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Evidenca statutov
sindikatov

Popravek
Pri  objavi  v  Uradnem  listu  RS,  št.

39/96,  Ob-3413,  je  napaka  pri  št.  odloč-
be  sindikata  družbe  Sinles  Marles  hol-
ding,  d.d.  in  št.  odločbe  pravilno  glasi:
141-10-0010/96-0800-11.

Št. 028-03/96-05 Ob-3853

Temeljni akt – pravila sindikata družbe
Velana, d.d., Šmartinska 52, Ljubljana,
se z dnem 30. 7. 1996 hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Pro-
letarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evi-
denci statutov sindikatov pod zap. št. 105.

Št. 013-007/96-06 Ob-3854

Pravila sindikata podjetja Naš čas, d.o.o.,
Velenje, sprejeta na ustanovnem zboru sin-
dikata dne 7. 2. 1990, se shranijo pri Repub-
liki Sloveniji – Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 75, z dne 20. 8. 1996.

Št. 028-8/96-02 Ob-3855

Republika Slovenija, Upravna 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 14. 8. 1996 pod zap. št. 220,
z nazivom pravila sindikata podjetja Dom,
d.o.o., Mestni trg 24, Ljubljana, ki ga je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Sindikat podjetja Dom, d.o.o. in
sedežem: Mestni trg 24, Ljubljana.

Št. 127-11/96 Ob-3856

Veljavna pravila sindikata Novograd,
d.d., Novo mesto, Podbevškova 12, ki so
bila dne 15. 7. 1996 sprejeta na članskem
sestanku, se sprejmejo v hrambo pri Uprav-
ni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 140.

Št. 028-9/96-92 Ob-3861

Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-
ljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne zade-
ve z dnem izdaje te odločbe sprejme v hram-
bo statut, vpisan v evidenco statutov sindika-
tov dne 20. 8. 1996 pod zap. št. 221 z nazi-
vom (pravilnik o delovanju sindikata podjet-
ja Cankarjeva založba, d.d., ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sin-
dikat podjetja Cankarjeve založbe in sede-
žem: Kopitarjeva 2, Ljubljana.

Št. 013-008/96-06 Ob-3939

Pravila sindikata obrtnih delavcev Slo-
venije, območnega odbora Velenje, spre-
jeta na letni seji članov sindikata obrti in
drobnega gospodarstva dne 23. 3. 1996, se
shranijo pri Republiki Sloveniji – Upravni
enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci pravil sin-
dikatov pod št. 76, z dne 22. 8. 1996.

Ob-3940

Pravila sindikata podjetja KPC Jable,
s sedežem v Mengšu, Loka, Grajska 1, se
hrani pri Upravni enoti Domžale pod zap.
št. 3/96.

Št. 028-27/93 Ob-3941

Republika Slovenija, Upravna enota Čr-
nomelj z 8. 8. 1996 preneha hraniti pravila o
organiziranosti in delovanju sindikata pod-
jetja Belt, d.o.o., Črnomelj, Heroja Stari-
he 17, Neodvisnost – konfederacija novih
sindikatov, vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov.

Izbris iz evidence je zahtevala pooblašče-
na oseba sindikata podjetja Belt, d.o.o., Neod-
visnost – konfederacija novih sindikatov.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

Stečajni postopki
in likvidacije

II P 301/95 R-96

To sodišče je po predsednici senata Bar-
bari Knol-Drobnič, sodnici tega sodišča, v
pravdni zadevi tožeče stranke Sulfije Porić,
Kolodvorska c. 2c, Mengeš, ki jo zastopa
odvetnica Lucija Šikovec-Ušaj iz Ljublja-
ne, proti toženi stranki Mirsadu Poriću, zad-
nji znani naslov Cesta na Ključ 20, Ljublja-
na, zaradi razveze zakonske zveze, pcto.
18.000 SIT, izven naroka dne 1. 8. 1996
sklenilo:

toženi stranki Mirsadu Poriću, roj. 5. 4.
1969 v Bihaću, se postavi začasno zastopni-
co Martino Simčič, dipl. pravnico, strokov-
no sodelavko tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 8. 1996

St 31/93 S-302

To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Ritoznojčan, p.o., Sloven-
ska Bistrica, Titova 31 – v stečaju, dne 30.
9. 1996, v sobi št. 330, ob 11.30, četrti na-
rok za preizkus terjatev.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 14. 8. 1996

