom ter izraža svoj pristanek, da bo v pri-
meru, da bo kot najugodnejši ponudnik, iz-
bran za izvajanje, sklenil za njihovo izved-
bo pogodbo o načelu “funkcionalni ključ v
roke”, katere vzorec bo prejel z razpisanim
gradivom.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
gradivo osebno od dneva objave tega razpi-
sa dalje do vključno petega dne po objavi
vsak delovnik med 9. in 12. uro na naslovu
LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, pri Majdi Krampelj.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakaže ponudnik na žiro račun št.
50100-601-11966.

4. Ponudniki lahko dobijo potrebne ust-
ne podatke in razlago za izdelavo ponudbe,
pri prevzemu razpisne dokumentacije.

5. Predmet razpisa so zidarska, slikople-
skarska v orientacijski vrednosti 9,000.000
SIT.

6. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
september 1996 praviloma v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom. Vsa dela morajo biti končana najka-
sneje do 20. 10. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

7.1 Usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del;

7.2 bonitete;
7.3 Reference;
7.4 cena, ključno s prometnim davkom;
7.5 roki;
7.6 sposobnost prevzeti vsa razpisana de-

la na zgradbi.
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8. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
12. ure, 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vur-
nikova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”.

Ponudbeni predračuni morajo biti izde-
lani na razpisnem popisu, sicer so ponudbe
razveljavljene. Ponudbam morata biti prilo-
žena obrazca BON 1 in BON 2 ter ne starej-
ša od 15 dni. Ponudniki, ki bodo dela izva-
jali s kooperanti, morajo priložiti seznam
kooperantov.

9. Odpiranje ponudb bo na LIZ-inženi-
ringu, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, 19. 8.
1996 ob 12. uri.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in o izboru najugodnejše-
ga ponudnika.

11. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki
ne bodo v celoti skladne z razpisnimi pogo-
ji, ne bodo upoštevane.

Ministrstvo za šolstvo in šport
in Mesto Ljubljana

Št. 71/96 Ob-3499

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 24/92 in 22/93 in odred-
be 28/93), objavljata Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje zunanje
ureditve Gimnazije Vič, Tržaška cesta

72, Ljubljana
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri izvajanju zu-
nanje ureditve.

2. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudnik pristaja na posebne pogo-
je, ki jih prejme skupaj z razpisnim gradi-
vom ter izraža svoj pristanek, da bo v pri-
meru, da bo kot najugodnejši ponudnik, iz-
bran za izvajanje, sklonil za njihovo izved-
bo pogodbo o načelu “funkcionalni ključ v
roke”, katere vzorec bo prejel z razpisanim
gradivom.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
gradivo osebno od dneva objave tega razpi-
sa dalje do vključno petega dne po objavi
vsak delovnik med 9. in 12. uro na naslovu
LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, pri Majdi Krampelj.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakaže ponudnik na žiro račun št.
50100-601-11966.

4. Ponudniki lahko dobijo potrebne ust-
ne podatke in razlago za izdelavo ponudbe,
pri prevzemu razpisne dokumentacije.

5. Predmet razpisa so gradbeno, obrtniš-
ka, instalacijska dela v vrednosti 12,000.000
SIT.

6. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
oktober 1996, praviloma v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom. Vsa dela morajo biti končana najka-
sneje 15. 11. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

7.1 usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del;

7.2 bonitete;
7.3 reference;
7.4 cena, ključno s prometnim davkom;
7.5 roki;
7.6 sposobnost prevzeti vsa razpisana de-

la na zgradbi.
8. Ponudbe je treba oddati najkasneje do

12. ure, 30 dni po objavi tega razpisa na
naslov LIZ-inženiring, p.o., Ljubljana, Vur-
nikova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”.

Pondubeni predračuni morajo biti izde-
lani na razpisnem popisu, sicer so ponudbe
razveljavljene. Ponudbam morata biti prilo-
žena obrazca BON 1 in BON 2 ter ne starej-
ša od 15 dni. Ponudniki, ki bodo dela izva-
jali s kooperanti, morajo priložiti seznam
kooperantov.

9. Odpiranje ponudb bo na LIZ-inženi-
ringu, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, 2. 9.
1996 ob 12. uri.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in o izboru najugodnejše-
ga ponudnika.

11. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki
ne bodo v celoti skladne z razpisnimi pogo-
ji, ne bodo upoštevane.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3500

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

javni razpis
za izbiro izvajalca del za opravljanje

storitev strokovnega nadzora
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

za opravljanje storitev strokovnega nadzora
pri gradnji oziroma vzdrževanju objektov
visoke in nizke gradnje, ki se financirajo iz
občinskega proračuna.

Opravljanje strokovnega nadzora vsebu-
je:

a) izdelava analiz prispelih ponudb ter
izdelava predloga za izbor najugodnejšega
ponudnika,

b) izvajanje nadzora nad izvedbo del v
skladu z določbo 61. člena zakona o gradi-
tvi objektov ter sodelovanje na tehničnem
pregledu opravljenih del ter pridobitev upo-
rabnega dovoljenja,

c) skrb za odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskih rokih.

3. Orientacijska cena objektov, ki so
predmet strokovnega nadzora:

a) za objekte visoke gradnje:
vzdrževanje več manjših objektov v

skupni vrednosti 10,000.000 SIT,
– gradnja večstanovanjskega objekta –

projektantska vrednost 160,000.000 SIT,
b) za objekte nizke gradnje (ceste, kana-

lizacija) – skupna vrednost 20,000.000 SIT.
4. Lokacija: a) za objekte visoke grad-

nje: Kočevje,
b) za objekte nizke gradnje: celotno po-

dročje Občine Kočevje.
5. Predvideni rok pričetka del: septem-

ber 1996.

6. Predvideni rok zaključka del: dela na
objektih bodo potekala fazno odvisno od
priliva sredstev.

7. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
izdelana tako, da bo ovrednotena po posa-
meznih točkah predmeta ponudbe v zneskih
ali procentih. Morebitne dopolnitve morajo
biti prikazane ločeno.

Iz ponudbe mora biti razvidno kako je
vključen 5% davek.

8. 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).

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi tu-
di podatke o boniteti poslovanja ne starejše
od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2, BON 3).

9. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnikov pri opravljanju
storitev strokovnega nadzora,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– spisek strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju ponudnika, ki bo vodil de-
lo in njihove reference,

– ponudbena cena po posameznih po-
stavkah (najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši);

– način plačila in fiksnost cen;
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
10. Naročnik si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva (fazna
gradnja) ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Naročnik si pridržuje tudi pravico izbire
enega ali več izvajalcev del (ločeno za ob-
jekte visoke gradnje in nizke gradnje).

11. Ponudniki lahko dobijo vse potrebne
informacije na naslovu: Občina Kočevje,
Ljubljanska c. 26, Kočevje, tel.
061/851-834, 851-343, vsak delovnik od 7.
do 9. ure, do vključno osmega dne po objavi
tega razpisa (kontaktni osebi: Gašparac An-
tun, Lovko Marko).

12. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb:

Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana je potrebno dostaviti v zaprti ovoj-
nici z oznako “Nadzor na objektih visoke in
nizke gradnje v Občini Kočevje”, z imenom
in naslovom prijavitelja in pripisom “Ne od-
piraj – javni razpis” na naslov Občina kočev-
je, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti na vložišče – ne glede na vrsto
prenosa – do vključno desetega dne po ob-
javi tega razpisa, do 11. ure. Ponudbe, ki
pridejo po tej uri, bodo zavrnjene.

Kolikor pride ta dan na dela prosti dan,
se prenese rok na prvi naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo opravljeno nasled-
nji dan v prostorih Občinske uprave, Ljub-
ljanska c. 26 (sejna soba) ob 11. uri.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

15. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Kočevje
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Št. 110-1/95 Ob-3501A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija – Ministrstvo za promet in zve-
ze – Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega

pisarniškega materiala
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 7. do 9. 8. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Vinko Berginc,
dipl. jur. (061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 8. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izbira doba-
vitelja pisarniškega materiala.” - V.B.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 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-3501B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija – Ministrstvo za promet in zve-
ze – Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditev počivališč ob cesti

M 1, odsek 208 Lesce–Podtabor
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 7. do 9. 8. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Aleš Merkun, gr.
teh. (tel. 061/1324-222 oziroma 316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
1,250.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 8. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Ureditev po-
čivališč Lesce–Podtabor.” - A.M.

Javno odpiranje ponudb ob 14. 8. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike

Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-3519

Občina Grosuplje, na podlagi 1. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del

avtobusne postaje, pločnika in javne
razsvetljave na cesti na Krko 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 10.000 SIT na žiro
račun Občine Grosuplje št.
50130-630-810272, sklic na št. 111.

3. Predmet javnega razpisa: izvedba
gradbenih del za avtobusno postajo, pločnik
in javno razsvetljavo.

4. Okvirna vrednost razpisanih del znaša
13,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremeniti razpisani obseg del glede
na razpoložljiva sredstva. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

5. Rok izvedbe del: dela se bodo izvajala
v času od 1. 10. 1996 do 30. 11. 1996.
Izvajajo se po popisu del, ki je v razpisni
dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,

– način plačila in fiksnost cen,

– reference,

– popolnost ponudbe,

– garancija na izvedena dela.

7. Izbrani izvajalec bo moral uskladiti
dela z izvajalcem rekonstrukcije cestišča na
istem odseku ceste.

8. Ponudbe predložite osebno do 12. 9.
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 – Cesta na Krko – Ne od-
piraj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 12. 9. 1996
ob 9. uri v sejni sobi (II. nadstropje) Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

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

O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-
čeni v roku 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Grosuplje

Št. 134/1-96 Ob-3520

Zdravstveni dom Murska Sobota na os-
novi odredbe o postopkih za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil in svo-
jega plana nabav osnovnih sredstev objavlja

javni razpis
za nabavo zobozdravstvenega aparata

1. Predmet razpisa: Zobozdravstveni
aparat OMS LINEA 90 z vsem potrebnim
priborom oziroma naslednjo specifikacijo:
sprayit z gretjem, elektronski čistilec zob-
nega kamna, mikromotor LUX s kolenčni-
kom Kavo LUX, mikromotor z ročnikom za
Kavo, turbina LUX s turbino Kavo LUX,
dezinfektor instrumentov, amalgam separa-
tor, vodni sesalec, kirurški sesalec s sesal-
nim motorjem, Helio luč na sesalni roki,
polprogramski stol, reflektor, terapevtski
stol.

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena v SIT z vključenim 5% promet-
nim davkom, fco Zdravstveni dom Murska
Sobota,

– način plačila (avansov ni),
– garancija in servisiranje,
– druge ugodnosti.
3. Orientacijska vrednost aparata je 2,5

mio SIT.
4. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj, po-

nudba za nabavo zobnega aparata” je treba
v zaprti kuverti poslati v osmih dneh po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska
ul. 22. Ponudbi je potrebno priložiti dokazi-
lo o registraciji firme ponudnika, predračun
s specifikacijo iz 1. točke, prospekte in pred-
log pogodbe.

5. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
13. uri v prostorih ZD Murska Sobota.

6. Ponudniki bodo o izboru najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v petnaj-
stih dneh po odpiranju ponudb.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Ob-3521

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del na
Šaranovičevi 12 v Ljubljani

1. Predmet razpisa je izvedba gradbeno
obrtniških, elektroinstalacijskih, vodovod-
noinstalacijskih del in del strojnih instalacij
na objektu na Šaranovičevi 12 v Ljubljani.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 25,000.000 SIT.

3. Predvideni rok pričetka del je 15. 9.
1996. Predvideni rok dokončanja del je
15. 11. 1996.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a, pri Alenki Lamovec, tel.
061/1785-570, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure med 7. 8. 1996 in 16. 8. 1996.
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5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!”, je četrtek 29. 8.
1996, do 9. ure. Ponudbe se oddajo v vložiš-
ču glavne pisarne Servisa skupnih služb Vla-
de, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
30. 8. 1996 ob 10. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila.

Servis skupnih služb Vlade

Št. 347-1/96 Ob-3522

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) Občina
Ljubno objavlja

javni razpis
za oddajo del

1. Izdelavo projektov PGD, PZI in iz-
gradnjo mostu čez Savinjo pri Apnenšeku.

2. Orientacijska vrednost del znaša
11,000.000 SIT.

3. Dela na izvedbi mostu bi se izvajala
od 1. 9. 1996 do 30. 11. 1996.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika bodo: ponudbena cena, plačilni po-
goji, reference – strokovna usposobljenost
izvajalca, ali ostale ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik in bi lahko bistveno vplivale na
izvedbo del.

5. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

6. Razpisno dokumentacijo dobite na
Občini Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno
ob Savinji – kontaktna oseba je Franc Valte,
strokovne informacije pa daje Constructa
inženiring, d.o.o., Celje – Andrej Komel,
dipl. inž., gr., izdelovalec razpisne doku-
mentacije (tel. 063/484-363). Stroški razpi-
sne dokumentacije so 10.000 SIT, ki jih po-
nudnik plača ob dvigu ali na ŽR Občine
Ljubno št. 52810-630-10126.

7. Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 8. 1996 do 10. ure v tajništvo
Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno
ob Savinji.

8. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj, ponudba za projektira-
nje in izvedbo mostu pri Apnenšeku”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 1996
ob 11. uri v prostorih Občine Ljubno, Cesta
v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, investitor si
pridržuje pravico, da ni obvezen sprejem
najnižje ponudbe, ampak zanj najprimernej-
še.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v petnajstih dneh po odpira-
nju ponudb.

Občina Ljubno

Ob-3523

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
Kungota objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme za
Osnovno šolo v Spodnji Kungoti

1. Naročnik: Občina Kungota, Zg. Kun-
gota, Plintovec 1.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
opreme za učilnice, garderobe, vrtec, telo-
vadnico OŠ SP. Kungota.

3. Orientacijska vrednost: skupna vred-
nost 10 mio SIT.

4. Plačila se bodo vršila skladno z navo-
dili o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
13/96).

5. Rok za dokončanje del: dobava in
montaža opreme do 30. 9. 1996.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak delovni dan po objavi
javnega razpisa do vključno 9. 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 10.000 SIT na žiro račun
št. 51800-601-10612.

7. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje ter na pogoje, da bodo kot izbrani naju-
godnejši ponudniki izvedli razpisana dela
po načelu “funkcionalni ključ”.

8. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe obsega razpisanih del pred skleni-
tvijo pogodbe.

9. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
16. 8. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota v zapr-
tih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpi-
raj – oprema OŠ Spodnja Kungota”.

10. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ob-
čine Kungota, v I. nadstropju 21. 8. 1996 ob
12. uri.

11. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– roki,

– funkcionalnost opreme, kvaliteta in es-
tetski videz,

– plačilni pogoji,

– cene,

– reference,

– garancijski roki,

– boniteta,

12. O izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obvešče-
ni.

Občina Kungota

Št. 67/96 Ob-3524

Na podlagi 16. člena odloka o podelitvi
koncesije za obvezno lokalno gospodarsko
javno službo, pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka (MUV, št.
15/96) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za dimnikarsko

službo
1. Koncesija se podeljuje za območje

Občine Pesnica.
2. Interesenti za podelitev koncesije mo-

rajo izpolnjevati pogoje določene z odlo-
kom o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno gospodarsko javno službo, pregledo-
vanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (MUV, št. 15/96).

3. Interesenti morajo k vlogi za podeli-
tev koncesije priložiti:

– registracijo za opravljanje koncesijske
dejavnosti z ustreznimi soglasji,

– reference o izvajanju dejavnosti,
– cenik dimnikarskih storitev,
– program izvajanja dimnikarske službe

na območju Občine Pesnica,
– dokazila, da zaposluje ustrezno število

strokovnih kadrov za opravljanje dejavnosti.
4. Interesenti morajo vloge z dokazili o

izpolnjevanju pogojev posredovati Občini
Pesnica, Pesnica 39/a, 2211 Pesnica pri Ma-
riboru.

Vloge pošljite v zaprti kuverti z oznako
“javni razpis koncesija – ne odpiraj”, v 15
dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Interesenti bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po poteku razpisnega roka.

Št. 67/96 Ob-3525

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
Pesnica objvlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje prevoza otrok v vrtce in
osnovne šole v Občini Pesnica

1. Naročnik: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru.

2. Predmet razpisa: prevozi otrok v vrtce
in osnovne šole v Pesnici, Pernici, Jarenini
in Jakobskem Dolu v šolskem letu 1996/97.

3. Dokumentacija: dokumentacija za iz-
delavo ponudbe lahko pooblaščenci ponud-
nikov prevzamejo v občinskem uradu Obči-
ne Pesnica, soba M10, III. nadstropje, vsak
dan od 8. do 12. ure.

4. Vrednost: orientacijska vrednost raz-
pisanih prevozov je 9,000.000 SIT.

5. Merila: merila za izbiro najugodnej-
šega ponudnika so:

– reference,
– zanesljivost prevoza,
– ponudbena cena,
– celovitost poudbe,
– druge ugodnosti prevoznika.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe v

zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj” – Po-
nudba za šolske prevoze v 10 dneh od dne-
va razpisa, na naslov: Občina Pesnica, Ob-
činski urad, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru.
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7. Odpiranje ponudb bo 16. 8. 1996 ob
8. uri v sejni sobi Občine Pesnica.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v 10 dneh po odpi-
ranju ponudb.

Št. 67/96 Ob-3526

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
Pesnica objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

gradnjo vodovodnega cevovoda
Srebotje–Zgornje Hlapje–Spodnje

Hlapje v Krajevni skupnosti Jakobski
Dol

1. Predmet razpisa: izvedba gradbenih,
montažnih in zemeljskih del za izgradnjo
vodovodnega cevovoda Srebotje–Zgornje
Hlapje–Spodnje Hlapje v krajevni skupno-
sti Jakobski Dol.

2. Investitor: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru.

3. Projektna dokumentacija: primarni vo-
dovodni cevovod za naselji Zgornje Hlapje
in Spodnje Hlapje – vezan na vodovodni
sistem Srebotje, izdan pri Aquaprojektu, št.
1996113 v juniju 1996.

4. Lokacija objekta: naselji Zgornje
Hlapje in Spodnje Hlapje v krajevni skup-
nosti Jakobski Dol.

5. Vrsta razpisanih del: gradbena, mon-
tažna in zemeljska dela na vodovodnem ce-
vovodu v dolžini 5.025 m.

6. Pričetek del: predviden pričetek del je
v septembru 1996. Čas izgradnje štirje kole-
darski meseci.

7. Vrednost del: orientacijska vrednost
del je 25,000.000 SIT.

8. Merila in kriteriji za izbiro najugod-
nejšega ponudnika:

– reference na tovrstnih delih,
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za kvaliteto izvršenih del,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji in možnosti kreditiranja,
– solventnost ponudnika v zadnjih dveh

letih (BON 1, BON 2),
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik od 8. do 12. ure
na sedežu krajevne skupnosti Pesnica pri
Mariboru, Pesnica pri Mariboru 41, po pred-
hodni najavi na tel. 062/653-202. Pri dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o plačilu ponudbene dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT na ŽR
51800-630-25531.

Projektna dokumentacija je na vpogled
na istem naslovu.

Ponudbeni elaborat oddate v dveh loče-
nih zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za vodovod Srebotje–Zg.
Hlapje–Sp. Hlapje – Projektantski popis” in
druga zapečatena ovojnica “Ne odpiraj –
ponudba za vodovod Srebotje–Zg. Hlapje–
Sp. Hlapje – priloge”.

10. Ponudba – ovojnica “projektantski
popis” mora vsebovati:

10.1 Ponudbo skladno s projektantskim
popisom, cenami ovrednotenimi v SIT, ki
že vsebujejo prometni davek.

10.2 Izjavo o plačilnih pogojih in mož-
nostih kreditiranja (plačilo po situacijah. Si-
tuacije so plačljive v 90 dneh od dneva iz-
stavitve oziroma potrditve s strani nadzora).

10.3 Izjavo, da je ponudnik proučil vso
dokumentacijo in da je seznanjen s teren-
skimi pogoji.

11. Ponudba ovojnica “priloge” mora
vsebovati:

11.1 Registracijo podjetja.

11.2 Poimenski seznam kadrov, ki bodo
izvajali gradnjo, z navedbo izobrazbe in dru-
gimi podatki.

11.3 Reference o izvedenih podobnih de-
lih.

11.4 Terminski plan z rokom dokonča-
nja del.

11.5 Izjavo o opciji ponudbe.

11.6 Izjavo, da bo odpravil vse pomanj-
kljivosti, ugotovljene po tehničnem prevze-
mu.

11.7 Izjavo o garancijski dobi.

11.8 Bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 20% vrednosti orientacijske vred-
nosti razpisanih del.

11.9 Izjavo, da bo v primeru, da bo iz-
bran, pred sklenitvijo pogodbe dostavil
bančno garancijo za kvaliteto izvršenih del.

11.10 Solventnost ponudnika v zadnjih
dveh letih (BON 1, BON 2).

Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe, ne-
glede na razloge, oziroma da sklene pogod-
bo z izbranim ponudnikom v zmanjšanem
obsegu.

Pisne ponudbe je potrebno oddati v de-
setih dneh od objave v Uradnem listu RS do
12. ure.

Odpiranje ponudb bo javno, prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb, ob
12. uri v sejni sobi Občine Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39/a.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki pisno obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Pesnica

Št. 727/96 Ob-3527

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
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, Domžale objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem

programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.

2. Predmet razpisa in orientacijske vred-
nosti za izvajanje del:

a) Objekt 1: kanalizacija Nožice kanal A
6, okvirna vrednost 3,000.000 SIT,

b) Objekt 2: izgradnja ceste in peš poti
proti šoli Trzin, okvirna vrednost 2,000.000
SIT,

c) Objekt 3: sanacija lokalne ceste L
2620 Vir–Količevo, okvirna vrednost
2,500.000 SIT,

d) Objekt 4: sanacija ukrepov na ul. Ma-
tije Tomca Domžale, okvirna vrednost
4,000.000 SIT,

e) Objekt 5: sanacija Rojske ceste od
Ljubljanske c. do Vegove ulice, okvirna
vrednost 3,500.000 SIT,

f) Objekt 6: sanacija Slamnikarske ulice
od Ljubljanske c. do Matije Tomca okvirna
vrednost 7,500.000 SIT,

g) Objekt 7: rekonstrukcija in asfaltira-
nje ceste Brdo–Dobovlje, okvirna vrednost
7,500.000 SIT (ponovljen razpis),

h) Objekt 8: sanacija Vodovodne ceste v
Domžalah, okvirna vrednost 1,500.000 SIT
(ponovljen razpis),

i) Objekt 9: priklop plina na objekt Sav-
ska 2, okvirna vrednost 2,000.000 SIT (po-
novljen razpis).

3. Rok izvedbe: 30 koledarskih dni ob-
jekt 1–9.

Pričetek del je avgust 1996, zaključek
del je 30. 9. 1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe, na Ljubljanski
89/I, Domžale. Ponudniki lahko dobijo po-
trebne informacije in razlage za izdelavo
ponudbe pri Tonkli Primožu ali Kump Jože-
tu, tel. št. 722-022 ali 714-005.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
je za postavko 2 10.000 SIT plačljivo v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.:
50120-630-810230 – proračun Občine Dom-
žale – razpis.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 15
dni po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure
na naslov: Občina Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe, Ljubljanska 89/I,
1230 Domžale, v zaprti ovojnici z napisom
“Javni razpis – komunala – Ne odpiraj!”.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – sejna soba, prvi naslednji dan po
roku za oddajo ponudb ob 15. uri.

Kolikor pade dan odpiranja na soboto,
nedeljo ali praznik je odpiranje prvi delovni
dan.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Občina Domžale

Št. 20/96 Ob-3528

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev

prostorov na zgradbi dijaškega doma
Murska Sobota za potrebe

izobraževalnega centra za pedagoške
delavce
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1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na objektu Dijaš-
kega doma Murska Sobota, Tomšičeva 15.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristajajo na posebne pogo-
je, ki jih ponudniki prejmejo ob prevzemu
dokumentacije in izražajo svoj pristanek, da
v primeru, da bodo kot najugodnejši ponud-
niki izbrani za izvajanje določenih del, skle-
nejo za njihovo izvedbo pogodbo po načelu
“funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji s potrdi-
lom o plačilu 5.000 SIT nepovratnih sred-
stev na ŽR št. 50101-601-57273 ali direkt-
no ob prevzemu dokumentacije – od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno 9. 8.
1996 vsak delovnik med 10. in 12. uro na
PRO 55 pri Majdi Steiner.

3. Ponudniki lahko dobijo potrebne ust-
ne podatke in razlage za izdelavo ponudbe
ob prevzemu razpisne dokumentacije od
dneva objave razpisa do dneva, ki je dolo-
čen za oddajo ponudbe vsak delovnik med
10. in 12. uro pri pooblaščencu PRO 55,
Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, telefon
061/216-143.

4. Predmet razpisa je predelava sanitarij
in recepcije, ureditev kolesarnice in bruše-
nje ter lakiranje parketa. Orientacijska vred-
nost del znaša 2,500.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je 15. av-
gusta 1996, praviloma v osmih dneh po skle-
nitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Vsa dela morajo biti končana najkasneje do
25. 8. 1996. O morebitnih odstopanjih na
podlagi tehtnih razlogov se bo naročnik po-
gajal z najugodnejšim ponudnikom pred
sklenitvijo pogodbe. Naročnik si pridržuje
pravico skleniti pogodbo v zmanjšanem ob-
segu od razpisanega.

6. Ponudba mora vsebovati priloge po-
trebne za izbiro najugodnejših ponudb, in
sicer:

6.1 usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju dejavnosti, matična številka, ži-
ro račun,

6.2 reference,
6.3 roki,
6.4 cena, (najnižja cena ni pogoj za izbi-

ro),
6.5 boniteta BON 1, BON 2 (ne starejši

od 30 dni) ali BON 3,
6.6 dokazilo o sposobnosti prevzema

vseh razpisanih del,
6.7 frankirana kuverta z naslovom po-

nudnika.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
7.1 popolnost ponudbe,
7.2 najugodnejši rok za dokončanje vseh

del,
7.3 najugodnejši finančni pogoji,
7.4 cena za izvedbo razpisanih del,
7.5 najugodnejši garancijski roki za iz-

vedena dela,
7.6 reference,
7.7 investitor ni dolžan izbrati najcenej-

šega ponudnika za najugodnejšega,
7.8 investitor bo pri izboru upošteval sa-

mo ponudbe izdelane po sistemu “funkcio-
nalni ključ v roke”.

8. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v
mesečnih situacijah v 60 dneh po potrditvi
situacije (navodilo o izvrševanju proračuna
Ur. l. RS, št. 13/96).

9. Ponudbo je treba oddati najkasneje do
12. 8. 1996 do 12. ure na naslov PRO 55,
Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o.,
1000 Ljubljana, Ziherlova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Javni razpis – Ponudba
– Ne odpiraj”. Vsaki ponudbi mora biti pri-
ložena prazna frankirana kuverta z naslo-
vom ponudnika za pisno obvestilo o izidu
razpisa.

Ponudbe je potrebno izdelati na origi-
nalnih popisih.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upoštevali. Računske napake gredo
na škodo ponudnika!

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih
PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana, 14. 8. 1996
ob 10. uri.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izidu razpisa najkasneje v dvajsetih dneh po
odpiranju ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3529

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavljata Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra: izdelava skanogramov

zemljiškokatastrskih načrtov, izdelava
digitalnih katastrskih načrtov, izvedba
zemljiškokatastrske nove izmere prepis

zemljiškokatastrskih točk  v ZKB
format

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1 Izdelava skanogramov zemljiškoka-
tastrskih načrtov območij: Mislinja, “obal-
ne linije” in Lendava.

2.2 Izdelava datotek za kontrolne izrise
digitalnih katastrskih načrtov.

2.3 Izdelava kontrolnih izrisov digital-
nih katastrskih načrtov.

2.4 Izvedba premikov digitalnih katastr-
skih načrtov v GK koordinatni sistem.

2.5 Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Mislinja.

2.6 Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov obalne linije.

2.7 Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Lendava.

2.8 Organizacija in izvedba šolanja za
delavce Geodetske uprave Republike Slo-
venije in implementacija programskih reši-
tev projektov Geodetske uprave Republike
Slovenije.

2.9 Izvedba zemljiškokatastrske nove iz-
mere delališča Ljubljana-Vič.

2.10 Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Ljutomer.

2.11 Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Log.

2.12 Prepis ZK točk v ZKB format za
območje Ivančna gorica.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa  v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, Ljubljana. Prevzem razpisne dokumen-
tacije se najavi en dan vnaprej in opravi pri
kontaktni osebi. Kontaktna oseba je Majda
Mavec, tel. 132-71-21.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
– naloga 2.1: 560.000 SIT,
– naloga 2.2: 3,000.000 SIT,
– naloga 2.3: 2,000.000 SIT,
– naloga 2.4: 2,000.000 SIT,
– naloga 2.5: 1,352.000 SIT,
– naloga 2.6: 7,500.000 SIT,
– naloga 2.7: 2,000.000 SIT,
– naloga 2.8: 14,000.000 SIT,
– naloga 2.9: 4,102.000 SIT,
– naloga 2.10: 900.000 SIT,
– naloga 2.11: 6,200.000 SIT,
– naloga 2.12: 300.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj

po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– BON-1 in BON-2 ali BON-3 (obrazca
BON-2 oziroma 3 ne smeta biti starejša od
30 dni) oziroma poročilo pristojne revizij-
ske hiše (v overjenem prevodu),

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami; za vsakega
delavca s spiska se navede vrsta dela, ki ga
bo opravljal pri izvedbi naloge in planirano
število ur za to delo,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po skupinah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Rezultati testa za izdelavo skanogramov
(za nalogo 2.1) za vse ponudnike ter rezul-
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tati testa za izdelavo digitalnih katastrskih
načrtov (naloge 2.5., 2.6 in 2.7) samo za
tiste ponudnike, ki izvajajo to nalogo prvič
za naročnika iz tega razpisa.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov kot soizvajalci, naroč-
nik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb na sedežu na-
ročnika (Kristanova 1) je 2. 9. 1996 najka-
sneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja zemljiš-
kega katastra – (Navedba posamezne razpi-
sane  naloge,  na  katero  se  nanaša  ponud-
ba)”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo več razpisanih nalog hkrati, zadostu-
je, da podatke oziroma dokumente, zahte-
vane pod točko 6, alinee 1–5 predloži le
enkrat. Prav tako se le enkrat predloži tudi
opis dela (točka 6, 9. alinea) za vsako vrsto
nalog. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z ozna-
ko ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis za izvedbo nalog s področja
zemljiškega katastra – skupna dokumenta-
cija”.

Ponudniki predajo rezultate testa za iz-
delavo skanogramov in za izdelavo digital-
nih katastrskih načrtov enkratno v posebnih
ovojnicah z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj – ponudba za razpis nalog s
področja zemljiškega katastra – test za iz-
delavo skanogramov” oziroma navedbo “Ne
odpiraj – ponudba za razpis nalog s področ-
ja zemljiškega katastra – test za izdelavo
digitalnih katastrskih načrtov”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 2. 9. 1996
ob 10. uri v prostorih GU RS, Kristanova 1,
Ljubljana (sejna soba). Predstavniki ponud-
nikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb,
morajo predložiti pooblastilo za zastopanje,
sicer nimajo pravice dajati pripombe k po-
stopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi naloge,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Za naloge 2.1, 2.5, 2.6 in 2.7 je dodatno

merilo še ocena izdelanega testa.
Za nalogo 2.8 je dodatno merilo še oce-

na kvalitete posebnega programa izvedbe
naloge.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč v primeru
enakovrednih in ustreznih ponudb presoja o
izbiri ponudnikov v skladu z merili iz prejš-
njega odstavka.

Pri izbiri izvajalca sodelujejo na svojo
zahtevo predstavniki sofinancerja, ki sood-
ločajo o izbiri.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

14. Za razpisane naloge 2.1, 2.5, 2.6, 2.7,
2.9, 2.10, 2.11, bo sklenjena pogodba le v
primeru, če bo zagotovljeno najmanj 50%
sofinanciranje.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-3530

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va RS za zračno plovbo, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca šolanja kontrolorjev

letenja
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa:
1. primarno šolanje 14 kandidatov za

kontrolorje letenja;
2. šolanje 5 kandidatov za območne ra-

darske kontrolorje letenja.
Primarno šolanje kandidatov za kontro-

lorje letenja naj temelji na rezultatih testira-
nja, ki se opravi pred začetkom šolanja, in
naj poteka v skladu s priporočili ICAO (te-
čaji 051, 052, 053). Šolanje kandidatov za
območne radarske kontrolorje pa naj poteka
v skladu s priporočili ICAO (tečaj 056).
Šolanje naj bo organizirano in izvedeno v
državi, ki je članica organizacije Eurocon-
trol oziroma ima organizirane letalske služ-
be v skladu z njenimi priporočili in standar-
di.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 60,000.000 SIT.

4. Predviden rok začetka šolanja: 14 dni
po podpisu pogodbe.

5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ustanove,
– spričevalo pooblaščene upravno-admi-

nistrativne enote o ponudnikovem pravnem
statusu in njegovi dejavnosti (ne starejše od
treh mesecev),

– referenco banke o finančnem stanju po-
nudnika (ne starejšo do 30 dni),

– izjavo, da bo ponudnik za vsa morebit-
na predplačila zagotovil prvovrstno bančno
garancijo, verificirano pri slovenski banki,
ki jo določi naročnik,

– strukturo cene za posamezne segmente
ponudbe (stroški šolanja, namestitve, pre-
hrane in drugi stroški) vključno z davki,

– reference pri podobnih delih,
– izjavo ponudnika, da bo šolanje izve-

del v skladu s priporočili ICAO in Eurocon-
trol,

– osnutek pogodbe, ki vsebuje plačilne
pogoje,

– program šolanja z možnostjo spremem-
be trajanja programa glede na rezultate te-
stiranja,

– čas veljavnosti ponudbe,
– datum začetka šolanja.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– datum začetka šolanja,
– cena in plačilni pogoji (popusti, stal-

nost cen, višina avansa),
– reference pri podobnih delih,
– ustrezna opremljenost izobraževalne

ustanove za izvajanje navedenih programov,
– razpoložljivost naslednje opreme za šo-

lanje območnih radarskih kontrolorjev:
– ODS sistem z “Raster SCAN” zaslo-

nom,
– izbira komunikacij na VCS sistemu s

tipkami,
– simulacija slovenskega zračnega pro-

stora z različnimi vzorci prometa,
– popolnost ponudbe,
– možnost uporabe angleškega jezika tu-

di izven izobraževalne ustanove.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-

cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v zape-
čatenih kuvertah in z vidno oznako “Ponud-
ba za javni razpis za šolanje kontrolorjev
letanja – Ne odpiraj!” do 3. 9. 1996, do
14.30. Ponudbe so lahko vročene do istega
roka v vložišču Uprave RS za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana. Ponud-
be, poslane po pošti, morajo prispeti v vlo-
žišče URSZP do zgoraj navedenega roka.

8. Odpiranje ponudb bo javno 5. 9. 1996
ob 10. uri v sejni sobi URSZP. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje.

9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo vsak delovni dan na tel. št. (+386-61)
17-34-625 ali 17-34-610.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

Ob-3530

Pursuant to the budget fulfilment act of
the Republic of Slovenia (Off. G. RS, No.
5/96) and the order on the procedure for
implementing the public official invitation
for tenders (Off. G. RS, No. 28/93 and
19/94), Republic of Slovenia, Ministry of
Transport and Communications, Civil Avi-
ation Authority, Ljubljana, Kotnikova 19a,
announces

public official Invitation for Tenders
for the Training of Air Traffic

Controllers
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1. Investor: Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana.

2. Tender subject:
1. Ab initio training for 14 candidates,
2. ACC/PROC conversion to ACC/RDR

training for 5 candidates.
The Ab initio training shall be based on

the results of the test, carried out prior to the
beginning of the training, and shall be per-
formed in accordance with ICAO recom-
mendations (courses 051, 052, 053). The
training of ACC/RDR candidates, on the
other hand, shall be carried out in accord-
ance with ICAO recommendations (course
056). The training shall be organized and
take place in a Eurocontrol member state or
a state which has its air traffic services or-
ganized in accordance with Eurocontrol
standards and recommendations.

3. Estimated value of the training: 60
milion SIT i.e 358.000 ECU.

4. The training institution shall be able
to commence the training 14 days after sign-
ing of the contract.

5. The tender shall comprise:
– title and address of institution,
– certificate, issued by an authorised ad-

ministrative body, of the tenderer’s legal
status and activity (not older than 3 months),

– bank reference regarding the financial
position of the tenderer (not older than 3
months),

– statement that in case of advance pay-
ment, the tender will provide an advance pay-
ment bond verified by a Slovene bank, desig-
nated by CAA of the Republic of Slovenia,

– cost analysis (costs of training, costs
of accommodation, including breakfast,
lunch and supper, other costs), including
the taxes,

– references,
– statement that the training institution

is going to comply with ICAO and Euro-
control recommendations,

– draft agreement, including the terms
of payrnent,

– training programme reflecting the pos-
sibillity of change of the duration of the
programme according to the results of the
above test,

– period of validity of the tender,
– date of the beginning of the training.
6. Measures for the selection of the most

favourable tender:
– date of the beginning of the training,
– price and terms of payment (discounts,

set prices, level of advance),
– references,
– appropriate equipment for the realisa-

tion of the said programmes,
– availabillity of the following equipment

for the training of area radar controllers;
– ODS with “Raster SCAN” display,
– selection of communications on the

VCS with keys,
– simulation of the Slovene airspace with

different air traffic figures,
– completeness of the tender,
– possibility of the use of English lan-

guage outside the training institution.
7. The tenders, including all necessary

documentation, shall be submitted to: Re-
public of Slovenia, Ministry of Transport and
Communications, Civil Aviation Authority,

Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana in sealed en-
velopes bearing the inscription: “Public ten-
der for the training of air traffic controllers –
don’t open!” by 3 September 1996, at 2.30
p.m. at the latest. The tenders can also be
personally delivered to the mail room in the
premises of the Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana by the same time. The ten-
ders sent by mail shall be accepted in the
mail room, in the premises of the CAA of the
Republic of Slovenia by the above time limit.

8. The opening of tenders will be public
and will take place on 5 September 1996 at
10.00 a.m. in the conference room in the
premises of the Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia. The representa-
tives of tenderers participating at the open-
ing shall be requested to present written
authorisation for representation.

9. For further information please contact
us (phone numbers: (+386-61) 1734-625 or
1734-610).

10. The tenderers shall be notified of the
selection within 30 days from the opening
of tenders.

Civil Aviation Authority of the
Republic of Slovenia

Ob-3543

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objav-
lja Mestna občina Novo mesto

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup

računalniške opreme
I. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za nakup naslednje računal-
niške opreme:

1. računalnik PENTIUM - 120 – 2 kom.
Osnovna plošča INTEL, Pentium 120

Mhz, 8 MB RAM, max. 128 MB, 1.2 GB trdi
disk, disketna enota 1.44 MB, 15” barvni
monitor CD ROM 8x, LR, NI, Tipkovnica,
miška, Grafična kartica DIAMOND Strealth
64, 1 MB DRAM, Fax modem GVC 28800,
interni, MS DOS 6.22, MS Windows 95.

2. računalnik PENTIUM – 3 kom.
Procesor: Pentium 90 K5, 256 kb Cache,

spomin: 8 MB 72p, trdi disk: 850 MB, krmil-
nik: EIDE, disketnik: 1,44 MB, grafična kar-
tica: PCI 1 MB (razširljiva do 2 MB), moni-
tor 14” LR barvni, vmesniki: 2S, 1P nastav-
ljivi, tipkovnica SLO, ohišje: mini stolp z
napajalnikom, miška: Genius s podlogo.

3. računalnik PENTIUM – 3 kom.
PENTIUM – 100 Mhz, 8 MB RAM, trdi

disk 1,2 GB, disketna enota 1.44 MB, moni-
tor 14” LR barvni, tipkovnica SLO, miška
Genius s podlogo.

4. tiskalnik HP Laser Jet 5 L – 2 kom.
5. tiskalnik EPSON LQ – 570 – 3 kom.
II. Ponudba naj vsebuje tudi: firmo ozi-

roma ime ponudnika, overjeno dokazilo o
registraciji (ne starejše od 3 mesecev), refe-
rence, natančno specifikacijo vgrajenih ele-
mentov, končno ceno s prometnim davkom,
dobavni rok, datum, do katerega velja po-
nudba, garancijske roke, plačilne pogoje ter
druge ugodnosti.

III. Ponudbe z elementi iz 2. točke je po-
trebno oddati v roku 10 dni po objavi do 12.

ure tajniku občine, Seidlova cesta 1, soba 54,
II. nadstropje, ali po pošti v zaprtih kuvertah
z oznako “Ponudba za računalniško opremo
– Ne odpiraj” na naslov Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

IV. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri tajniku občine Vrhov-
nik Martini tel. 317-254.

V. Javno odpiranje ponudb bo 20. avgu-
sta ob 12. uri, v prostorih Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
sejna soba št. 67/II.

VI. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

VII. Naročnik si pridržuje pravico, da
javnega naročila ne odda ali odda samo del
naročila.

Mestna občina Novo mesto

Št. 122-10/96 Ob-3531

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

posameznih redarskih del
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Predmet razpisa: opravljanje del s po-

dročja komunalnega nadzora urejanja pro-
meta, varstva okolja ter druge naloge po
naročilu. Dela naj bi v sezoni opravljalo 10
do 15 redarjev vse delovne dni in izven
sezone 5 redarjev po potrebi.

3. Pričetek dela: takoj.
4. Orientacijska vrednost nalog znaša

1,000.000 SIT mesečno.
5. Naloge se bodo izvajale v letu 1996.
6. Nosilci naloge morajo imeti najmanj

srednjo strokovno izobrazbo, z znanjem slo-
venskega in italijanskega jezika ter pasiv-
nim znanjem vsaj enega tujega jezika.