St 7/96-6 S-303

Z dnem 19. 8. 1996 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom
TAM-BUS Radgona, družba za proizvod-
njo nadgradenj, d.o.o., Ljutomerska ce-
sta 6, Gornja Radgona. Za stečajnega upra-
vitelja se imenuje dr. Štefan Ščap, dr. eko-
nomskih znanosti, iz Murske Sobote, Ulica
ob progi 53.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazi, prijavi-
jo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem
listu RS. Dolžnike stečajnega dolžnika po-
zivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove. Narok za preizkus upniških terja-
tev bo dne 2. 12. 1996 ob 12. uri, pri tem
sodišču, št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
19. 8. 1996.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 19. 8. 1996

St 26/96 S-304

To sodišče je dne 12. 8. 1996 s sklepom
opr. št. St 26/96, začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Stanovanja, Gospo-
darjenje s stanovanji in gostinstvo, d.o.o.,
Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Odslej firma glasi: TAM – Stanovanja,
Gospodarjenje s stanovanji in gostinstvo,
d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico je določena Li-
dija Jezernik, dipl. ek., Tomšičeva 9, Mari-
bor.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 1.
1997 ob 9. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 12. 8. 1996.

St 29/96-5 S-305

To sodišče je dne 12. 8. 1996 s sklepom
opr. št. St 29/96, začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Tronic, d.o.o., Ma-
ribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Odslej firma glasi: TAM – Tronic, d.o.o.,
Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Igor
Fekonja, dipl. inž., Ilije Gregoriča 11, Mari-
bor.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 16. 1.
1997 ob 9. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
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Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 12. 8. 1996.

St 28/96 S-306

To sodišče je dne 12. 8. 1996 s sklepom
opr. št. St 28/96, začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Avto, d.o.o., Mari-
bor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Odslej firma glasi: TAM – Avto, d.o.o.,
Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

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

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 1.
1997 ob 10. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 12. 8. 1996.

St 25/96 S-307

To sodišče je dne 12. 8. 1996 s sklepom
opr. št. St 25/96, začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM Trade, trgovina in
storitve, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184 –
v stečaju.

Odslej firma glasi: TAM Trade, trgovina
in storitve, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184 –
v stečaju.

Za stečajno upraviteljico je določena Di-
ta Kastelic, dipl. ek., zaposlena v Biroju za
ekonomsko raziskovanje in gospodarsko
svetovanje, Svetozarevska 10, Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 23. 1.
1997 ob 10. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 12. 8. 1996.

St 24/96 S-308

To sodišče je dne 12. 8. 1996 s sklepom
opr. št. St 24/96, začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM STP, podjetje za sto-
ritve, proizvodnjo, trgovino, usposablja-
nje in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o.,
Maribor, Ptujska c. 184.

Odslej firma glasi: TAM STP, podjetje
za storitve, proizvodnjo, trgovino, usposab-
ljanje in zaposlovanje invalidnih oseb,
d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico je določena Be-
denik Janja, dipl. ek., Ul. 5. prekomorske
brigade 12, Ptuj.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 1.
1997 ob 13. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 12. 8. 1996.

St 27/96 S-309

To sodišče je dne 12. 8. 1996 s sklepom
opr. št. St 27/96, začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Konsignacija, d.o.o.,
Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Odslej firma glasi: TAM – Konsignacija,
d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Sto-
pinšek Alojz, ek., Ul. na trati 23, Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 16. 1.
1997 ob 13. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 12. 8. 1996.

St 30/96 S-310

To sodišče je dne 12. 8. 1996 s sklepom
opr. št. St 30/96, začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – BUS, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., Maribor, Ptuj-
ska c. 184 – v stečaju.

Odslej firma glasi: TAM – BUS, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Mari-
bor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ma-
rin Dušan, dipl. ek., Štantetova 4, Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 21. 1.
1997 ob 10. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 12. 8. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 12. 8. 1996

St 58/96 S-311

To sodišče je s sklepom St 58/96 dne 13.
8. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Eurocontact, d.o.o., Ljubljana,
Kamniška 20.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Andrej Kozelj iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 11. 1996 ob 9.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13. 8.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 8. 1996

St 11/96 S-312

To sodišče je dne 22. 8. 1996 izdalo
sklep opr. št. St 11/96, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Avtopromet Go-
rica, Tovorni promet, d.d., Nova Gorica.

Stečajni upravitelj je dipl. jur. Stojan
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodne koleke v vrednosti 200 točk.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 9.
12. 1996 ob 8.30, v sobi št. 108/I tega so-
dišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 22. 8. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 22. 8. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-546

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

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 9. 5. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 26/95 z dne 12. V. 1996, ponovno
podaljšanje roka pa v časopisu Dnevnik dne
27. 7. 1996 in v Uradnem listu RS, št.
42-43/96 z dne 2. VIII. 1996.

Goričane, tovarna papirja,
Medvode, d.d.