7. Prijava mora vsebovati:
– inštitucijo (firmo) oziroma ime prija-

vitelja,
– overovljene podatke o registraciji,
– reference prijavitelja o že opravljenih

nalogah s področij, ki so predmet razpisa,
– odgovorne nosilce, ki bodo izvajali raz-

pisno nalogo,
– podatke o izobrazbeni strukturi in stro-

kovne reference prijavitelja, ki bo izvajal
razpisane naloge – overovljena fotokopija
diplome o končani izobrazbi,

– osnutek pogodbe.
Če nosilec ponudbe ne opravlja sam na-

log, za katere kandidira, morajo sodelova-
nje s ponudnikom potrditi odgovorne osebe
vseh udeležencev. Priložena mora biti po-
godba ali drugo dokazilo o poslovnem so-
delovanju in podatki iz zgoraj navedenih
alinej za vse sodelujoče.

8. Na razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe iz Republike Slovenije.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– ustrezna kadrovska zasedba,
– cena storitev za različna opravila ozi-

roma urna postavka.
Kot naročnik del nismo obvezni izbrati

ponudbe, ki vsebujejo najnižjo ceno, tem-
več prosto presojamo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika v skladu z navedenimi merili.

10. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS po pošti
ali osebno do 12. ure, na naslov: Občina
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z oznako
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“javni razpis – izvajanje redarskih nalog”
Ne odpiraj!

11. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo tretji dan po preteku roka za
oddajo ponudb, ob 10. uri v mali sejni dvo-
rani Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.

12. O izidu bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb. Dodatne
informacije o razpisu dobite pri Bogdanu
Pajku tel. št. 066/746-225.

Občina Piran

Ob-3532

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št.28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

investicijsko-vzdrževalnih del na objekih
javnih zavodov kulture v Občini Maribor

1. Naročnik:  Mestna  občina  Maribor,
Mestna uprava.

2. Predmet razpisa in orientacijske vred-
nosti:

a) KPC Narodni dom, Ul. kneza Koclja
9, Maribor

1) Gradbeno-obrtniška in instalacijska
dela za ureditev garderob – 6,000.000 SIT;

b) Umetnostna galerija, Strossmajerjeva
6, Maribor

1) Gradbeno-obrtniška dela za obnovo
vhodne avle – 2,000.000 SIT.

3. Čas izvedbe: september–oktober.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba
320-A/III, po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/227-771.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 0,5 promile od orientacijske
vrednosti del na žiro račun št.
51800-630-25505, sklic na št. 00 04-444 z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis za javne zavode kulture”.

S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje
materialnih in drugih stroškov, nastalih iz na-
slova javnega razpisa. Pristojbine ne vračamo.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati v 10
dneh od objave v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, soba 320-A/III.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati izva-
jalca za vsako posamezno postavko iz razpisne
dokumentacije. Prav tako si pridržuje pravico,
da ob morebitnem pomanjkanju sredstev, z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-3533

Na podlagi 13. člena odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah (MUV, št.
29/95) in odloka o podelitvi koncesije za
obvezno lokalno gospodarsko javno službo
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

dimnikarske službe
1. Občina Rače-Fram bo podelila konce-

sijo za opravljanje dimnikarske službe za
območje občine.

2. Interesenti za pridobitev koncesije
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljanje kon-
cesijske dejavnosti in da imajo za to potreb-
na soglasja in dovoljenja pristojnih orga-
nov,

– da predložijo reference in dokazila, ki
potrjujejo, da imajo za to potrebna znanja in
izkušnje za opravljanje dejavnosti,

– da predložijo cenik dimnikarskih sto-
ritev,

– da predložijo program izvajanja dim-
nikarske službe,

– da predložijo dokazila o strokovnosti
in usposobljenosti kadrov.

3. Interesenti morajo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za podelitev konce-
sije vložiti v 15 dneh po objavi tega razpisa
pri občinskem uradu Občine Rače-Fram,
Grajski trg 14, 2327 Rače, z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za koncesijo”.

4. Z izbranim koncesionarjem bo skle-
njena pogodba za dobo 5 let.

5. Interesenti bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po poteku razpisnega roka.

Občina Rače-Fram

Ob-3534

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 Mestne občine Maribor, objav-
lja Kmetijski zavod Maribor, Vinarska ul.
14, Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

gradbenih del na kmetijah v
vodovarstvenih območjih pitne vode na

področju Mestne občine Maribor
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca gradbenih del za gradnjo jam
za gnojevko in gnojišč na živinorejskih kme-
tijah na II. in III. vodovarstvenem območju
pitne vode v Mestni občini Maribor.

2. Orientacijska vrednost razpisanih in-
vesticijskih del znaša 18,000.000 SIT.

3. Ponudniki so lahko pravne ali fizične
osebe, ki so registrirane za dejavnost razpisa.

4. Informacije o razpisni dokumentaciji
in ostalih pogojih v zvezi z investicijami
lahko dobijo zainteresirani ponudniki na
Kmetijskem zavodu Maribor, Vinarska ul.
14, Maribor po tel. 062/226-191 ali osebno
pri Mariji Poglajen, vsak dan od objave do
zaključka razpisa med 8. in 12. uro.

5. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
izdelana v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

6. Rok za izvedbo del: dela se bodo pred-
vidoma izvajala od avgusta 1996 do decem-
bra 1996.

7. Merila za izbiro ponudnika:

– reference na področju izvajalca podob-
nih gradbenih del,

– ponudbena cena na enoto, plačilni po-
goji in fiksnost cene,

– roki izvedbe in garancija za kvaliteto
izvedbe.

8. Posebni pogoji: za vsako lokacijo
gradnje bo z izbranim izvjalcem del skle-
njena posebna pogodba.

9. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Pričetek roka je
prvi dan po objavi, konec 20 dan po objavi
do 14. ure.

Ponudba mora biti oddana v razpisanem
roku na naslov Kmetijski zavod Maribor,
Vinarska ul. 14, 2000 Maribor, v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
gradnjo gnojnih jam in gnojišč” in polnim
naslovom ponudnika.

10. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo prvi delovni dan po izteku roka za
zbiranje ponudb ob 9. uri na Kmetijskem
zavodu Maribor, Vinarska ul. 14. Prisotni
predstavniki ponudnikov na odpiranju po-
nudb morajo predložiti pismena pooblasti-
la.

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

Kmetijski zavod Maribor

Ob-3535

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, razpisuje

razpis
za 25% sofinanciranje pri obnavljanju
lupin v okviru akcije Ljubljana – moje

mesto
Po programu Ljubljana – moje mesto, je

namenjenih za sofinanciranje obnove ulič-
nih fasad in streh objektov 30,000.000 SIT.

Komisijo za izbor posameznih stavb, bo
imenovala Mestna uprava, izbirala bo po
kriterijih:

1. pomen objekta z vidika kulturne de-
diščine – arhitekturnega stila;

2. ambientalni pomen objekta v veduti
mesta, npr. stavbe v Stari Ljubljani, na Mest-
nem, Starem, Gornjem in Novem trgu, stav-
be ob nabrežju Ljubljanice ali v secesij-
skem predelu ob Miklošičevi ul. ali drugje
po Ljubljani;

3. zaključevanje že delno urejenih mest-
nih ambientov;

4. pomen stavbe z vidika njene vsebine,
če ima le-ta tudi širši pomen za mesto;

5. dotrajanost stavbe – v poštev pridejo
le lupine stavb, ki so po dotrajanosti potreb-
ne obnove;

6. investicijsko manj zahtevne stavbe –
z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti
čim več stavb;

7. zagotovilo lastnikov in uporabnikov
za 75% sofinanciranje.

Financiranje: Ta del akcije Ljubljana –
moje mesto financira Mestna občina Ljub-
ljana – v višini 25%, preostala sredstva mo-
ra zagotoviti sam lastnik stavbe.
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Pogoji za sodelovanje na razpisu so na-
slednji:

– objekt mor abiti pomemben z vidika
kulturne dediščine v smislu 1. in 2. točke,
tega razpisa.

Lastnik mora predložiti:

– izjavo o zagotovitvi preostalih 75%
sredstev;

– izjavo, da soglaša, da bo izvajalec del
izbran na podlagi razpisa za izbiro najugod-
nejšega ponudnika;

– dokazilo o lastništvu ali solastništvu
objekta;

– v objektu z več lastniki soglasje preo-
stalih lastnikov, za obnovo oziroma izjavo o
zagotovitvi preostalih 75% sredstev vseh
lastnikov;

– dokazilo o plačilu v višini 25.000 SIT
za objekt, za preveritev in pripravo predlo-
gov za komisijo, ki se nakaže na žiro račun
št.: 50100-037-013003 MOL – MESTNA
UPRAVA.

Ta sredstva se v primeru, da je objekt
vključen v akcijo Ljubljana – moje mesto
upošteva kot delež pri zagotavljanju sred-
stev s strani lastnikov. V primeru, da objekt
ne bo izbran, se vplačana sredstva vrnejo na
račun lastnika objekta, v roku 30 dni po
poteku razpisa, zato je potrebno v vlogi na-
vesti tudi žiro račun, kam se sredstva vrne-
jo. V primeru, da je objekt uvrščen v akcijo
in da lastnik ali lastniki odstopijo od izved-
be oziroma od podpisa gradbene pogodbe
se sredstva zadržijo in se ne vrnejo lastniku
objekta.

– Rok za pisne prijave po tem natečaju
je vključno do 20. 8. 1996.

– Upoštevane bodo le popolne ponudbe
z vsemi zahtevanimi podatki, izjavami in
plačilom.

Vse informacije lahko zainteresirani do-
bijo na: Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urabnizem in okolje,
Poljanska 28, Ljubljana, tel. 061/133-62-88
oziroma pri IMOVINI d.o.o., Trg MDB 14,
Ljubljana, tel. 061/125-61-66 ali
061/126-46-00, int. 209, vsak torek, sredo
in četrtek od 8.30 do 11. ure.

O izidu natečaja bodo v 10 dneh po kon-
čanem natečaju obveščeni vsi interesenti za
sofinanciranje.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
z oznako “javni natečaj – Ne odpiraj – za
25% sofinanciranje” na naslov: Mestna ob-
čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
urbanizem in okolje, Poljanska 28, Ljublja-
na.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-3536

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Ministrstvo za pravosodje Ljubljana, Župan-
čičeva 3

javni razpis
za oddajo vzdrževalnih del na objektih

pravosodja
1. Predmet razpisa je oddaja vzdrževal-

nih del na naslednjih objektih:

a) Okrajno sodišče Lendava: obnova kot-
lovnice.

Predvidena vrednost del znaša 5,000.000
SIT.

Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-
be, dokončanje do kurilne sezone.

b) Okrajno sodišče Grosuplje: obnova
kotlovnice.

Predvidena vrednost del znaša 2,000.000
SIT.

Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-
be, dokončanje do kurilne sezone.

2. Vsa dela se bodo morala izvjati, tako
da ne bo moteno delo sodišč.

3. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa. Opo-
zarjamo na popolnost zahtevane dokumen-
tacije.

4. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika, navedbo
predmeta razpisa in opozorilom: “Ne odpi-
raj – javni razpis”, je 13. 8. 1996 do 10.45.
Ponudbe oddajte v vložišču na Župančičevi
3, Ljubljana.

5. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
13. 8. 1996 ob 11. uri v sejni sobi objekta
Župančičeva 3, I. nastropje.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta del;

– konkurenčnost ponudbe;

– reference;

– roki izvedbe;

– plačilni pogoji;

– druge posebne ugodnosti ponudnika.

7. Vse informacije in dokumentacijo, po-
trebno za izdelavo ponudb dobite na Mini-
strstvu za pravosodje, Ljubljana, Županči-
čeva 3/PT pri Weilguny Tadeju, tel.
178-54-25 vsak dan od 8. do 9. ure.

Ob-3537

Mestna občina Novo mesto Seidlova ul.
1, Novo mesto v sodelovanju z Ministrstvom
za kulturo objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca del za dograditev in
adaptacijo “Knjižnice Mirana Jarca” v

Novem mestu.
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto

in Ministrstvo za kulturo.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbena, obrtniška in instalacijska dela za
dograditev in adaptacijo objekta “Knjižnica
Mirana Jarca” v Novem mestu.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji do vključ-
no 10 dne od dneva objave razpisa v tajniš-
tvu Sekretariata za kuturo, šport in mladino
pri Mestni občini Novo mesto, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

4. Vse informacije o razpisanih delih ter
ogled projektov je na razpolago pri “Službi
za investicije” Mestne občine Novo mesto,
kontaktna oseba je Mirko Strmšek, dipl. inž.
gr., tel.: 068/321-040.

5. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del znaša 590,000.000 SIT.

6. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa pnudniki pristanejo na razpisane po-
goje in dajo svoj pristanek, da bodo, če bo-
do izbrani kot najugodnejši ponudnik za iz-
vajanje del sklenili z naročnikom pogodbo
za izvajanje del najkasneje v 7 dneh od dne-
va obvestila, da so bili izbrani kot najugod-
nejši ponudnik.

7. Izgradnja objekta se bo vršila sukce-
sivno v letu 1996, 1997 in 1998. V skladu z
zagotovljenimi investicijskimi sredstvi obeh
investitorjev.

Izgradnja prizidka do III. gradbene faze
se prične v mesecu septembru in mora biti
dokončana do 10. 12. 1996. Orientacijska
vrednost teh del znaša 200,000.000 SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,

– roki izvedbe,

– garancije za izvedena dela,

– reference v obdobju zadnjih dveh let,

– solventnost podjetja v obdobju zadnjih
dveh let,

– višina bančne garancije, ki jo lahko
vnovči naročnik v slučaju neizpolnitve roka
dokončanja del planiranih za leto 1996,

– predstavitev prednosti, ki jih ponudnik
smatra da jih ima napram potencialni kon-
kurenci,

– opcija ponudbe,

– vsebinski predlog pogodbe,

– druge ugodnosti ponudnika,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik, ker se bodo ponudbe oce-
njevale kompleksno z ozirom na vsa razpi-
sana merila.

9. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94 s prilogami).

10. Ponudba mora vsebovati izjavo, da
je ponudnik proučil terenske prilike na kra-
ju gradnje, ter izjavo, da bo zavaroval grad-
bišče tako, da bo zavarovanje zajemalo ško-
do proti tretji osebi.

11. Bonitetni obrazec ne sme biti starejši
od enega meseca.

12. Ponudba mora vsebovati vse razpi-
sane pozicije vključno s prometnim dav-
kom, ki je izkazan posebej.

13. Ponudnik mora priložiti podatke o
kapaciteti delovne sile, strojev in opreme
potrebne za izvedbo del ter navesti svoje
podizvajalce, ter reference predvidenih ne-
posrednih organizatorjev del.

14. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov: Mest-
na občina Novo mesto, Sekretariat za kultu-
ro, šport in mladino, Seidlova ul. 1, 8000
Novo mesto. Ponudba mora biti v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
Knjižnice Mirana Jarca”. Na hrbtni strani
mora ponudnik navesti svoje ime in naslov.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb v
sejni dvorani Mestne občine Novo mesto ob
12. uri.
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Javnega odpiranja ponudb se ponudniki
lahko udeležijo le ob predložitvi pooblasti-
la.

15. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v 7 dneh po datumu odpiranja
ponudb, pogodba z najugodnejšim ponudni-
kom bo sklenjena v 10 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Št. 110-1/96-OR/SS Ob-3540A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji 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: AC vzdrževalna baza

(ekspozitura) VB Postojna “Vipava” na
odseku Razdrto - Vipava

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od dne 7. 8. 1996 dalje, strokovne informa-
cije vam posreduje Janez Preskar, dipl. inž.
(tel. 13 22 241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 9. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “AC
vzdrževalna baza (ekspozitura) VB Postoj-
na “Vipava” na odseku Razdrto - Vipava”.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
2. 9. 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 izvajal-
ca.

Št. 110-1/96-OR/SS Ob-3540B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji 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: Analiza sistema

dovoljevanj gradnje avtocest ter s tem
povezana prostorska in projektna

dokumentacija in izdelava predloga za
izpopolnitev le-tega

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od dne 7. 8. 1996 dalje, strokovne informa-
cije vam posreduje Abdon Peklaj, dipl. inž.
(tel. 13 24 105).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 9. 1996 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-

na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Analiza
sistema dovoljevanj gradnje avtocest ter s
tem povezana prostorska in projektna doku-
mentacija in izdelava predloga za izpopol-
nitev le-tega”.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
2. 9. 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 izvajal-
ca.

Št. 110-1/96-OR/SS Ob-3540C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji 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: Izdelava projektne

dokumentacije za elektrovode na trasi
AC Kozina - Ankaran

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od dne 7. 8. 1996 dalje, strokovne informa-
cije vam posreduje Andrej Krupenko, dipl.
inž. (tel. 13 22 241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 9. 1996 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava
projektne dokumentacije za elektrovode na
trasi AC Kozina - Ankaran”.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
2. 9. 1996 ob 10. 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 izvajal-
ca.

DARS, d.d

Št. 44/96 Ob-3541

Na podlagi 1. odstavka 23. člena statuta
Ekološko razvojnega sklada Republike Slo-
venije (v nadaljevanju sklad) in ob smiselni
uporabi odredbe o postopkih za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93), Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d., (v nadaljevanju
sklad) objavlja

ponovni javni razpis
za storitve vodenja kreditov

1. Naročnik: Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 3.

2. Predmet razpisa: izbira finančne orga-
nizacije za opravljanje storitev na področju
vodenja kreditov sklada. Sklad ima trenutno
ca. 300 kreditov v skupni višini preko 3 mrd

SIT. Predvidevamo, da bi se obseg naložb
sklada povečeval za ca. 1 mrd SIT na leto.

3. Predviden obseg dela:

– Črpanje kreditov iz sredstev sklada
skladno z določili posojilnih pogodb,

– obračunavanje in izterjava interkalar-
nih obresti v skladu s posojilnimi pogodba-
mi,

– zaračunavanje in izterjava morebitnih
stroškov nadomestil v skladu s tarifnim pra-
vilnikom sklada in morebitnih drugih strošk-
ov,

– prenos kreditov v odplačilo in oprav-
ljanje odplačilne službe za kredite sklada
do sodne izterjave (hramba in izpolnjevanje
akceptnih nalogov po nalogu sklada, ob-
veščanje komitentov o stanju kreditov in
gibanju obveznosti do sklada, usklajevanje
stanja kreditov s komitenti, zagotavljanje
podatkov o stanju kreditov naročniku, hram-
ba dokumentacije o opravljenih transakci-
jah, izdelava IOP obrazcev, ...),

– izračun zamudnih obrestnih mer in
obračun obresti, zamudnih obresti in more-
bitnih provizij, ki so vezane na obračunsko
obdobje, skladno z določili posojilnih po-
godb in tarifnim pravilnikom sklada in iz-
delava obvestil komitentom in skladu,

– izdelava mesečnih poročil po navodi-
lih sklada na medijih, ki jih določi sklad in
omogočajo knjigovodsko evidentiranje v
skladu (papir, računalniške datoteke v AS-
CII formatu ali drugem, dogovorjenem for-
matu),

– spremljava objav in obveščanje sklada
o začetku stečajnega postopka za komitente
sklada,

– izdelovanje občasnih poročil po navo-
dilih ali obrazcu, ki ga predloži sklad,

– nakazovanje prilivov iz naslova odpla-
čil kreditov in zaračunanih nadomestil na
račun, predpisan od sklada, v roku 3 dni od
priliva.

4. Minimalni kriteriji, ki jih bo razpisna
komisija sklada pri razpisu oziroma izboru
upoštevala:

– Provizija finančne organizacije (in os-
nova, od katere se provizija računa), razde-
ljena na osnovno provizijo, morebitne (spe-
cificirane) stroške in davčne obveznosti, ki
bremenijo sklad,

– kvaliteta in obseg storitev, ki jih ponu-
ja finančna organizacija,

– opis poslovanja finančne organizacije
na tem področju in možnosti sodelovanja s
skladom,

– kvaliteta, oblika (obvezno priložite
vzorce) in pogostnost poročil (min. 1 × me-
sečno), ki jih finančna organizacija ponuja,

– reference in temeljni podatki o finanč-
ni organizaciji (temeljni podatki o program-
ski in strojni opremi, na kateri bo finančna
organizacija opravljala storitve, podatki o
poslovanju finančne organizacije, ...)

5. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
kriterijev iz 4. točke in odgovorom na razpi-
sno dokumentacijo, ki bo na voljo na sede-
žu sklada morajo biti oddane v zaprtih ku-
vertah v 15 dneh po objavi v Uradnem listu
RS na naslov sklada z oznako “Ne odpiraj -
ponudba za vodenje kreditov”. Nepravoča-
snih in nepopolnih ponudb sklad ne bo upo-
števal.
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6. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih sklada 2. 9. 1996 ob 10. uri. Na javno
odpiranje ponudb lahko pride le en poob-
laščeni predstavnik posamezne finančne or-
ganizacije. Ponudniki bodo o izboru pisno
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

7. Sklad bo sklenil pogodbo o opravlja-
nju storitev s področja vodenja kreditov
sklada za nedoločen čas z odpovednim ro-
kom.

8. Sklad si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobenega od ponudnikov.

9. Morebitne dodatne informacije so na
voljo na tel. št. 1255-178, Vodopivec Bo-
jan.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije

Ob-3542

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor - Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo prototipa s projektom za

izdelavo topografske karte v merilu
1:50000

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor - Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izdelava prototipa
s projektom za izdelavo topografske karte v
merilu 1:50000.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro na naslovu :
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije Šaranovičeva
12, po predhodni najavi po telefonu
061-324-387 pri Martinu Smodiš.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,500.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo naj-
kasneje v roku treh mesecev.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe - izpolnjen vzorec po-
godbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan, je
zaželjeno, da je dopisano oziroma spreme-
njeno besedilo zaradi preglednosti posebej
označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

– dobavljena oprema in material,

– dobavljene storitve,

– drugi neposredni stroški,

– plače,

– stalni (splošni) stroški.

V posameznih skupinah je treba upošte-
vati naslednje:

– Kot dobavljeno opremo oziroma mate-
rial je treba šteti le tisto opremo in material,
ki bo porabljena na konkretno razpisanem
delu. Kolikor gre za opremo, ki jo bo izva-
jalec uporabljal tudi pri drugih nalogah se
obračuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini ”drugi neposredni stroški”.

– Med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci.

– Med druge neposredne stroške je treba
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, cari-
ne, zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki
ni vključena v plače (posebna amortizaci-
ja), itd.

– Med plače je treba vključiti bruto pla-
če neposrednih izvaljalcev ter osnovno
amortizacijo, in sicer amortizacijo računal-
niške in druge opreme katerih posamezni
kos nabavne vrednosti ne presega tolarske
protivrednosti 10000 DEM.

– Med stalne (splošne) stroške je treba
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, re-
klamacij, dobiček itd.,

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Projekt izvedbe pogodbenega dela po na-
čelih projektnega pristopa, ki mora vsebo-
vati:

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– strukturirano členitev projekta (WBS),

– spisek nalog z opredelitvijo potrebne-
ga časa za izvedbo posamezne naloge ter z
datumom začetka in zaključka naloge,

– določitev soodvisnosti posameznih na-
log (mrežni plan).

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 27. 8. 1996
najkasneje do 8.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu naročnika (Ljubljana, Kri-

stanova1) v treh izvodih, v zapečateni ovoj-
nici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj - ponudba za ponovni
razpis za izdelavo prototipa in projekta TK
50“.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 27. 8.
1996 ob 9. uri v prostorih GU RS (sejna
soba na Kristanovi 1). Predstavniki ponud-
nikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb,
morajo predložiti pooblastilo za zastopanje,
sicer nimajo pravice dajati pripombe k po-
stopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– izvedbeni roki,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– projektni pristop,
– transparentnost pogodbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

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

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 012-1/96 Ob-3544

Sklad stavbnih zemljišč Občine Laško
objavlja na osnovi 46., 49., 50., 51. in 52.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
SRS, št. 18/84 in 33/89) določil odloka o
oddajanju stavbnih zemjišč v Občini Laško
(Ur. l. SRS, št. 18/87 in 1/88) in sklepa
upravnega odbora sklada z dne 6. 6. 1996

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za

gradnjo garaž v območju zazidalnega
načrta Taborje II z oznako KS 11

Na stavbnem zemljišču iz tega razpisa je
predvidena gradnja petih garaž za osebne
avtomobile. Zazidalni pogoji objektov so
razvidni iz zazidalnega načrta in strokovnih
osnov za pridobitev lokacijskega dovolje-
nja št. 028/96 - maj 1996, ki so interesen-
tom na vpogled pri Oddelku za investicije
in prostor Občine Laško.

Natečaja se lahko udeleže družbene in
civilno pravne osebe.

Predmet oddaje je stavbno zemljišče za
gradnjo petih garažnih enot v območju ZN
Taborje II z oznako KS 11, za katerega je
sprejet zazidalni načrt (Ur. l. SRS, št. 20/91),
in sicer:
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Koristna Parcelna Vel. stavbnega Vrednost
površina številka zemljišča  SIT

garaža št. 1  17.34 m2  124/37  33 m2  234.018,55
garaža št. 2  17.28 m2  124/36  38 m2  239.122,10
garaža št. 3  17.34 m2  124/35  37 m2  238.553,35
garaža št. 4  17.28 m2  124/34  35 m2  235.721,00
garaža št. 5  17.80 m2  124/33  35 m2  240.616,90

Off s pripadajočo vgrajeno notranjo in zu-
nanjo opremo ter komfort paketom opreme.

2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

3. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– boniteta ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in rezervnih delov,
– dodatne ugodnosti (dodatna oprema,

garancijski rok ipd).
4. Ponudbe z elementi iz 3. točke je po-

trebno oddati v roku 10 dni po objavi do
12. ure tajniku občine, Seidlova cesta 1, so-
ba 54, II. nadstropje, ali po pošti v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba za terensko
vozilo - Ne odpiraj” na naslov Mestna obči-
na Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto.

5. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri tajniku občine Martini
Vrhovnik tel. 317-254.

6. Javno odpiranje ponudb bo 20. avgus-
ta 1996, ob 12. uri, v prostorih Mestne obči-
ne Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, sejna soba št. 67/II.

7. Naročnik bo o svoji odločitvi o izbiri
ponudnike obvestil v roku 20 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Ob-3546

Občina Cerknica na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), 36. člena zakona o financiranju Ob-
čin (Ur. l. RS, št. 80/95) in določil 91. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96)
objavlja

javni razpis
za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
v obrtni coni “Za Mlinom“ v naselju

Cerknica
1. Investitor: Občina Cerknica, C.

4. maja 53, Cerknica.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanaliza-

cijskega omrežja v obrtni coni “Za Mlinom“
v naselju Cerknica.

3. Orientacijska vrednost: skupna orin-
tacijska vrednost je ca. 7,500.000 SIT.

4.Predvideni začetek del je 16. 9. 1996,
dokončanje v 45 dneh.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilni pogoji,

– rok izdelave
7. Investitor si pridružuje pravico, da

sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

8. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na Občini Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica.

Vsa dodatna pojasnila daje Samo Mlinar
inž. grad. na tel. št. 061/793-313, int. 38, v
času od 2. 8. 1996 dalje, od 7. do 15. ure.

9. Rok za oddajo ponudbe je 14.8. 1996.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina

Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica ali
jih dostavite v sprejemno pisarno Občine
Cerknica.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj - ponudba za kanalizacij-
sko omrežje v obrtni coni “Za Mlinom“.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 1996
ob 10. uri v pisarni župana Občine Cerk-
nica.

10. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Cerknica

Ob-3547

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 53. člena zakona o gradi-
tvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in 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 del pri izgradnji

zračne kinete in drenaže ob župnijski
cerkvi na trgu v naselju Šmarje-Sap
1. Investitor: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo zračne kinete in drenaže na notra-
njem cerkvenem dvorišču na trgu Šmar-
je-Sap.

3. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta je na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Mariji Likovič, tel. 761-211.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva ali odsto-
piti od podpisa pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je septem-
ber 1996, rok dokončanja del pa oktober
1996.

7. Lokacija: zračna kineta in drenaža se
izvedeta ob “turnčku” in cerkvi na trgu v
Šmarju. Skupna dolžina kinete oziroma dre-
nažnega kanala je približno 50 m.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.

vse k.o. Reka.
Stroški za odškodnino za zemljišče, pri-

prave in prispevka k stroškom za urejanje
stavbnega zemljišča so izračunani na stanje
30. 6. 1996 in so zajeti v vrednosti.

Cena se do sklenitve pogodbe valorizira
z indeksi cen na drobno, ki jih objavlja Sta-
tistični urad Republike Slovenije.

Ponudniki morajo svoje pisne ponudbe
(obrazec lahko dobite na Oddelku za inve-
sticije in prostor pri Občini Laško) z doka-
zilom o plačani varščini, predložiti v zaprti
kuverti z navedbo: “Javni razpis, garaže Ta-
borje II”, na naslov: Občina Laško, Sklad
stavbnih zemljišč, Mestna ulica 2, Laško v
tajništvu Urada župana v 15 dneh po objavi
razpisa.

Varščino, ki znaša 20.000 SIT ponudni-
ki nakažejo na Žiro račun Občine Laško št.
50710-630-10131 – sklic 05-19-100950, ali
pa plačajo pri blagajni.

Varščino bomo uspelemu ponudniku vra-
čunali v ceno, neuspelim ponudnikom pa
vrnili. Če uspeli ponudnik ne sklene pogod-
be, varščina zapade.

Ponudnik, ki je uspel na javnem razpisu
mora skleniti z Občino Laško po skladu
stavbnih zemljišč pogodbo o oddaji stavb-
nega zemljišča.

Rok za začetek gradnje je eno leto od
oddaje zemljišča, dokončanje objekta pa v
roku 6 mesecev od začetka gradnje. Po pre-
teku tega roka se investitorju ob neizpolnje-
vanju navedenih obveznosti in rokov zem-
ljišče odvzame ob enakih pogojih kot je bilo
dodeljeno.

Nastop posesti na oddanem zemljišču bo
možen ob podpisu pogodbe in plačilu po-
godbene cene.

Komisija za oddajo stavbnih zemljišč bo
zemljišče oddala na podlagi vrstnega reda
po osnovah in merilih, določenih v odloku o
oddajanju stavbnih zemljišč v Občini Laško
(Ur. l. SRS, št. 18/87, 9/88) ter po dodatnih
kriterijih: bližina stanovanja, rok gradnje in
da še ne razpolaga z garažo za osebni avto.

O izidu razpisa bomo vse ponudnike ob-
vestili v 15 dneh po končanem razpisu.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Laško

Ob-3545

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objav-
lja Mestna občina Novo mesto

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup osebnega

vozila
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za nakup osebnega teren-
skega vozila Vitara Dakota, model Vitara
5D Klima, barva Radiant Red Mikametalik



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 42-43 – 2. VIII. 1996 Stran 3101

9. Rok za dostavo ponudb je 28. 8. 1996
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuver-
ti zalepljeni lepilnim trakom, preko katere-
ga je žig ponudnika. Sprednja stran kuverte
mora biti opremljena z oznako “Trg v Šmar-
ju - Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po pošti
morajo prispeti na navedeni naslov najka-
sneje do 27. 8. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 28. 8. 1996 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo želeli sodelovati
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pismeno pooblastilo ob pričetku jav-
nega odpiranja ponudb.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-3538

Občina Tržič, Trg svobode 18, na podla-
gi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Finalizacija mansarde

nad Diskontom Križe
Dokumentacija razpisnih del bo ob pla-

čani kotizaciji na ŽR Občine Tržič št.
51520-630-50134 v višini 50.000 SIT na
razpolago v prostorih Občine Tržič, Trg svo-
bode 18, Tržič, v pisarni urada za urejanje
prostora od dne 5. 8. 1996 do 7. 8. 1996 od
7.30 do 14.30.

Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite do
13. 8. 1996 do 9. ure na Občino Tržič, v
tajništvo župana, Trg svobode 18, 4290 Tr-
žič.

Odpiranje ponudb bo 13. 8. 1996 ob 10.
uri v pisarni Urada za urejanje prostora na
Občini Tržič, Trg svobode 18.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj! Ponudba za oddajo del:
finalizacija mansarde nad Diskontom Kri-
že”.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 20. 8. 1996.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– strokovna usposobljenost (reference),
– rok izvedbe,
– cena.

Občina Tržič

Ob-3539

Sklad stavbnih zemljišč Občine Šentjur
pri Celju, objavlja na podlagi 53. člena za-
kona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 34/84
in 29/86)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

gradnjo zunanje ureditve z dovozno
cesto čistilne naprave v stanovanjski

coni SC III/1 Šentjur pri Celju
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč Ob-

čine Šentjur pri Celju.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

gradnjo zunanje ureditve z dovozno cesto

za mehansko-biološko čistilno napravo v
stanovanjski coni SC III/1, Šentjur.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji v roku 5
dni od dneva razpisa dalje, vsak delovni dan
med 7. in 8. uro na Občini Šentjur, Mestni
trg 10, soba št. 46 (II. nadstropje), kjer bodo
na razpolago tudi ostale potrebne informa-
cije.

Pri dvigu morajo ponudniki predložiti
dokazilo o vplačilu 6.000 SIT stroškov raz-
pisne dokumentacije na ŽR št.
50770-654-147 Sklad stavbnih zemljišč Ob-
čine Šentjur.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,000.000 SIT.

5. Predvideni rok izvedbe: september
1996.

6. Ponudba mora vsebovati:
a) ime in naslov ponudnika,
b) potrdilo o registraciji podjetja za de-

javnost, ki je predmet razpisa,
c) reference,
d) cena za razpisna dela po enoti,
e) način plačila,
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) garancija,
d) plačilni pogoji,
e) ostale ugodnosti.
8. Oddaja ponudb: ponudbe se oddajo v

roku 15 dni od objave razpisa v zapečateni
kuverti z označbo: “Ne odpiraj – ponudba
za zunanjo ureditev in dovozno cesto ČN”.

9. Odpiranje ponudb bo dne 22. 8. 1996
ob 15. uri v sejni sobi Občine Šentjur, II.
nadstropje, soba št. 48.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju

Št. 0048-308/43-96 Ob-3548

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 sanacijo strehe in

izdelavo nadstrešnice na avtodelavnicah
UNZ Maribor

1. Predmet razpisa so obrtniška dela.
2. Orientacijska vrednost del je:

1,200.000 SIT.
3. Lokacija del: Maribor, Ulica Proleter-

skih brigad 21.
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.
Natančneje 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 ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/43-96
sanacija strehe in izdelava nadstrešnice na
avtodelavnicah UNZ Maribor – dokumenta-
cija”, druga kuverta z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/43-96 sanacija strehe in
izdelava nadstrešnice na avtodelavnicah
UNZ Maribor – ponudba”.

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
14. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 14. 8. 1996 ob
13. uri v prostorih UUPZ Beethovnova 2,
Ljubljana.

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 nadaljne
obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, da dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan razpisa in davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo o povprečnem
stanju 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 6. 8. 1996 od 9. do 12.
ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju, tel. 061/302-552 od 7. do 8. ure.

Ob-3549

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračunu (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del: za objekt Ministrstvo za

notranje zadeve RS, Uprava za notranje
zadeve Ljubljana, obnova pisarniških
prostorov, Uprava za notranje zadeve

Postojna, obnova prostorov za
pridržanje na PP Ilirska Bistrica
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1. Predmet razpisa:
A. Obnova pisarniških prostorov Prušni-

kova 51, Ljubljana,
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije.
B. Obnova prostorov za pridržanje na PP

Ilirska Bistrica
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del:
Orientacijska vrednost del pod točko 1.

tega razpisa
A. 9,800.000 SIT,
B. 3,100.000 SIT.
3. Lokacija del:
A. Ljubljana-Šentvid,
B. Ilirska Bistrica.
4. Predviden pričetek del je:
Po  podpisu pogodbe – predvidoma
A. 10. 9. 1996, zaključek del in montaže

30. 10. 1996,
B. 10. 9. 1996, zaključek del in montaže

20. 10. 1996.
5. Merila za izbro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe.
Natančneje so merila za najugodnejšega

ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa ali za posamezna
dela A ali B.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

A. Prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/41A-96 za Ob-
nova pisarniških prostorov, Prušnikova 51,
Ljubljana – dokumentacija, druga kuverta z
oznako Ne odpiraj – javni razpis št.
308/41A-96 za Obnova pisarniških prosto-
rov, Prušnikova 51, Ljubljana – ponudba.

B. Prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/41B-96 za Ob-
novo prostorov za pridržanje PP Ilirska Bis-
trica – dokumentacija, druga kuverta z ozna-
ko Ne odpiraj – javni razpis št. 308/41B-96
za Obnovo prostorov za pridržanje PP Ilirs-
ka Bistrica – ponudba.

Na vsaki kuverti mora biti navedeno na
katera dela tega razpisa se dela nanašajo, ter
ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ – RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
23. 8. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ – RS, Štefa-
nova 2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo:
A. 27. 8. 1996 ob 8.30,
B. 27. 8. 1996 ob 9. uri v prostorih MNZ

– RS, UUNZ, Beethovnova 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-

sotni pri odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od 3(tri) mesece od dneva razpisa, podpisa-
ni in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju (BON-1, BON-2, oziroma
BON-3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljne obravnave.

Samostojni podjetniki predložijo overje-
no potrdilo pristojnega organa za dejavnost,
zaključni račun in izjavo banke o povpreč-
nem mesečnem stanju na žiro računu za zad-
nje tri mesece, ki ne sme biti starejše od
3(tri) mesece od dneva razpisa.

10. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicij-
sko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delavnik 6., 7. in 8. 8. 1996 (torek,
sreda, četrtek) od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu (točka 11.) ali po telefonu
(061) 302-552 med 7. in 8. uro pri Janiju
Topolovec.

Ministrstvo za notranje zadeve
R Slovenije

Št.1/13-012-1/96 Ob-3550

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 Krško,

javni razpis
za nakup vozil za potrebe javnih

zavodov
1. Naročnik: Občina Krško CKŽ 14, Od-

delek za družbene dejavnosti.
2. Predmet razpisa:
A. OŠ Podbočje – nakup vozila ene od

znamk:
– CITROEN JUMPER COMBI club 27

C 2,5 TD,
– PEUGEOT BOXER COMBI club 1000

DT – minibus 92 KM,
– RENAULT TRAFIC T2BF kombibus

2,1 D,
– FORD  TRANSIT KOMBI 2,5 D 76

KM.
Ponujeno vozilo bo namenjeno za pre-

voz šolskih otrok in mora imeti 9 sedežev
(8+1).

B. OŠ Leskovec – nakup dostavnega vo-
zila ene od znamk:

– FORD FIESTA COURIER – KOMBI
1,3 i 60 KM,

– RENAULT EXPRESS KOMBI Diesel,
– FIAT FIORINO KOMBI 1,4 BZ.
C) VVZ Krško – nakup vozila za prevoz

otrok in tovora:
– HYUNDAI H100 minibus 2,5 DLX –

8+1 sedežev z možnostjo demontaže zadnje
sedežne klopi

3. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce ne starejše od
30 dni in organizacijo servisne službe, po-

nujeno ceno s strukturo cene, plačilne po-
goje, listo referenc, datum do katerega velja
ponudba, ugodnosti, ki jih nudi naročniku.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen,

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika,
– možnost nakupa po sistemu staro za

novo.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire

najugodnejšega ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v

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

Opozarjamo na popolnost potrebne do-
kumentacije.

6. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni kuverti, opremljeno z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za nakup vozil A, B ali C”, za
vsaki predmet razpisa posebej.

Ponudbe je treba oddati v roku 12 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, pri-
poročeno na naslov Občina Krško, Oddelek
za družbene dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško. Rok začne teči z dnem objave.

7. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg finančnih sredstev
za nakup vozil, z ozirom na razpoložljiva
finančna sredstva.

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po zaključku razpisa, ob 10. uri v sejni sobi
D Občine Krško. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni pri odpiranju morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudbe, ki ne bodo prišle pravoča-
sno ali pa ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

10. Naročnik bo izbiro ponudnika opra-
vil za vsak predmet razpisa posebej.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.

12. Vsa dodatna pojasnila dobite pri
Zdravku Pilipoviču, Občina Krško tel.
0608/22-771, ali pri ravnateljih javnih za-
vodov (OŠ Podbočje, tel 0608/78-242, OŠ
Leskovec, tel. 0608/22-779 in VVZ Krško
tel. 0608/21-558), vsak delovnik od 8. do
10. ure.

Občina Krško

Št. 25/96 Ob-3551

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 Šoštanj

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo

toplifikacije E KARE-ja v Pohrastniku v
Občini Šoštanj

1. Predmet razpisa: izvedba toplifikacije
E KARE-ja v Pohrastniku v Občini Šoštanj.

2. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobo-
de 12, Šoštanj.

3. Lokacija: naselje Pohrastnik pri Šo-
štanju.
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4. Predviden pričetek del je september,
rok dokončanja del je konec oktobra 1996.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 5. 8. 1996 do 15. 8. 1996
med 8. in 12. uro v tajništvu Občine Šo-
štanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (tel.
063/882-652) na podlagi dokazila o plača-
nih stroških v znesku 5.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10168 Občina Šoštanj.

7. Orientacijska vrednost del: 15,000.000
SIT.

8. Obseg in vrsta del: toplifikacija kareja
se bo izvajala iz predogrevanih in predizoli-
ranih toplovodnih cevi, položenih v pešče-
no posteljico v dolžini 2 krat 650 m, iz cevi
profilov od NO 25 mm do NO 80 mm. Za
izvajanje tovrstnih del mora imeti ponudnik
pridobljen atest.

9. 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.).
10. Rok za dostavo zapečatenih ponudb

je 19. 8. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba – toplifika-
cija Pohrastnik”

11. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, to je 19. 8. 1996 ob 13. uri v prostorih
Občine Šoštanj.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da se
v fazi analiziranja ponudb pogaja s ponud-
niki v smislu dobrega gospodarjenja s pro-
računskimi sredstvi in preverja dejanske re-
ference ponudnikov pred oddajo del.

13. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 30 dneh po od-
piranju ponudb.

Občina Šoštanj

Ob-3552

Občina Pesnica, Občinski urad, Pesnica
pri Mariboru 39a, objavlja

javni razpis
za izvedbo zamenjave radiatorjev na
Osnovni šoli Kerenčičevih v Pesnici
1. Naročnik: Občina Pesnica, Pesnica pri

Mariboru 39a.
2. Predmet razpisa: demontaža, nabava,

dobava in montaža radiatorjev.
3. Razpisno dokumentacijo lahko poob-

laščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

4. Orientacijska vrednost naročila:
3,500.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: druga polovica
avgusta 1996.

6. Merila za izvedbo najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– cena ponudbe,
– rok izvedbe.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,

– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja naročila,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo in z oznako “NE odpiraj – javni razpis”,
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v
roku 10 dni od objave tega razpisa na na-
slov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

9. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku treh dni od odpiranja po-
nudb.

Občina Pesnica

Ob-3553

Občina Destrnik-Trnovska vas, Trnov-
ska vas 42, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo prizidka k

OŠ Destrnik
1. Naročnik: Občina Destrnik-Trnovska

vas.
2. Predmet razpisa je: gradnja prizidka k

Osnovni šoli Destrnik Strojne in elektro in-
stalacije (elektrika, vodovod, klima, ogre-
vanje).

Ponudi se lahko samo strojne ali elektro
instalacije.

3. Orientacijska vrednost del: 70,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: oktober 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena in način plačila,
– rok izvedbe,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh le-

tih (BON1, BON2),
– najugodnješa cena, fiksnost cene po

enoti mere do konca gradnje,
– možnost kreditiranja.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno

najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak dan od srede 7. 8. od 12.
do 14. ure v prostorih KS Destrnik, Vinta-
rovci 50.

Projektna dokumentacija je na ogled na
istem naslovu.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine na žiro račun št. 52400-630-20717 z
namenom nakazila “pristojbina za javni raz-
pis za OŠ Destrnik” in sicer 20.000 SIT za
elektro del in 20.000 SIT za strojni del.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

7. Ponudba mora vsebovati:
7.1. Firmo oziroma ime ponudnika,
7.2. Izpisek iz sodnega registra, ki ne

sme biti starejši od 30 dni,
7.3. Podpisani osnutek pogodbe,
7.4. Operativni terminski plan s predvi-

deno dinamiko financiranja,
7.5. Druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik,

7.6. Izjavo, da je ponudnik seznanjen z
obsegom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih,

7.7. Izjavo, da je seznanjen s tehnično
dokumentacijo in da z njo soglaša,

7.8. Potrjen obrazec BON 1 in BON 2,
7.9. Bianko menico v višini 10% del, kot

garancijo za resnost ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-

branim ponudnikom ne sklene pogodbe ne
glede na razloge, oziroma da sklene pogod-
bo z izbranim ponudnikom po fazah del ali
v zmanjšanem obsegu.

Pisne ponudbe je potrebno oddati do 19.
8. 1996 do 12. ure na naslov: Krajevna skup-
nost Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik v za-
prti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponud-
ba – Osnovna šola Destrnik”.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996
ob 9. uri v prostorih krajevne skupnosti De-
strnik.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Destrnik-Trnovska vas

Ob-3563

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Parmova 33, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup mleka v prahu

1. Predmet razpisa je pridobitev najugod-
nejšega ponudnika za nakup mleka v prahu
za World Food programe, proizvedenega v
Republiki Sloveniji. Proizvod mora biti pa-
kiran v 20–30 kg vrečah in na paletah di-
manzije 80 cm x 120 cm. Proizvode je po-
trebno opremiti z znaki WFP in Republike
Slovenije, po navodilih naročnika.

Orientacijska vrednost nakupa je
2,300.000 SIT.

2. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova
33 (v nadaljevanju: ministrstvo).

3. Rok dostave v skladišče ponudnika je
najkasneje do 20. septembra 1996.

4. Ponujena cena mora vsebovati: ceno
proizvoda fco skladišče ponudnika, stroške
skladiščenja in stroške zavarovanja za 7 dni,
stroške pridobitve izvozne dokumentacije,
stroške špediterja in stroške nakladanja na
kamion. Posamezne elemente cene se v po-
nudbi posebej prikaže.

Ponudnik navede firmo in točen naslov
skladišča, proizvajalca ponujenega proizvo-
da in datum proizvodnje ter rok trajanja.

Ponudnik se s ponudbo obvezuje, da bo
ponujeno količino proizvodov predal in na-
ložil na prevozno sredstvo naročnika dva
delovna dneva po prejemu pismenega obve-
stila.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa.

6. Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti, z
oznako ponudnika in napisom: “Javni raz-
pis – nakup mleka v prahu”. Upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prišle na ministrstvo
do 4. 9. 1996 do 10. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1996
ob 10.15 v sejni sobi ministrstva v Ljublja-
ni, Parmova 33.
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8. Pravne osebe, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu, morajo k ponudbi priložiti
dokazilo o zavarovanju ponudbe, v višini
10% od razpisanega zneska ponudbe, z
bančno garancijo.

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

– reference,
– konkurenčne cene,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
10. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale

vseh pogojev razpisa, bodo izločene kot ne-
veljavne.

11. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 10. 9. 1996.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno do 10. 9. 1996.

13. Razpisno dokumentacijo in podrob-
nejše podatke za izdelavo ponudb lahko
dvignete od 12. do 30. 8. 1996, vsak dan od
8. do 9. ure na sedežu ministrstva, pri Bože-
ni Majazovski, tel. 061/323-643 int. 249.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-3564

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
Proračunska postavka 1731 – Projekt
prenova podjetij, natečaj za “projekt
tehnološke prenove in modernizacije

slovenskega gospodarstva” –
horizontalni program politike povečanja

konkurenčne sposobnosti slovenskega
gospodarstva

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena v višini 1,200.000
SIT.

1. Predmet razpisa
Cilji projekta tehnološke prenove in mo-

dernizacije slovenskega gospodarstva so:
– oblikovanje tehnološkega indeksa slo-

venskega gospodarstva,

– oblikovanje pregleda razvojno razisko-
valnih trendov v gospodarstvu,

– oblikovanje metodologije promocije
tehnoloških inovacij in raziskav v gospo-
darstvu.

2. Merila in pogoji
Vabimo strokovnjake raziskovalnih in

svetovalnih organizacij in samostojne razi-
skovalce z naslednjimi znanji in izkušnja-
mi:

a) Funkcionalna znanja na področju:
– trendov razvoja in inovacij v gospo-

darstvu,
– poslovnega komuniciranja,
– organizacije,
– proizvodnje in
– strateškega planiranja na ravni podjetij

oziroma sektorjev.

b) Izkušnje na področju razvoja in razi-
skav, uvajanja inovacij ter novih tehnologij
in poznavanje mednarodnih razmer na po-
dročju razvoja in raziskav.

c) Poznavanje mednarodnih razmer in
trendov na področju prenosa novih tehnolo-
gij razvoja in raziskav ter inovacij v podjet-
ja.

3. Vsebina vloge
Vloga naj vsebuje:
– osebne reference, ki naj bodo v skladu

z navedenimi znanji in izkušnjami,
– celovito predstavitev dejavnosti razi-

skovalne oziroma svetovalne organizacije,
z navedbo matične številke raziskovalcev
(register raziskovalcev),

– večletne praktične izkušnje,
– uspešno realizirani projekti na področ-

ju prenosa tehnološkega znanja,
– kratka dispozicija z vsebinsko in ter-

minsko razdelavo,
– navedba ustrezne bibliografije (objav-

ljena strokovna dela).
4. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-

slov Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, v treh izvodih v
zapečatenih ovojnicah z ustrezno oznako:
“Ne odpiraj! Prijava na razpis: Projekt teh-
nološke prenove in modernizacije sloven-
skega gospodarstva.”

Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 10 dni po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po zaključenem razpisu ob 12. uri na
ministrstvu.

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.

Dodatne informacije posreduje Jože Ho-
lešek, tel. 061/178-32-57, vsak delovnik od
8. do 10. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 8084 Ob-3565

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 izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču naftnih

derivatov v Račah
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču ND Ra-
če pri Mariboru – rezervoar za ND R-12

– strojne inštalacije,
– AK zaščita.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Petrola, Ljubljana, Du-
najska 50, do vključno 9. 8. 1996 do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 30.000 SIT na žiro račun Petrola
50105-601-22844.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Petrolu (faks
061/1714-820) do 16. 8. 1996, bo Petrol
pisno odgovoril do 21. 8. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 65 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Rače pri Mariboru.

8. Predviden pričetek del je v drugi po-
lovici septembra, zaključek pa novembra
1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, krajši rok izvedbe, garanci-
ja in posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Rače – Ne odpiraj!”,
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-
no pošiljko na naslov Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.

Veljaven je poštni žig do 3. 9. 1996 do
24. ure.

Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
5. 9. 1996 ob 10. uri na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 12.
9. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-3566

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:
1. Inženiring sanacije strehe na Osnov-

ni šoli Jakoba Aljaža v Kranju.
Orientacijska vrednost del: 20,000.000

SIT.
2. Obnovo odvodnjavanja v Ulici Ni-

kole Tesle v Kranju.
Orientacijska vrednost del: 4,000.000

SIT.
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa:
1. izbira najugodnejšega ponudnika za

inženiring sanacije strehe (skladno s 55 čl.
ZGO – Ur. SRS, št. 34/84: izdelava tehnične
dokumentacije, izvedba del),

2. obnova odvodnjavanja (molde) v dol-
žini 500 m.

3. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika, soba št. 215/II, v
roku 5 dni po objavi v Ur. l. RS, od 8. do 10.
ure (Jana Smolej).

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 30. dan od
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dneva objave razpisa do 10. ure na naslov:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, soba
št. 215/II, odpiranje ponudb pa bo istega
dne ob 11. uri v sobi št. 20/I.

Ponudbe morajo biti oddane ločeno za
inženiring sanacije strehe na Osnovni šoli
Jakoba Aljaža v Kranju in ločeno za obnovo
odvodnjavanja v Ulici Nikole Tesle, v pra-
vilno 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. 321-02-063/96-3 Ob-3559

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33, objavlja na podlagi 1. in
23. člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 1996 (Ur. l. RS,
št. 7/96)

javni razpis
za dodelitev sredstev za regresiranje
obrestne mere za najete investicijske

kredite v živinorejski prireji in rastlinski
pridelavi ter predelavi in dodelavi

kmetijskih pridelkov in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah

I. Predmet razpisa
So sredstva za regresiranje obrestne me-

re za najete investicijske kredite v živino-
rejski prireji in rastlinski pridelavi ter pre-
delavi in dodelavi kmetijskih pridelkov in
drugih dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.

Sredstva se bodo dodeljevala za nasled-
nje namene:

1. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za prirejo govejega
mesa.

2. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo goved na ob-
močjih z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo.

3. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za vzrejo in pitanje
prašičev.

4. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo drobnice na
območjih z omejenimi naravnimi dejavniki
za kmetijstvo.

5. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo kuncev.

6. Izgradnja in obnova hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo plemenskih
kobil, razen tistih, ki se uporabljajo v športu
in rekreaciji.

7. Nakup mehanizacije za opravljanje
storitev v strojnih krožkih.

8. Nakup specialne mehanizacije.
9. Izgradnja in obnova objektov in na-

prav za dopolnilne dejavnosti na kmetijah ,
ki temeljijo na predelavi lastnih kmetijskih
pridelkov ali lesa oziroma povečujejo stop-
njo izkoriščenosti osnovnih zmogljivosti
kmetije.

10. Izgradnja, obnova, nakup objektov
in naprav za skladiščenje lastnih pridelkov,
pripravo in dodelavo lastnih kmetijskih pri-
delkov in izdelkov za trg, predelavo in trže-
nje pri pridelovalcih oziroma skupinah pri-
delovalcev, razen prostorov in opreme za
dodelavo in skladiščenja svežega konzum-
nega sadja.

11.Obnova hmeljskih žičnic in naprava
novih hmeljskih žičnic ter prostorov za su-
šenje hmelja.

12. Obnova sadovnjakov.
13. Podpora investijam v semenarstvo -

izgradnja in obnova objektov za dodelavo
in skladiščenje semena kmetijskih rastlin,
nakup opreme za dodelavo in skladiščenje
semena kmetijskih rastlin; izgradnja in ob-
nova skladišč in nakup opreme za dodelavo
semenskega krompirja.

14. Izgradnja in adaptacija rastlinjakov
in plastenjakov za rastlinsko pridelavo in
nakup opreme za rastlinjake in plastenjake
za rastlinsko pridelavo.

15. Nakup kmetijskega zemljišča, gozda
in kmetije.

16. Nakup plemenskih telic mesnih pa-
sem za oblikovanje matičnih čred.

II. Pogoji
Skupna sredstva namenjena subvencio-

niranju obresti za investicijske kredite po
tem razpisu znašajo: 25,000.000 SIT.

1. Pravico do prijave na razpis imajo vsi
investitorji, tržni pridelovalci hrane, in sicer
fizične osebe, ki imajo prebivališče v Repub-
liki Sloveniji, in pravne osebe (gospodarske
družbe, zadruge in druge organizacije), ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer v
lastnem imenu ali po pooblastilu.

2. Pravico do vlaganja zahtevkov na tem
razpisu imajo vsi iz prejšnjega odstavka in
po pooblastilu tudi finančne organizacije.
Obrazci za vlaganje in uveljavljanje zahtev-
kov so na razpolago na Poslovnem združe-
nju prehrane Slovenije, Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana.

3. Investitor, ki je za podporo določeni
investiciji v preteklosti že pridobil sredstva
finančnih intervencij za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva ter proizvodnje hrane oziro-
ma sredstva, namenjena celostnemu ureja-
nju podeželja in obnovi vasi, ne more za isti
namen kandidirati na tem javnem razpisu.
Podporo za isto investicijo lahko investitor
uveljavlja ponovno le v primeru, če je v
predhodnih zahtevkih uveljavljal sredstva
le za del investicije (postopna gradnja).

4. Investitorji se lahko prijavijo na javni
razpis:

a) če imajo že sklenjeno kreditno pogod-
bo, po kateri kreditne obveznosti že poteka-
jo od 1. 10. 1995 dalje oziroma bodo te
obveznosti začele potekati do vključno
31. 7. 1996.

b) če je doba vračila kredita od 1 do 5
let.

c) fiksna realna obrestna mera (r), izra-
čunana na konformni način, ob upoštevanju
nerevalorizirane glavnice ne sme presegati
10% letno. V primeru, da je obrestna mera
za najet kredit višja, se upošteva obrestna
mera 10% (r). Amortizacijski načrti za obra-
čunavanje regresa morajo biti v tem prime-
ru narejeni tudi na 10% r letno.

5. Investitorji lahko na tem razpisu kan-
didirajo le v primeru, da imajo zagotovljena
sredstva za dokončanje investicije.

6. Investitor jamči s svojim podpisom za
pravilnost podatkov, ki so v njih navedeni.

7. Zahtevke za udeležbo na javnem raz-
pisu zainteresirni investitorji pošljejo na na-
slov:

Poslovno združenje prehrane Slovenije,
Slovenska cesta 54, Ljubljana.

8. Regresira se realna obrestna mera (r)
brez upoštevanja revalorizacije in temeljne
obrestne mere. Regresira se 100% realnih
obresti iz točke 4.c. Vrednost priznane os-
nove kredita, od katerega se regresira obrest-
na mera, ne sme presegati 70% predračun-
ske vrednosti investicije. Pri določenih na-
menih se pri regresiranju obrestne mere upo-
števa največ do spodaj navedena osnova
vrednosti kredita:

Ad.1 Za prirejo govejega mesa:
– izgradnja hlevov – 230.000 SIT/sto-

jišče
– obnova hlevov – 115.000 SIT/stojišče
– nakup hlevske opreme – 115.000

SIT/stojišče
Ad.2 Za rejo govedi na območjih z ome-

jenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo:
– izgradnja hlevov – 510.000 SIT/sto-

jišče
– obnova hlevov – 255.000 SIT/stojišče
– nakup hlevske opreme – 255.000

SIT/stojišče
Ad.3 Za vzrejo plemenskih svinj:
– izgradnja hlevov – 360.000 SIT/sto-

jišče
– obnova hlevov – 180.000 SIT/stojišče
– nakup hlevske opreme – 180.000

SIT/stojišče
Za pitance:
– izgradnja hlevov – 90.000 SIT/stojišče
– obnova hlevov – 45.000 SIT/stojišče
– nakup hlevske opreme – 45.000

SIT/stojišče
Ad.4 Za rejo drobnice na območjih z

omejenimi naravnimi dejavniki za kme-
tijstvo

Za drobnico za mlečno prirejo:
– izgradnja hlevov – 70.000 SIT/stojišče
– obnova hlevov – 35.000 SIT/stojišče
– nakup hlevske opreme – 35.000

SIT/stojišče
Za drobnico za mesno prirejo:
– izgradnja hlevov – 40.000 SIT/stojišče
– obnova hlevov – 20.000 SIT/stojišče
– nakup hlevske opreme – 20.000

SIT/stojišče
Ad.5 Za rejo kuncev:
– izgradnja hlevov – 30.000 SIT/stojišče
– obnova hlevov – 15.000 SIT/stojišče
– nakup hlevske opreme – 15.000

SIT/stojišče
Ad.6 Za vzrejo plemenskih kobil, razen

tistih, ki se uporabljajo v športu in rekreaci-
ji:

– izgradnja hlevov – 360.000 SIT/sto-
jišče

– obnova hlevov – 180.000 SIT/stojišče
– nakup hlevske opreme – 180.000

SIT/stojišče
Ad.7 Nakup mehanizacije za opravljanje

storitev v strojnih krožkih – 15,000.000 SIT/
stroj

Ad.8 Nakup specialne mehanizacije –
15,000.000 SIT/ stroj

Ad.9 Dopolnilna dejavnost na kmetiji –
8,000.000 SIT/ objekt

Ad.11 - obnova in postavitev hmeljskih
žičnic – 3,000.000 SIT/ ha.

– izgradnja in adaptacija sušilnic
70%predračunske vrednosti

Ad.12 Obnova sadovnjakov – 4,000.000
SIT/ha

Ad.14
Izgradnja in adaptacija rastlinjakov za
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rastlinsko pridelavo in nakup opreme za
rastlinjake za rastlinsko pridelavo:

– izgradnja rastlinjakov s trdo kritino –
45.000 SIT/m2

– izgradnja rastlinjakov z mehko kritino
(tuneli) – 15.000 SIT/m2

– adaptacija rastlinjakov s trdo kritino –
30.000 SIT/m2

– adaptacija rastlinjakov z mehko kriti-
no (tuneli) – 10.000 SIT/m2

– nakup opreme 70% predračunske vred-
nosti

Ad.15
Nakup:
– kmetijskih zemljišč – 4,000.000 SIT/ha
– gozdnega zemljišča – 3,000.000 SIT/ha
– kmetije – 20,000.000 SIT/ha
Ad.16 Nakup plemenskih telic – 200.000

SIT/glavo
Pri namenih pod točkami 10 in 13 se

upošteva kot osnova 70% višine za ta na-
men odobrenega kredita.

Kolikor bo vrednost vlog presegala sku-
pen znesek razpoložljivih sredstev, določen
v razpisu, bodo pri dodelitvi sredstev imele
prednost:

1) vloge, ki so že kandidirale na razpisu
za dodelitev sredstev za regresiranje obrest-
ne mere za najete investicijske kredite, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 20/96 in
št. 24/96, pa niso vsebovale popolne doku-
mentacije;

2) vloge, ki izpolnjujejo čimveč pogojev
iz točke 12/II. tega razpisa.

9. Posebni pogoji pri posameznih name-
nih:

– Pri izgradnji hlevov mora investitor za-
gotoviti ustrezno površino (lastno ali naje-
to) za porabo gnojevke ali gnoja (govedo
3,0 GVŽ/ha, prašiči 2,5 GVŽ/h).

– Kot investicija za rejo kobil se šteje
minimalno 3 stojišča ali boksi za plemenske
kobile, kjer je lahko eno od stojišč tudi za
plemenskega žrebca, ki je licenciran s strani
državne komisije (dokazilo je kopija letne
odločbe, izdane s strani MKGP).

– Pri nakupu mehanizacije v okviru stroj-
nega krožka bo podpora dodeljena le za na-
bavo: strojev za spravilo in sušenje žit, ko-
ruze, sladkorne pese in krompirja ter za sti-
skanje in ovijanje bal za voluminozno kr-
mo; mulčerjev; pnevmatskih sejalnic in
sejalnic za strnjeno setev; strojev za nana-
šanje sredstev za varstvo rastlin; strojev za
negovanje ledine; traktorskih priključnih
strojev za drobljenje kamenja in traktorskih
priključnih strojev za drobljenje vej.

– Za specialno mehanizacijo se štejejo:
– posebni vrtnarski stroji: namizne se-

jalnice, sejalnice za vrtnine, vrtnarski pre-
kopalniki in gredičarji, polagalniki folije,
tunelov in namakalnih cevi, sadilniki sadik,
stroji za medvrstno obdelavo in zaščito,
spravljalniki vrtnin, pobiralniki folije;

– posebni stroji za uporabo na nagnjenih
terenih, gorski traktorji (tudi standardni
traktorji s štirikolesnim pogonom in zavora-
mi na vsa 4 kolesa in z najmanjšo močjo 40
KW), transporterji z opremo, ročne motor-
ne kosilnice z nizkim težiščem, obračalniki
in zgrabljalniki, vitli za vleko lesa in stroji
za odstranjevanje snega; nakladalne in trans-
portne prikolice z nizkim težiščem z ali brez
gnane preme.

– Pri dopolnilni dejavnosti se podpira

investicje v objekte in opremo za spodaj
navedene namene:

– predelava oziroma obdelava kmetijskih
pridelkov in gozdnih lesnih sortimentov iz
lastne pridelave;

– prodaja lastnih kmetijskih pridelkov in
gozdnih lesnih sortimentov ter proizvodov
iz prejšnje alinee;

– predelava in prodaja gozdnih sadežev;
– gostinska in turistična dejavnost na

kmetiji, vezana na lastno pridelavo;
– določene obrtne dejavnosti, ki so po-

vezane s kmetijsko in gozdarsko proizvod-
njo in so izvzete iz obrtne zakonodaje (do-
mača obrt).

– Pri investicijah v prostore za sušenje
hmelja imajo prednost zahtevki, ki dokazu-
jejo, da gre za investicijo na skupnem prin-
cipu (tj. da so v investicijo vključeni naj-
manj trije pridelovalci, ki med sabo niso v
sorodstvenem razmerju).

– Nakup plemenskih telic mesnih pasem
mora biti v skladu s selekcijskim progra-
mom za rejce, ki bodo imeli pogodbo o vzre-
ji matične črede sklenjeno z Govedorejsko
službo pri KIS do 30. 5. 1996.

10. Zahtevke bo obravnavala posebna
komisija pri Ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. O izbranih zahtevkih
bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano izdalo poseben sklep. Investitorji
bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po
zaključku razpisa.

11. Investitorji, izbrani na javnem razpi-
su, bodo upravičeni do sredstev regresiranja
realne obrestne mere brez revalorizacije in
temeljne obrestne mere pod navedenimi po-
goji praviloma za obdobje, za katerega je
odobren kredit , vendar največ za 5 let.

12. Prednost pri dodeljevanju sredstev
bodo imeli:

– zahtevki, oblikovani na skupnem prin-
cipu (tj. da so v investicijo vključeni naj-
manj trije pridelovalci, ki med sabo niso v
sorodstvenem razmerju);

– zahtevki z večjim deležem lastnih sred-
stev;

– zahtevki, ki imajo pozitiven učinek na
ohranjenje kulturne krajine in poseljenosti
podeželja.

– zahtevki za investicije, pri katerih je
pričakovati večjo stopnjo donosnosti.

– Pri namenu pod točko I/10 se upošte-
vajo investicije, ki se bodo izvajale zaradi
vsaj enega izmed naštetih namenov. Pred-
nost imajo tisti, ki izpolnjujejo čim več po-
gojev:

– izboljšanje kakovosti pridelka/izdelka;
– uvajanje novih, okolju prijaznih teh-

nologij;
– odpravljanje ‘ozkih grl’ v proizvodnji

in prodaji;
– odpiranje novih prodajnih možnosti;
– uvajanje novih, tržno zanimivih pro-

izvodov.
– izboljšanje ekonomičnosti proizvodnje
– Pri nakupu kmetijskega zemljišča, goz-

da in kmetije s pripadajočimi kmetijskimi
zemljišči morajo investirorji izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– investitor mora biti že lastnik najmanj
3 hektarov kmetijskih zemljišč (razen pri
nakupu kmetije);

– investitor se zaveže, da najmanj 5 let
ne bo odtujil kmetijskih zemljišč;

– prednost imajo tisti, ki jim nakup zem-
ljišča pomeni zaokrožitev kmetije;

– prednost imajo mlajše družine.
III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku mora biti poleg dokazil, že

navedenih v II.delu razpisa, priloženo:
– za pravne osebe firmo, ROS in njen

sedež oziroma za fizične osebe ime in na-
slov investitorja z enotno matično številko
občana, številko žiro računa oziroma hra-
nilne knjižice, kamor se nakaže sredstva;

– investicijski program, pripravljen na
obrazcu 1: ‘ Vloga za regresiranje realne
obrestne mere pri investicijskih kreditih’,
če je investitor kmet. Obrazce se dobi pri
Poslovnem združenju prehrane Slovenije iz
točke II./7 ali pri kmetijski svetovalni služ-
bi;

– investicijski program, izdelan po me-
todologiji, objavljeni v Priročniku za izde-
lavo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana 1991), če je investitor prav-
na oseba;

– pri objektih mora investitor priložiti
pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma
dovoljenje o priglasitvi del, če gre za obno-
vo objekta;

– 3 izvode sklenjene kreditne pogodbe s
finančno organizacijo o odobritvi kredita;

– 3 izvode amortizacijskega načrta z
obračunom realnih obresti pod pogoji iz toč-
ke 4.c., po mesecih v posameznih letih do
konca kreditnih obveznosti oziroma največ
za dobo 5 let;

– potrdilo o registraciji kredita pri Banki
Slovenije, kreditna pogodba prevedena v
slovenščino in amortizacijski načrt ter obra-
čun v SIT po srednjem tečaju BS na dan
začetka črpanja kredita, če gre za kredit tuje
banke;

– potrdilo upravne enote o razvrstitvi
kmetije v območje z omejenimi dejavniki;

– dokument pri nakupu (račun, predra-
čun) pri nabavi opreme, pri mehanizaciji
tudi prospekt, iz katerega je razvidna vrsta
stroja in njihov namen.

– pooblastilo za vlaganje vloge, v koli-
kor investitor vloge na vlaga sam.

– pri namenih od točke 1-6,9,10,11,12,
13 in 14 mora biti kot dokazilo lastništva
priložen zemljiško-knjižni izpisek, star manj
kot 1 leto ali v primeru najema dolgoročna
zakupna pogodba;

2. Rok za prijavo na javni razpis je 30.
avgust 1996.

3. Vloga se vloži na obrazcu 2, ki je
priloga tega razpisa.

4. Investitorji so dolžni ministrstvu, pri-
stojni inšpekciji in drugim organom, pri-
stojnim za nadzor, omogočiti nadzor nad
porabo sredstev.

5. Če investitor iz neopravičljivih razlo-
gov ne izpolni obveznosti oziroma sredstva
porabi nenamensko, mora povrniti vsa neu-
pravičeno pridobljena sredstva skupaj s pri-
padajočimi obrestmi. Obresti se računajo od
dneva nakazila. Za zamujena vračila se
obračunajo zamudne obresti. Obrestna me-
ra se obračunava v višini, določeni v skladu
z zakonom o predpisani obrestni meri za-
mudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur.
l. RS, št. 45/95).

6. Dokazilo o članstvu v strojnem krož-
ku.
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7. Investitorji, ki jim bodo dodeljena
sredstva, bodo sklenili pogodbo o črpanju
sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Obrazec 2: Obračun regresa za realno obrestno mero brez revalorizacije in temeljne obrestne mere pri investicijskih kreditih

Naziv sklenitelja: .......................................................................................................................................................................

Naslov: ............. ........................................................................................................................................................................

ROS oziroma EMŠO sklenitelja pogodbe .................................................................................................................................

Datum vložitve zahtevka: ..........................................................................................................................................................

Obračunski referent: ..................................................................................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................................................................................................

Gradnja objektov:

a) enkratna

b) etapna

c) v letu 1995 uveljavljena vrednost priznane osnove ................................................................ SIT

Zap. Investitor (upravičenec) Vrsta Predrač. Št.enot
št. naziv naslov ROS investicije* vrednost zmoglj.

oz. EMŠO v 1000 (stojiš.
SIT  ha, m2, kos)

1 2 3 4 5 6 7

Posojilna pogodba

številka datum vrednost skupna še preostalo realna realna
kredita doba štev.let obrestna obrestna
v 1000 SIT vračanja vračanja mera mera

- v letih kredita brez revalor.
(v%)

8 9 10 11 12 13

Obračun plačila realnih obresti ** in regresa v SIT

mesec 1996*** 1997 1998
realne  regres realne  regres realne  regres
obresti obresti obresti

14 15 16 17  18 19  20

1999 2000 2001 SKUPAJ
realne  regres realne  regres realne  regres realne  regres
obresti obresti obresti obresti

21 22 23  24 25  26 27  28

* navedite zaporedno številko namena iz I. poglavja natečaja (predmet razpisa)
** obračuna se realna obrestna mera brez revalorizacije glavnice!
*** Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vključno z letom 1995
Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega posameznega upravičenca posebej. Posamezen vlagatelj priloži vlogi tudi

zbirnik!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3108 Št. 42-43 – 2. VIII. 1996

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-3502

Začasna uprava Etol Tovarna arom in
eteričnih olj, d.d., Celje, Škofja vas 39, vabi
delničarje na

1. redno sejo skupščine
Etol, d.d., Celje

Okrožno sodišče v Celju je dne 20. 5.
1996 registriralo delniško družbo in s tem
potrdilo uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, kar je vpisano v sodni register
s sklepom Srg 96/00232, številko vložka 1/
00151/00. Začasna uprava ugotavlja, da so
s tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine,
ki bo dne 6. 9. 1996 ob 12. uri v stavbi
Celjanke na kompleksu Celjskih sejmov Go-
lovec, Dečkova cesta 2 v Celju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda in po-
slovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi predlagani dnevni red ter
sprejme poslovnik.

3. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o izvedbi programa lastninskega
preoblikovanja podjetja Etol, p.o.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvedbi programa lastninskega preoblikova-
nja podjetja Etol, p.o.

4. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predlaganem besedilu.

5. Poslovno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1995.
6. Delitev dobička za leta 1993, 1994 in

1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička za leta 1993, 1994 in 1995.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic.
8. Razrešitev začasnega nadzornega sve-

ta in izvolitev novega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani zača-

snega nadzornega sveta in se izvolijo redni
člani nadzornega sveta.

9. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: imenuje se revizor.
10. Obravnava in določitev nagrad čla-

nom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se nagrada čla-

nom nadzornega sveta v predlagani višini.
Opomba
Predlagatelj sklepa o imenovanju nad-

zornega sveta in revizorja je začasni nad-
zorni svet, ostale sklepe pa sta predlagala
začasna uprava in začasni nadzorni svet.

Udeležba na skupščini

Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
na dan 9. 8. 1996.

Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno dostaviti na sedež delniške družbe
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine Vuk
Ireni. Vsak delničar ali njegov pooblašče-
nec mora najaviti svojo udeležbo na skupšči-
ni v pisni obliki najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine (do vključno 2. 9. 1996).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bo-
do na skupščini zastopali njihovi poob-
laščenci.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred za-
četkm zasedanja. V sprejemni pisarni na-
javljeni udeleženci podpišejo seznam pri-
sotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Predlogi sklepov, spremembe statuta in
obrazložitev posameznih točk dnevnega re-
da so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Etol, d.d., pri Kolar Jožici, vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razum-
no utemeljen nasprotni predlog. Uprava in
začasni nadzorni svet bosta o predlogih spre-
jela svoja stališča najkasneje 12 dni po skli-
cu skupščine in obvestila delničarje z obja-
vo v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi ob 13. uri
istega dne v istem prostoru. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapita-
la.

Delitev dividend
Upravičenci do dividende so delničarji

vpisani v delniški knjigi pri Klirinško de-
potni družbi na dan 9. 8. 1996.

Etol, d.d., Celje
Začasna uprava

Št. 35/96 Ob-3503

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 50. člena statuta družbe
Kora, d.d., proizvodnja, storitve, trgovina
Radeče, Radeče, Njivice 5, sklicuje uprava

2. skupščino
delniške družbe Kora,

ki bo v torek 27. avgusta ob 8. uri v
prostorih družbe z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Barić Mojca

za predsednika skupščine, Agrež Jožica in
Jager Marjana za preštevalca glasov ter ugo-
tovi prisotnost notarja v funkciji zapisnikar-
ja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1995 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995 z mnenjem revizorja.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto
1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zijsko hišo Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana,
Bežigrad 1, da opravi revizijo poslovanja
družbe Kora, d.d., Radeče za leto 1996.

Skupščine se lahko osebno ali po poob-
laščencu udeležijo vsi delničarji.Gradivo za
sejo je na vpogled v prostorih družbe vsak
delovni dan. Vabljene prosimo, da svoje mo-
rebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zoper sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Kora, d.d., Radeče
predsednik uprave

Ob-3504

Na podlagi točk 6.2 in 6.3 statuta del-
niške družbe “Mlinotest” Živilska industri-
ja, d.d., sklicuje

4. skupščino,
ki bo dne 30. 8. 1996 ob 16. uri v prosto-

rih Hotela Planika v Ajdovščini.
Dnevni red

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.

3. Poročilo o izvajanju sklepov predhod-
ne seje.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1995.

5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.

6. Imenovanje revizorja.

Predlogi sklepov

Sklep k 2. točki dnevnega reda, predlog
uprave družbe: izvolijo se organi skupščine,
in sicer: predsednika, 3-člansko verifikacij-
sko komisijo, 3-člansko komisijo za izved-
bo volitev, notarja in zapisničarko.

Sklep k 3. točki dnevnega reda, predlog
uprave družbe: skupščina ugotavlja, da so
vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

Sklep k 4. točki dnevnega reda, predlog
uprave in nadzornega sveta družbe: sprejme
se letno poročilo o poslovanju delniške druž-
be Mlinotest Živilska industrija, d.d., za le-
to 1995, skupaj z mnenjem revizorja in mne-
njem nadzornega sveta.

Sklep k 5. točki dnevnega reda, uprave
in nadzornega sveta družbe: sprejme se sk-
lep o pokrivanju izgube v predlaganem be-
sedilu.

Sklep k 6. točki dnevnega reda, predlog
uprave in nadzornega sveta družbe: za revi-
zorja družbe za zaključni račun za leto 1996
se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
RFR – Ernst & Co. Young, revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, v tajništvu, v Ajdovščini, Tovar-
niška 14, vse delovne dni, od 9. do 12. ure v
času od 12. 8. 1996 do 30. 8. 1996.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, koordi-
nator podpisnikov delniškega sporazuma s
pravili notranjega odkupa in dva zastopni-
ka, izvoljena na sestanku podpisnikov del-
niškega sporazuma, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščina pisno prijavijo upra-
vi družbe svojo udeležbo na skupščini.

Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Navodila za glasovanje

Glasovanje o točkah dnevnega reda po-
teka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov.

Načini glasovanja
1. Osebno, po pooblaščencu ali zastop-

niku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar
prejme ob vstopu v dvorano.

Pooblastilo mora biti pisno, za fizične
osebe mora vsebovati priimek in ime, na-
slov, EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca,
število glasov, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg po-
datkov o pooblaščencu še firmo, sedež, šte-
vilo glasov in žig pooblastitelja.

2. Pisno po pošti, s telegramom ali tele-
faksom, vendar brez rezerv in pogojev do
zasedanja skupščine. Pisna sporočila o gla-
sovanju morajo prispeti na sedež družbe vsaj
5 ur pred zasedanjem skupščine. Sporočilo
mora vsebovati vse splošne podatke o del-
ničarju (ime in priimek, naslov, EMŠO za
fizično osebo oziroma firmo in sedež za
pravne osebe).

Številka telefaksa je 065/61-037.
Opozorila

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
30. 8. 1996 ob 17. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Mlinotest Živilska industrija, d.d.
Predsednik Uprave

Ob-3505

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 39. člena statuta družbe
Papir servis, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3,
sklicujem

2. sejo skupščine družbe
Papir servis, d.d.,

ki bo v sredo, 11. 9. 1996 ob 12. uri na
sedežu podjetja Ljubljana, Pod ježami 3, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva
in potrditev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dveh preštevalcev glasov in za-
pisnikarja, za opravljanje notarskih poslov
se imenuje notarko Nado Kumar.

2. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1995 skupaj z revizij-
skim mnenjem in mnenjem nadzornega
sveta.

3. Delitev čistega dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička za leto 1995 po pred-
logu uprave.

4. Imenovanje revizorja za leto 1996.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 1996
se imenuje revizijska hiša RFR Ernst &
Young iz Ljubljana, Dunajska cesta 106.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu uprave družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure po objavi
tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic z oznako A, B in C oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
in vodja programa notranjega odkupa. Gla-
suje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le tisti
delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec,
ki je najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine družbi pismeno prijavil udelež-
bo.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne 11. 9. 1996 ob 13. uri v istem prostoru.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Papir servis, d.d.
direktor družbe

Ob-3506

Kovinotehna, d.d., Celje, Mednarodno tr-
govsko podjetje, Mariborska 7, Celje, na
podlagi 22. in 29. člena statuta Kovinoteh-
ne, d.d., Celje, nadzorni svet in uprava skli-
cujeta

skupščino delničarjev
Kovinotehne, d.d., Celje,

ki bo v petek, dne 6. 9. 1996 ob 12. uri v
poslovnih prostorih Kovinotehne, d.d., Ma-
riborska 7, Celje – sejna dvorana (pritličje).

Dnevni red:
1. Otvoritev redne seje in izvolitev orga-

nov skupščine.

2. Poslovno poročilo predsednika upra-
ve za leto 1995.

3. Zaključni račun in revizorsko poroči-
lo za leto 1995.

4. Konsolidirana bilanca in revizorsko
poročilo za leto 1995.

5. Predlog delitve dobička za leto 1995.
6. Sprememba statuta Kovinotehne, d.d.,

Celje.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pod 1. se predlog sklepa glasi: skupščina

izvoli predlagane člane organov redne seje
skupščine.

Pod 2. se predlog sklepa glasi: skupščina
sprejme poslovno poročilo predsednika
uprave za leto 1995.

Pod 3. se predlog sklepov glasita:
1. skupščina sprejme zaključni račun za

leto 1995,

2. skupščina sprejme revizorsko poroči-
lo za zaključni račun za leto 1995.

Pod 4. se predloga sklepov glasita:
1. skupščina sprejme konsolidirano bi-

lanco za leto 1995,

2. skupščina sprejme revizorsko poroči-
lo za konsolidirano bilanco za leto 1995.

Pod 5. se predlog sklepa glasi: skupščina
sprejme predlog delitve dobička za leto
1995.

Pod 6. se predlog sklepa glasi: skupščina
sprejme predlagano dopolnitev statuta z no-
vim petim odstavkom v 26. členu, ki se
glasi: “Nihče od delničarjev ne more imeti
več kot 15% glasovalnih pravic. K delničar-
jevim delnicam štejejo tudi delnice, ki pri-
pradajo drugemu za delničarjev račun. Če je
delničar družba, se šteje, da se k njenim
delnicam prištejejo tudi delnice, ki pripada-
jo od nje odvisni družbi ali z njo obvladujo-
či družbi ali z njo koncernsko povezani
družbi ali za račun takšnih družb tretji ose-
bi.”

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 30. 8. 1996 vknjižene na računu vred-
nostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi zakoniti za-
stopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisna
pooblastila.

Udeležbo na skupščini je potrebno pisno
najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, na sejo skupščine pa
je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti
eno uro pred začetkom seje. Gradivo za
skupščino je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe pri poslovni sekretarki en
teden pred skupščino.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo v skla-
du s 24. členom statuta ponovno zasedanje
istega dne ob 16. uri, v isti dvorani. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
število na skupščini prisotnih delničarjev.

Kovinotehna, d.d., Celje
predsednik nadzornega sveta

Ob-3507

“IKA”, industrijska konjekcija Ajdovšči-
na, d.d., sklicuje

prvo skupščino družbe,
ki bo dne 28. 8. 1996 ob 16. uri na sede-

žu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta
24, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.

4. Revidirano letno poročilo o poslova-
nju v letu 1995.

5. Predlog razdelitve dobička za leto
1994.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.

7. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

8. Imenovanje revizorja.

Predlogi sklepov:

Sklep k 2. točki dnevnega reda: izvoli se
predsednik skupščine, notar, verifikacijska
komisija in zapisnikar.

Sklep k 3. točki dnevnega reda: sprejme
se poslovnik o delu skupščine.

Sklep k 4. točki dnevnega reda: sprejme
se predlagano revidirano letno poročilo za
leto 1995.
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Sklep k 5. točki dnevnega reda: sprejme
se predlog, da se čisti dobiček za leto 1994
razporedi za kritje izgube iz prejšnjih let.

Sklep k 6. točki dnevnega reda: izvolijo
se predlagani člani nadzornega sveta – pred-
stavniki delničarjev.

Sklep k 7. točki dnevnega reda: potrdi se
predlagana višina sejnine za člane nadzor-
nega sveta.

Sklep k 8. točki dnevnega reda: za poob-
laščeno revizijsko družbo se imenuje revi-
zijska družba Podboršek k.d. iz Ljubljane.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ajdovščini, Tovarniška c. 24, vsak
dan od 8. do 12. ure.

Udeležba na skupščini

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki navadnih delnic z oznako A, B, D in G,
sami ali po svojih pooblačencih oziroma
zakonitih zastopnikih. Pooblastilo mora biti
pisno. Za fizične osebe mora vsebovati prii-
mek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja
in pooblaščenca, število glasov, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja; za pravne ose-
be pa poleg podatkov o pooblaščencu, še
firmo, sedež, število glasov in žig poobla-
stitelja.

Delničarji, ki se bodo udeležili skupšči-
ne, morajo predhodno prijaviti svojo ude-
ležbo najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu družbe v Ajdovščini,
Tovarniška cesta 24.

Skladno z določili delniškega sporazu-
ma s pravili notranjega odkupa, bo lastnike
delnic iz notranjega odkupa in druge delni-
čarje, udeležence delniškega sporazuma, na
skupščini zastopal zastopnik udeležencev
delniškega sporazuma, če ga bodo poobla-
stili.

Navodilo za glasovanje

O točkah 2 in 3 se glasuje z dvigom rok,
o ostalih pa z glasovnicami. Vsaka delnica
predstavlja en glas. Sklepi se sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov.

Opozorilo
Pozivamo udeležence in pooblaščence,

da se javijo na sedežu družbe najkasneje 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupšči-
na ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 17 uri v istem pro-
storu. Po ponovnem sklicu bo skupščina od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

IKA, d.d.
začasna uprava

Ob-3554

Uprava družbe Elan, podjetje za usta-
navljanje, financiranje in upravljanje z dru-
gimi podjetji, d.d., Begunje 1, Begunje na
Gorenjskem sklicuje

7. skupščino družbe,
ki bo dne 5. 9. 1996 v sejni sobi družbe

Elan d.d., Begunje, Begunje 1, Begunje na
Gorenjskem, s pričetkom ob 14. uri.

Pogoji za udeležbo in glasovalno pravi-
co na skupščini družbe

A) Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi zakoniti zastop-
niki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini družbe prijavijo tako, da družba
popolno prijavo prejme najkasneje tri dni
pred dnem seje Skupščine, to je 3. 9. 1996.
Pisne prijave sprejemata Branko Dević in
Magda Golmajer na sedežu družbe. Gradi-
vo za Skupščino bo dostopno na sedežu
družbe.

Prijava je popolna, če so ji priložena:
– za zakonitega zastopnika delničarja in

pooblaščenca delničarja, katerega poobla-
stitev je vpisana v sodnem registru: veljavni
overjeni izpisek iz sodnega registra,

– za pooblaščenca delničarja, katerega
pooblastitev ni vpisana v sodnem registru:
pisno pooblastilo zakonitega zastopnika del-
ničarja, potrjeno s strani notarja, ki mu je
priložen veljavni overjeni izpisek iz sodne-
ga registra, iz katerega je razviden zakoniti
zastopnik delničarja,

– pooblastilo zakonitega zastopnika ozi-
roma pooblaščenca delničarja mora biti neo-
mejeno in brezpogojno.

B) Glasovalna pravica za posameznega
delničarja se uresničuje glede na število del-
nic, izvršuje pa jo zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec, ob izpolnitvi pogojev iz toč-
ke A in na podlagi vpisa v seznam udele-
žencev Skupščine družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog uprave in NS: ugotovi se sklepč-

nost skupščine družbe.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
Predlog uprave in NS: v nadaljevanju

seje skupščine se sprejme predlagani dnev-
ni red.

3. Letno poročilo uprave družbe Elan
d.d. Begunje skupščini družbe, vključno z
bilanco uspeha in bilanco stanja ter konsoli-
dirano bilanco uspeha in konsolidirano bi-
lanco stanja družbe Elan d.d., Begunje za
leto 1995.

Predlog uprave in NS: sprejmejo se letno
poročilo uprave družbe, bilanca uspeha in
bilanca stanja ter konsolidirana bilanca us-
peha in konsolidirana bilanca stanja za leto
1995.

4. Mnenje Nadzornega sveta družbe Elan
d.d. Begunje k letnemu poročilu uprave
družbe.

Predlog uprave in NS: mnenje NS se
sprejme.

5. Ugotovitev in razporeditev poslovne-
ga rezultata družbe Elan d.d. Begunje, za
leto 1995.

Predlog uprave in NS: na podlagi spreje-
te bilance uspeha družbe Elan d.d. Begunje,
se bo za leto 1995 izkazana izguba pokrila
iz rezultatov tekočega poslovanja v razdob-
ju 5-ih let.

6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog NS: za revizorja družbe Elan

d.d. Begunje, se imenuje Podboršek revizij-
ska družba k.d., Ljubljana, Dunajska cesta
22.

7. Razno.
Sklepčnost in ponovno zasedanje
Skupščina družbe veljavno odloča, če so

navzoči delničarji glasovalno pravico, ki

predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovne-
ga kapitala družbe.

V primeru, da se ob prvem sklicu ne
doseže sklepčnosti, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe dne 4. 9. 1996 ob 14. uri
na istem kraju in pod enakimi pogoji. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

ELAN d.d.
Uprava

Ob-3555

Na podlagi 30. člena statuta delniške
družbe Modna konfekcija Kroj, Škofja Lo-
ka, Kidričeva c. 81, uprava družbe sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo v sredo, 4. 9. 1996, ob 13. uri v
poslovnih prostorih družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, dva preštevalca glasov ter ime-
nuje notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
4. Poročilo o poslovanju družbe Modna

konfekcija Kroj v letu 1995 in poročilo o
opravljeni reviziji poslovanja.

Predlogi sklepov:
1. skupščina sprejme predlagano letno

poročilo o poslovanju družbe Modne kon-
fekcije Kroj v letu 1995 in mnenje nadzor-
nega sveta o poslovanju družbe v preteklem
letu.

2. skupščina sprejme poročilo o oprav-
ljeni reviziji za leto 1995.

5. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.

predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe v letu 1996 se imenuje Coopers &
Lybrand, Podjetje za revizijo poslovanja in
druge finančno računovodske storitve, Ljub-
ljana.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine.

Seja skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali po svojih pooblaščenih oziro-
ma zakonitih zastopnikih.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega  ka-
pitala.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob
14. uri. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Modna konfekcija Kroj
Škofja Loka

direktor
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Razne objave

Ob-3560

Provideo, d.o.o., Gubčeva 11, Mirna na
Dolenjskem in Regal, d.o.o., Ulica arhitekta
Novaka 13, Murska Sobota, v sodelovanju z
Društvom arhitektov Ljubljana razpisujeta

javni, anonimni, enostopenjski, državni,
programski natečaj

z vabljenim udeležencem za pridobitev
urbanistično-arhitekturne rešitve na
območju urejanja CO 1/27 - Šumi v
Ljubljani za izgradnjo “Multipleks
centra” (sistem malih in srednjih

kinodvoran) in poslovnega objekta s
pripadajočim javnim parterjem in

garažnimi površinami v dveh kleteh na
Slovenski cesti 14 do 16 v Ljubljani
Razpisovalec vabi k natečaju vse, ki že-

lijo ustvarjalno prispevati k čimboljši reši-
tvi natečajne naloge. Pravico do udeležbe
imajo vsi državljani Republike Slovenije.
Pri avtorskih skupinah mora biti do udelež-
be upravičen vsak posamezni avtor. Pri
pravnih osebah morata zahteve za fizične
osebe izpolnjevati vsaj avtor in eden od part-
nerjev.

Na natečaju ne morejo sodelovati osebe
in organizacije, ki so bile neposredno ude-
ležene pri izdelavi natečajne naloge in raz-
pisa, člani žirije, izvedenci, ki sodelujejo
pri delu žirije, poročevalci ter njihovi za-
konci in sorodniki. Avtorji oziroma avtor-
ske skupine lahko konkurirajo na natečaju
le z enim avtorskim predlogom.

Natečaj je razpisan v skladu s praviln-
ikom o izvajanju natečajev ZDAS 1996.

Natečajna naloga je izdelava urbanistič-
no arhitekturne zasnove v merilu 1:200 na
osnovi določil prostorsko ureditvenih pogo-
jev za območje urejanja CO 1/27 ŠUMI in
na osnovi predloženih programov za “mno-
gokino” in poslovno stavbo.

Ocenjevalna komisija: predsednik: prof.
mag. Vladimir Braco Mušič, dia - DAL;
podpredsednik: Zdravko Karanović - Provi-
deo; člani: Boštjan Kolenc, dia - DAL; prof.
Janez Koželj, dia - DAL; Mladen Lukas, dia
- DAL; Marjan Bežan, dia - MOL; Gregor
Rihar, dia - Regal; Maver Jerkič, dia - Pro-
video; Stanko Polanič - Regal; stalni na-
mestnik: mag. Ilka Čerpes, dia - DAL; poro-
čevalec: Milena Todorić -Toplišek, dia -
DAL; skrbnik: mag. Miroslav Kvas, dia -
DAL.

Roki: natečaj prične z objavo v časopisu
Delo. Natečajniki lahko prevzamejo gradi-
vo osebno ali po pošti od 29. 7. do vključno
20. 8. 1996 na naslovu MOL, Oddelek za
urbanizem in okolje, Poljanska 28, Ljublja-
na - Vložišče. Kavcijo 10.000 SIT predhod-
no nakažejo na žiro račun DAL št. : 50100 -
678 - 48802. Dokazilo o vplačilu (kopija
virmana) mora biti predložena osebno ali
po pošti.

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko na-
tečajniki pošljejo na DAL, Ljubljana, Kar-
lovška 3 do 25. 8. 1996. Ocenjevalna komi-
sija bo odgovorila na vprašanja do 10. 9.
1996.

Rok za oddajo natečajnih del je 22. 10.
1996 do 14. ure na DAL, Karlovška 3, Ljub-
ljana z oznako “natečaj ŠUMI”. Za dela, ki
bodo poslana po pošti ali železnici sta ve-
ljavna datum in ura poštnega žiga. Udele-
ženci, ki bodo dela poslali po pošti ali že-
leznici, morajo hkrati s telegramom obve-
stiti DAL o oddaji natečajnega dela. V tele-
gramu morajo navesti številko pošiljke.

Ocenjevalna komisija bo delo zaključila
do 22. 11. 1996. Izid natečaja bo objavljen
v DELU v desetih dneh po zaključku dela
ocenjevalne komisije.

Nagrade in odškodnine bodo izplačane
najkasneje v tridesetih dneh po objavi izzi-
da natečaja. Kraj in čas razstave bosta ob-
javljena hkrati z izidom natečaja.

Nagrade:
1. nagrada: 1,350.000 SIT
2. nagrada: 925.000 SIT
3. nagrada: 655.000 SIT
3 odkupi po 300.000 SIT
Končna določila: nagradni fond se pode-

li v celoti, če razpisovalec prejme več kot
12 pravilno oddanih elaboratov. Ostalim
udeležencem, katerih dela bodo izdelana
skladno z natečajnimi pogoji, bodo povr-
njene odškodnine. Skupni bruto fond za
odškodnine je 1,000.000 SIT.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da ce-
lotni nagradni fond in odškodninski fond
razdeli tudi v drugačnem razmerju.

Avtorju najvišje nagrajenega elaborata
bo investitor poveril izdelavo projektne do-
kumentacije: arhitekturo in strokovno koor-
dinacijo vsega projektiranja. Avtor se obve-
zuje sprejeti za sodelavce izvedence za pro-
gramsko-tehnološke rešitve pri projektira-
nju kinodvoran, ki ga bo določil investitor.

Društvo arhitektov
Ljubljana

Št. 90/96 Ob-3562

Veletrgovina Vema export-import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
50. redne upravnega odbora z dne 25. 7.
1996 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 5656/5, vl. št. 675,
k.o. Razvanje, in sicer:

A. poslovno-trgovski-skladiščni prosto-
ri v pritličju skupne površine do 7.721,12
m2.

Pričakovana cena je 1.000 DEM/m2.
B. poslovno-trgovski prostori v 1. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.300 m2.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
C. poslovno-skladiščni prostori v kleti

poslovne stavbe v skupni površini do 750
m2.

Pričakovana cena je 700 DEM/m2.
D. pisarna v 1. nadstropju površine 63,56

m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.
E. pisarna v I. nadstropju površine

200,44 m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.
2. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.

3. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,
parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.

4. poslovni prostori v Zagrebu, Radiče-
va 10 (predstavništvo na trgu Bana Jelači-
ča) v izmeri 139,22 m2.

Pričakovana cena je 3.500 DEM/m2.

Pogoji javnega zbiranja ponudb

Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične
osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo “Nepremičnine”.

Javno zbiranje ponudb velja do 21. 8.
1996.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potr-
dila o državljanstvu Republike Slovenije za
fizične osebe.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema, export-import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, dne 23. 8. 1996 ob
12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št. 1 (A, B, C, D, E) je vpisana zastavna
pravica na listi C. Kupnina je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. Prodajalec
se ne obvezuje skleniti pogodbe s ponudni-
kom, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodaja-
lec bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika
upošteval ponujeno ceno, način plačila, ve-
likost nakupa, tehnološko zaokroženost ter
druge elemente ponudbe.

Posamezne nepremičnine se lahko kupu-
jejo tudi po delih oziroma dva ali več kup-
cev na etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu “vi-
deno-kupljeno”. Prometni davek, druge da-
jatve in stroške prenosa lastništva plača us-
pešni ponudnik-kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri. Prevzem nepremičnin bo mogoč
takoj po plačilu celotne kupnine.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru z Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina VEMA,
export-import, d.d., Maribor

Št. 02/96-030 Ob-3561

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo Republike Slovenije za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3112 Št. 42-43 – 2. VIII. 1996

objavlja
proste radiodifuzne kanale za TV difuz-

ne postaje z oddajnih točk:

– Idrija 3, k 40,
– Idrija 2, k 60,

– Gorenja vas, k 42,

– Javorje, k 48,
– Cerkno 2, k 50,

– Cerkno 1, k 57,

– Selca, k 54,

– Železniki 2, k 25,
– Železniki 3, k 50,

– Lubnik, k 51,

– Puštal, k 46,
– Litija, k 40,

– Jevnica 1, k 57,

– Jevnica 2, k 40,
– Tržič 1, k 36,

– Tržič 2, k 22,

– Lož, k 56,

– Šmarata, k 40,
– Žužemberk, k 30,

– Hrastnik 2, k 45,

– Trbovlje 1, k 54,
– Trbovlje 2, k 40,

– Kisovec, k 41,

– Zagorje, k 33,
– Zidani most, k 47,

– Gornja Radgona, k 44,

– Stogovci, k 44,

– Slovenj Gradec, k 33,
– Celje, k 45,

– Laško 1, k 40,

– Rimske Toplice, k 57.
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

Ob-3558

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 zmanj-
šanjem osnovnega kapitala.

Magroma, d.o.o., Ljubljana

Potne listine

Basaneze Mario, Seča 55, Piran, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 108962. p-42065

Bassanese Benedikta, Seča 55, Piran,
maloobmejno prepustnico, št. 1526. p-42066

Baša Andrejka, M. Kogoja 21, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
62526. p-42042

Belehar Blaž, Kuratova ul. 50, Kranj,
potni list št. AA 139168. g-44002

Bezjak Dejan, Formin 39, Gorišnica, pot-
ni list št. AA 773207. g-42054

Bezjak Zlatko, Formin 39, Gorišnica,
potni list št. AA 773205. g-42055

Biček Vito, Trubarjeva 77, Ljubljana,
potni list št. BA 335453. s-42126

Blagovič Bojan, Spodnji kamenščak 56
a, Ljutomer, potni list št. BA 259811.
p-42051

Božič Bruno, Škocjanska pot 18 a, Ko-
per, potni list št. AA 204213. p-42060

Borko Ana, Breg ob Savi 86, Mavčiče,
potni list št. AA 405722. s-42002

Bric Zdravko, Preserje 113, Preserje, ma-
loobmejno prepustnico, št. 53597. p-42075

Ceglar Patrik, Prade, C. II. oktobra 7,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. 34473.
p-42067

Ciglarič Benjamin, Zamušani 21 a, Gori-
šnica, potni list št. BA 260149. p-42050

Cvilak Erik, Meljski hrib 32, Maribor,
potni list št. BA 209952. p-42072

Čalasan Desanka, Pucova ul. 4, Celje,
potni list št. BA 40966. g-42032

Čretnik Tomaž, Zaboršt pri Dolu 56, Dol
pri Ljubljani, potni list št. BA 173405.
s-42089

Dolenc Ivan, Hotinja vas, Pot na novec
8, Maribor, potni list št. BA 20888. p-42049

Dujmovič Damijana, Ul. Ivana Regenta
13, Izola, maloobmejno prepustnico, št.
3202-12354. p-42056

Felbar Jožef, Renkovci 148, Turnišče,
potni list št. BA 481189. p-42083

Ferletič Marija, Štantetova ulica 14, Ma-
ribor, potni list št. BA 160601. g-42030

Fermo Darja, Brič 1, Koper, maloobmej-
no prepustnico, št. 108252. p-42020

Golobič Blaženka, Koželjskega 6, Vele-
nje, potni list št. AA 621926. p-42057

Gorjup Macarol Sebastijan, Smrtnikova
5, Ljubljana, potni list št. AA 139506.
s-42062

Gorjup Macarol Uroš, Smrtnikova 5,
Ljubljana, potni list št. AA 142188. s-42063

Gornik Milan, Dolenja Stara vas 11, No-
vo mesto, potni list št. AA 834622. p-42070

Gorše Lidija, Vrečarjeva 29, Škofljica,
potni list št. AA 303156. s-42049

Grabljevec Dušan, Vodovodna cesta 20,
Domžale, potni list št. AA 816598. p-42101

Hasković Edina, Litijska 10, Ljubljana,
potni list št. AA 289845. s-42043

Hasković Jasmina, Litijska 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 289846. s-42044

Hasković Ramza, Litijska 10, Ljubljana,
potni list št. BA 378401. s-42045

Hasković Sanela, Litijska 10, Ljubljana,
potni list št. AA 289984. s-42046

Horvat Stanko, Dolenci 20, Šalovci, pot-
ni list št. AA 278834. p-42024

Hribar Mirko, Papirniška pot 5, Ljublja-
na, potni list št. BA 239659. p-42064

Hriberšek Peter, Paka 74/B, Velenje, pot-
ni list št. AA 100305. p-42082

Jeras Gergor, Arto II/A, Studenec, potni
list št. AA 467719. p-42076

Jerman Ernest, Vlahovičeva 11, Anka-
ran, maloobmejno prepustnico, št. AI 18029.
p-42068

Knez Jožef, Proletarska cesta 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 367677. s-42015

Kolar Boštjan, Zbelovo 33, Loče, potni
list št. BA 286494. p-42017

Kolarič Brigita, Formin 39, Gorišnica,
potni list št. AA 773189. g-42053

Konc Miša, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, potni list št. BA 360104. s-42082

Koprivc Franc Stanislav, Brezina 62,
Brežice, potni list št. AA 045528, izdala
Upravna enota Brežice 30. 12. 1991.
s-42092

Korbar Simon, Gregorčičeva 1, Bled,
potni list št. BA 101332. p-42048

Kovačevič Porle Tadeja, Trnovski pris-
tan 10, Ljubljana, potni list št. BA 479914.
Izdala upravna enota Ljubljan 27. 7. 1995.
p-44033

Adriatic D&I, Topniška 35 f, Ljubljana,
preklicuje zavarovalne police, št. AO
262440, 294760, 309923, AK 79143, 96444,
ZK 183629, 183640, 289069, Z-3 83098.
s-42100

Amma leasing d.o.o., Celovška 180,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0364164. s-42095

Čokl Antonija, Kunaverjeva 6, Ljublja-
na, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-1024/94. s-42037

Slovenske železnice d.d., Trg OF 7,
Ljubljana, preklicuje izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, št. police LJ
2504442045, na ime Brglez Mateja, Cesta
9. avgusta 8 c Zagorje. s-42120

Srbu & CO Pan-Pan d.n.o., Hranilniška
8, Ljubljana, preklicuje štampiljko z napi-
som SRBU & PAN-PAN D.N.O. LJUBLJA-
NA. s-42011

Izgubljene listine
preklicujejo
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Krajnčič Alenka, Ruska ul. 12, Maribor,
potni list št. AA 969111. p-42014

Krumpačnik Janko, Pot ilegalcev 11,
Ljubljana, potni list št. AA 716779. s-42070

Kuhar Bombek Anton, Ormoška c. 65,
Ptuj, potni list št. AA 020730. s-42001

Kumer Ivan, Krnici 62, Mozirje, potni
list št. AA 914062. p-42004

Lebič Sabina, Lastnič 71, Šmarje pri Jel-
šah, potni list št. BA 162304. p-42074

Markež Karmen, Janežovci 8 c, Dester-
nik, potni list št. AA 775829. p-42019

Markovič Slobodan, Lenardova 8, Mari-
bor, potni list št. BA 143114. p-42047

Medvešček Boštjan, Grajska c. 36, Ka-
nal, potni list št. AA 469681. p-42045

Možič Silvester, Janževa gora 56, Ruše,
potni list št. AA 958132. p-42053

Nose Alenka, Rumanja vas 12, Novo me-
sto, potni list št. BA 330822. p-42069

Novaković Radojka, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, potni list št. AA 597889. s-42074

Peklaj Bernarda, Kapalniška pot 10, Bre-
zovica, potni list št. AA 80487. s-42061

Perc Primož, Valvazorjeva 8, Celje, pot-
ni list št. AA 409935. p-42018

Pinoza Katol, Cesta bratov Milavcev 14,
Brežice, potni list št. BA 306611. p-42003

Plestenjak Roman, Črni vrh 30, Polhov
Gradec, potni list št. AA 678647. p-42104

Pristolič Friderik, Zgornji kraj 16, Pre-
valje, potni list št. AA 608322. p-42055

Puhan Stanislav, Štemablova 18, Ljub-
ljana, potni list št. AA 826676. s-42121

Rakef Igor, Stanežiče 57/A, Ljubljana,
potni list št. BA 15244. p-42016

Rebec Anica, Ljubljanska 56, Postojna,
potni list št. AA 414476. p-42077

Repnik Majda, Vrhpolje pri Kamniku
186, Kamnik, potni list št. BA 173704.
s-42090

Repnik Mojca, Vrhpolje pri Kamniku
186, Kamnik, potni list št. AA 626768.
s-42091

Rozman Peter, Senično 7, Križe, potni
list št. AA 190122. s-42096

Sakiba Baksa, Cesta Maršala Tita 45,
Jesenice, potni list št. AA 490301. p-42094

Saklešek Anton, Limbuška c. 59, Mari-
bor, potni list št. AA 857620. p-42021

Saksida Aleksandra, Zalošče 34, Dorn-
berk, potni list št. BA 487830. p-42001

Saksida Nataša, Zalošče 31/c, Dornberk,
potni list št. AA 984836. p-42002

Seretin Alenka, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, potni list št. AA 36373.
s-42073

Simčič Aleksander, Kozarno 1, Dobro-
vo, maloobmejno prepustnico, št. AI 25411.
p-42043

Skledar Štefka, Štatenberg 66/a, Mako-
le, potni list št. BA 53316. p-42054

Smolnikar Anton Tone, Vegova 4, Kam-
nik, potni list št. AA 10060. p-42058

Smrkolj Nina, Jakčeva 40, Ljubljana,
potni list št. AA 930463. p-42103

Srebrnič Ugo, Ivana Suliča 14/A, Nova
Gorica, potni list št. AA 844034. p-42081

Stanisavljević Tatjana, Kidričevo nase-
lje 3, Postojna, potni list št. AA 97598.
p-42079

Šehić Ramo, Parecag 70, Sečovlje, potni
list št. 15030. p-42071

Uršič Joško, Svino 16, Tolmin, potni list
št. AA 253840. p-42052

Vehar Boštjan, Partizanska c. 11, Žiri,
potni list št. AA 479109, izdala UE Škofja
Loka 1. 9. 1992. s-42013

Vrabl Boštjan, Ob sotočju 6, Ljubljana,
potni list št. BA 118416. p-42073

Vrtovec Zora, Branik 26 A, Branik, pot-
ni list št. AA 199087. p-42078

Zavrl Vanja, Novi log 15, Hrastnik, pot-
ni list št. BA 191175. p-42100

Zrnić Mladenko, Gortanova ulica 6, Izo-
la, potni list št. BA 402767. p-42044

Žižek Melita, Gančani 111, Beltinci, pot-
ni list št. BA 395780. p-42080

Will Josip, Jedinščica, Novo mesto, pot-
ni list št. AA 235585. p-44006

Druge listine

Adlešič Rajko, Vinji vrh 10, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3072.
p-42046

Albreht Joža, Za otok 10 A, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. g-42010

Andrejašič Miha, Mačkovci 66, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28400.
s-42087

Apšner Jožef, C. Simona Blatnika 10,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št. 05691. p-42027

Avramovič Mateja, Gubčeva 9/A, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25147. p-42025

Bergant Majda, Kidričeva cesta 29, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
16598. g-42012

Berlot Anton, Morsko 41, Kanal, voz-
niško dovoljenje, kat. ABF. p-42093

Berčar Mojca, Prečna 3/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30264.
g-42106

Bizjak Franc, Zalog 10, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2146.
p-42085

Camloh Branka, Šalek 86, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10646.
p-42028

Car Štefan, Budinci 44, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, kat. F, št. 12346. p-42099

Čadež Štrubelj Branka, Grablovičeva uli-
ca 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 482898, reg. št. 70728. s-42041

Džinić Adis, Vožarski pot 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 211118,
S 1077138, izdala UE Ljubljana. s-42015

De Vivi Daniel, Trnovska ulica 4, Ljub-
ljana, pooblastilo za naziv poročnika trgov-
ske mornarice, št. 02/09-247/84. s-42040

Debeljak Marjeta, Kosovelova ulica 10,
Domžale, indeks Srednje pedagoške šole v
Ljubljani. s-42034

Derganc Anton, Ljubljanska c. 20, Novo
mesto, spričevalo OŠ Bršljin, letnik
1976-1977. g-42020

Gašperlin Janez, Selo pri Ihanu 50, Dom-
žale, delovno knjižico. s-42023

Gobec Bojana, Grobelno 9, Grobelno,
vozniško dovoljenje, št. 427. p-42007

Gomboši Petra, Krog, Murska 63, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31705.
p-42011

Grbec Marino, Sečovlje 98, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2499.
g-42113

Grgič Domen Pavel, Pod topoli 80, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
23465, reg. št. 181101. s-42081

Grlj Bojan, Proletarskih brigad 11, Izo-
la, vpisni list za čoln, št. 01-03-466/1-88.
g-42057

Grlj Bojan, Proletaskih brigad 11, Izola,
potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/13-531/
10-87. g-42067

Gros Irena, Šaleška 2/c, Velenje, zava-
rovalno polico, št. 388897. p-42062

Grčman Milan, Sostrska cesta 35 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEGH, št. S 1012651, reg. št. 149495.
s-42052

Guzej Žare, Regentova 29, Piran, potrdi-
lo za voditelja čplnov, št. 02/13-591.
g-42021

Haferič Stanka, Košnica 51, Celje, de-
lovno knjižico. g-42107

Hančič Vida, Virje 12, Tržič, vozniško
dovoljenje. p-42098

Helič Safet, Kampel, Novaki 84, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5149.
g-42111

Heraver Bogomir, Ig 208, Ig, delovno
knjižico. s-42014

Horvat Jože, Lucija, Kajuhova 17, Por-
torož, vpisni list za čoln, PI 1155, št. 01/
03-988/77. g-42110

Hozyan Štefan, Sv. Tomaž 18, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2527. g-42017

Hren Matej, Dvor 65, Dvor, zaključno
spričevalo Srednje tehnične in zdravstvene
šole v Novem mestu, izdano leta 1995.
s-42027

Hribar Gregor, Vrhpolje pri Kamniku
140, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12734. s-42093

Hudej Slavka, Šmarska c. 22, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10102.
p-42041

Hušidič Arif, Velika Kladuša, spričevalo
o končani šoli za voznike motornih vozil
Ježica. s-42114

Iljaš Drago, Zoletova 9, Ljubljana, pro-
metno dovolenje za čoln, št.
12-04-89-02-03-662/89 KP-2815. s-42084
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Iskra Jožef, Zabiče 246, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
129178. s-42080

Janža Robert, Ozka 14, Murska Sobota,
zavarovalno polico, št. 0385812. p-42091

Jasenčič Aida, Štihova 9, Ljubljana, za-
varovalne police, št. AO 414519-414523,
ZK 178082, 178125, 359094, 372049,
372901, 372902, 372903. s-42103

Jasnić Dejan, Švabičeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1077061, reg. št. 201663. s-42078

Jovanovski Branko, Bošamarin 15 A,
Koper, zavarovalno polico, št. 333991.
g-42022

Kajin Boris, Črtomirova ulica 21/c, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-42075

Kaluđerovič Bojan, Černelavci, Pušča
125, Murska Sobota, obrtno dovoljenje in
odločbo, št. 000994/1241/00-46/1995, izda-
la obrtna zbornica Slovenije. p-42063

Kastigar Polikarp, Preska 5 a, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, izda-
la UE Trebnje. s-42079

Katern Zdenko, Planina 198, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
102698. s-42039

Kepic Primož, Moste 8 A, Komenda, za-
varovalno polico, št. 7119213. s-42119

Koderman Rajko, Goričica 3, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18929.
s-42009

Kolman Anton, Mestni vrh 19, Sevnica,
spričevalo , šolsko leto 57/58. g-42028

Kramar Sebastijan, Šegova 16, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29952. g-42065

Krivec Nisveta, Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-42013

Kumar Dejan, Goriška c. 43, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19753.
p-42030

Kutin Dušan, Sp. Bitnje 41, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
421077, reg. št. 27983. g-42009

Lavrič Darja, Vegova 12, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20980.
s-s-4212

Lazar Robert, Budinci 31, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, št. 26298. p-42012

Lebar Marko, Gubčeva 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 359773,
reg. št. 38130, izdala ZE Kranj. g-42099

Legenštein Drago, Perčeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 262094, reg. št. 128758. s-42051

Letič Branislav, Ob težkih vodah 60, No-
vo mesto, spričevalo o končani šoli za voz-
nike motornih vozil, izdano leta 1978.
s-42088

Letič Nevenka, Ulica 25. maja 8, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15009.
g-42016

Lisec Stanko, Lukovec 18, Boštanj, di-
plomo strojno delovodske šole, izdana leta
1982. g-42058

Lobe Uroš, Velike Brusnice, Brusnice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19974.
g-42066

Logar Dušan, Dolžanova 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 227226,
reg. št. 10939. p-42023

Lovrenko Alenka, Nova vas 89, Mar-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.30396. g-42019

Lucič Danica, Šalek 93, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20650.
p-42031

Lucič Petar, Šalek 93, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16338. p-42032

Mahnič Borut, Slovenska cesta 11, Ljub-
ljana, zavarovalno polico 342114. s-42050

Malenšek Černigoj Alenka, Hruševo 34,
Dobrova, spričevalo 3. in 4. letnika Gimna-
zije Vič, izdani leta 1974 in 1975, na ime
Malenšek Alenka. g-42115

Marinovič Davor, Trg na Stavbah 7, Li-
tija, spričevalo o končani OŠ, izdano leta
1982. g-42007

Markovič Miroslav, Sostrska cesta 27 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484658, reg. št. 126631. s-42124

Markovič Miroslav, Sostrska cesta 27 A,
Ljubljana, potrdilo za voditelja čolnov, št.
840/17-91. s-42125

Mavec Bojan, Ulica pregnancev 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 44531, reg. št. 118875. s-42008

Maver Franci, Gorenja Dobrava 3, Treb-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu in letno
spričevalo Poklicne in tehnično strojne šole
v Novem mestu. s-42038

Medara Bernard, Prešernova c. 2, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24871. p-42033

Medved Roman, Dol. Boštanj 71, Bo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
6285. p-42088

Miloševič Nenad, Manžan 30, Koper,
vozniško dovoljenje. g-42005

Močnik Milan, Mala Lašna 2, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 26898.
s-42029

Nadžič H., Jurka vas 43, Straža, delovno
knjižico, št. 530589. g-42105

Novak Branka, Smrečje 30, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9866.
s-42036

Novak Drago, Gubčeva 9, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10526.
p-42086

Novak Metka, Gubčeva 9, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8383.
p-42087

Novakovič Anita, Oršinci 63, Martjanci,
spričevalo o končani OŠ, 260, izdano
15.6.1995 v Murski Soboti. p-42090

Obner Jožica, A. Tavčarja 3, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4765. p-42005

Olivo Kristina, Bonini 89, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 21995. g-42024

Ostrovška Mateja, Coljava 5, Komen, za-
varovalno polico, št. 0303576. s-42071

Pengov Jurij, Bajtova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S186269,
reg. št. 772. s-42060

Pleško Dušan - Stanislav, Jeranova ulica
1 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 732022, reg. št. 156148. s-42025

Podgoršek Mateja, Šercerjeva c. 12, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26124. p-42034

Podjaveršek Ludvik, Kajuhova c. 5, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.17771. p-42035

Podlinšek Darja, Ul. Frankolovskih žr-
tev 26, Celje, vozniško dovoljenje, št.
34436. p-42006

Poljanšek Sivka Irena, Šalek 104, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18627. p-42036

Potočnik Stanislav, Brezje 1, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10773.
g-42006

Prestor Borut, Tržaška cesta 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247528, reg. št. 169910. s-42042

Primožič Alojzij, Kvedrova cesta 5,
Ljubljana, dovolenje za plovbo, št. VČ
96-0883. s-42109

Prvinšek Marko, Petkovškovo nabrežje
43, Ljubljana, indeks, št. 16089 Višje uprav-
ne šole v Ljubljani. s-42101

Rednak Edo, Orlova ulica 8, Ljubljana,
zavarovalne police, št. AO 237901, AO
237914, 1M 73522, ZK 206302. s-42102

Reljanović Zvonko, Cankarjeva 56, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. p-42084

Rižner Davor, Zg. Škofije 6, Škofije, za-
varovalno polico, št. 0368713. g-42108

Rizvić Šerif, Prečna pot 7, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. F, št. 4974. s-42069

Rop Rafael, Gorenje 11, Šmartno ob Pa-
ki, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št.17947. p-42029

Rudolf Jozefina, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 689647, reg. št. 126369. s-42035

Savič Željko, Videm 11 D, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 62344, reg. št. 105566. s-42102

Savnik Peter, Sela pri Dobovi 10, Dobo-
va, vozniško dovoljenje, kat. HG, št. 12971,
izdala UE Brežice. s-42085

Sečnik Monika, Golouhova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 613041, reg. št. 193984. s-42077

Simčič Janko, Kvedrova cesta 5, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0342203.
s-42086

Skarlovnik Miljan, Rimska c. 13, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3296. p-42061

Skok Zvezdana, Mereče 3, Ilirska Bistri-
ca, delovno knjižico, ser. št. 208189.
p-42059

Slapšak Jože, Trobni dol 11, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH. p-42096
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Snoj Boris, Gregorčičeva 29 b, Maribor,
potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/135367/
94. g-42056

Somer Franc, Lešane 28, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1044.
p-42089

Starič Simon, Dobravica 54, Ljubljana,
delovno knjižico. g-42097

Starič Simon, Dobravica 54, Ig, vozniško
dovoljenje. g-42117

Starman Marija, Hafnerjevo naselje 22,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24039. s-42003

Stepančič Marolt Barbara, Parecag 162,
Sečovlje, polletno spričevalo Srednje medi-
cinske šole. g-42112

Strelec Jožef, Vareja 10, Videm ob Ščav-
nici, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH,št.
27952. g-42094

Sušec Sonja, Bevče 8/B, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14096.
p-42022

Šišernik Gregor, Gradišče 49, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 2542. g-42008

Škrabel Jožef, Žarova c. 12, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 08106.
p-42037

Škrjanec Peter, J. Platiše 11, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 522747,
reg. št. 42141, izdala UE Kranj. g-42064

Štrbac Boško, Kersnikova c. 11, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24670. p-42040

Šulek Drago, Kavče 63, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11482.
p-42038

Tepina Alenka, Pševska 33, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 805388,
reg. št. 35647, izdala UE Kranj. g-42068

Terglav Jurij, Koroška c. 22, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 22702.
p-42026

Testen Janko, Medvedova cesta 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612005, reg. št. 39890. s-42116

Trebovc Barbara, Goričica 12/A, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, št. 6297. p-42097

Trifković Jovo, Drenov grič 181, Vrhni-
ka, zaključno spričevalo Poklicne šole za
voznika na Ježici, izdano leta 1985. s-42083

Troha Mario, Obrtniška 15, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25.903,izdala UE Domžale. s-42122

Turčinov Milenko, Ul. bratov Učakar 98,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 567467, reg. št. 107637. s-42033

Udovič Jože, Jerebova ul. 12, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29055, izdala UE Novo mesto. g-42072

Ušeničnik Bojan, Ziherlova ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932964, reg. št. 116929. s-42098

Verbič Vinko, Rožna dolina c XI 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 331930.
s-42047

Verbovšek Valter, Velenjska 9, Žalec,
vozniško dovoljenje, št. 3310. p-42095

Vidovič Edo, Prešernova 11, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13509.
s-42004

Vratanar Bojan, Vrščajeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 612337, reg. št. 38922. s-42118

Vretič Iztok, Čurnovec 6 b, Sromlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BC, št. 10802.
p-42010

Vrevc Armin, Pod kočna 17, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 18286. g-42059

Vrhovnik Boštjan, Tunjiška mlaka 19,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 9059, izdala UE Kamnik. s-42048

Vrtovec Zorka, Branik 26 a, Branik, voz-
niško dovoljenje. p-42092

Vrčon Irena, Kosovelova ulica 8, Seža-
na, spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje
medicinske šole v Ljubljani, izdani na ime
Kapš Irena. s-42018

Vuk Ruža, Lončarska 26, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6468.
s-42031

Zakšek Antonija, Cesta v Log 12, Bre-
stanica, diplomo trgovske dejavnosti.
g-42076

Zapušek Lovro, Ulica 3. julija 4, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21935. p-42039

Zirdum Ivan, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
diplomo Železniško prometne šole v Mari-
boru, izdana leta 1978. s-42026

Žepič Damjan, Golniška 35, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37374,
izdala UE Kranj. g-42104

Pravkar izšlo!

prof. dr. JANEZ ŠINKOVEC

EVROPSKO PRAVO
Prvi korak Republike Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo je založba ČZ Uradni list RS

pospremila z izdajo nove knjige z naslovom Evropsko pravo. Namenjena je vsem, ki bi se

radi v zgoščeni obliki seznanili z evropskimi inštitucijami, njihovimi pristojnostmi in

načinom delovanja.

Poleg osebne izkaznice Evropskega parlamenta, sveta, komisije, sodišča in drugih inšti-

tucij je avtor v knjigi obširneje predstavil skupno pravo Evropske unije, posebej pa tudi

ureditev na posameznih področjih, na primer: davčne predpise, promet blaga, možnosti za

ustanavljanje podjetij, finančne inštitucije, delovnopravne predpise, prometno ureditev,

zunanjetrgovinsko, agrarno, regionalno in kulturno politiko, izobraževanje, varstvo okolja

in varstvo potrošnikov.

Cena 3780 SIT (10369)



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3116 Št. 42-43 – 2. VIII. 1996

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Pravkar izšlo!

PREDPISI O VZGOJI
IN IZOBRAŽEVANJU

ZAKONI – 1. zvezek

PODZAKONSKI IN DRUGI PREDPISI – 2. zvezek

Sredi letošnjega marca so začeli veljati novi zakoni o vzgoji in izobraževanju, o njuni organizaciji in

financiranju. Založba ČZ Uradni list Republike Slovenije je pripravila zbirko predpisov s tega področja. V

prvem zvezku so objavljeni vsi novi zakoni, v drugem zvezku pa že nekaj novih ter številni dosedanji

podzakonski predpisi, ki bodo veljali, dokler ne bodo sprejeti novi. Vse te podzakonske predpise

objavljamo v neuradno prečiščenih besedilih, s čimer vam bomo nedvomno prihranili kar precej časa pri

iskanju predpisov v starih uradnih listih in zlasti še pri ugotavljanju, kaj sploh še velja oziroma ne velja.

Zbirka vsebuje predpise o:

– organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

– vrtcih

– osnovni šoli

– gimnaziji

– poklicnem in strokovnem izobraževanju

– glasbenih šolah

– usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

– izobraževanju odraslih

– visokem šolstvu

– pedagoški službi

– nagradah na področju šolstva.

Na koncu zbirke smo v posebnem dodatku objavili veljavne predpise o plačah in napredovanju
delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (vključno z vsemi podzakonskimi predpisi) in kolek-

tivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja – vse v neuradno prečiščenih besedilih. S tem smo

nedvomno ustregli tako sindikalnim delavcem kot vsem učiteljem in profesorjem, ki se bodo lahko

temeljiteje seznanili s tem dokaj obširnim in pomembnim področjem.

Prepričani smo, da vam bo zbirka v veliko pomoč in tudi zelo pomemben pripomoček vsem, ki se

pripravljajo na strokovni izpit.

Ko bodo sprejeti novi podzakonski predpisi, ki jih predvidevajo novo sprejeti zakoni, bomo izdali nov

zvezek Predpisov o vzgoji in izobraževanju.

II. zvezek: cena 2100 SIT (10360)

II. zvezek: cena 3570 SIT (10361)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