Št. 89/967 La-547

Gozdno gospodarstvo Kranj, Staneta
Žagarja 53, Kranj, podaljšuje javni poziv
upravičencem 1. kroga za sodelovanje v in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu delnic
podjetja.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 31. 7. 1996, v Uradnem listu RS,
št. 44 z dne 9. VIII. 1996.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
28. 10. 1996.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci na sedežu podjetja, tel. 064/241-511.

Gozdno gospodarstvo Kranj

La-557

Soško gozdno gospodarstvo Tolmin,
Brunov drevored 13, Tolmin, objavlja po-
daljšanje javnega poziva upravičencem I.
kroga za sodelovanje v interni razdelitvi in
notranjem odkupu delnic podjetja v postop-
ku lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 2. 10.
1996.
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Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS dne 2. VIII. 1996 in v Primor-
skih novicah ter na oglasni deski podjetja
dne 2. 8. 1996.

Potrebne informacije lahko dobite na se-
dežu podjetja tel. 065/81-811.

Soško gozdno gospodarstvo Tolmin

La-558

Unior, Kovaška industrija Zreče, 3214
Zreče, podaljšuje javni poziv upravičencem
do interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic podjetja v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Rok za zbiranje
certifikatov in potrdil za neizplačane plače
se podaljša do vključno 15. 9. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Republika dne 19. VI. 1996, v Urad-
nem listu RS pa dne 12. VII. 1996 in prvič
podaljšan dne 19. VII. 1996, ter drugič po-
daljšan dne 2. VIII. 1996.

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

Unior, Zreče

La-554

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

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

Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis del-
nic interne razdelitve in notranjega odkupa
se podaljša do 31. 10. 1996.

Vse dodatne informacije dobite na sede-
žu podjetja po tel. 068/322-315.

Kremen, Novo mesto

La-553

1. IMP Montaža, p.o., Maribor, Špelina
ul. 2, v okviru programa lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je odobrila Agen-
cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo z odločbo št. LP
00989/1996-SD z dne 31. 7. 1996 objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja

1.1. Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja
Firma podjetja se glasi: IMP Montaža,

p.o., Maribor.
1.1.2 Sedež podjetja
Sedež podjetja je v Mariboru, Špelina

ul. 2.
1.1.3 Matična številka podjetja
Matična številka podjetja je: 5078083.
1.1.4 Dejavnosti podjetja
Šifra dejavnosti je 45.330.
Dejavnost podjetja je predvsem:
– električne, vodovodne, plinske in sani-

tarne instalacije,
– proizvodnja hladilnih in prezračeval-

nih naprav,
– projektiranje, inženiring in tehnično

svetovanje.
1.1.5 Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje.
1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja

Kapitalski Delničar

delež v %

29,73 – Kapitalski sklad
pokojninskega zavarovanja,

9,31 – Slovenski odškodninski sklad,
18,62 – Sklad RS za razvoj,
42,34 – zaposleni in ostali upravi-

čenci,

100,00

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-

čine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interno razdelitev,
– notranji odkup
ter hkrati izvedlo konverzijo obveznosti

za del manj izplačanih plač v lastniški kapi-
tal ter tako upravičencem (zaposlenim in
Kapitalskemu skladu pokojninskega zava-
rovanja) izdalo ustrezno število navadnih
delnic.

1.3.2 Podjetje se bo ob izvedbi lastnin-
skega preoblikovanja preoblikovalo v del-
niško družbo ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala oziroma
9,31% celotnega osnovnega kapitala na Ka-
pitalski sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala oziroma
9,31% celotnega osnovnega kapitala na Slo-
venski odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala oziroma
18,62% celotnega osnovnega kapitala na
Sklad RS za razvoj;

1.3.3 interno razdelilo navadne delnice
iz 23. člena zakona predvidoma

– zaposlenim, bivšim zaposlenim in upo-
kojencem podjetja v višini, ki ustreza
12,36% družbenega kapitala oziroma
11,50% celotnega osnovnega kapitala;

– Kapitalskemu skladu pokojninskega
zavarovanja v višini, ki ustreza 7,64% druž-
benega kapitala oziroma 7,11% celotnega
osnovnega kapitala;

1.3.4 preneslo navadne delnice iz 25. čle-
na zakona predvidoma

– na sklad za prodajo zaposlenim, biv-
šim zaposlenim in upokojencem podjetja ter
jih zanje v višini, ki ustreza 29,19% družbe-
nega kapitala oziroma 27,17% celotnega os-
novnega kapitala;

– Kapitalskemu skladu pokojninskega
zavarovanja v višini, ki ustreza 10,81%
družbenega kapitala oziroma 10,06% celot-
nega osnovnega kapitala;

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic

2.1 Interna razdelitev delnic
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu “Večer” predložijo
lastniške certifikate v zamenjavo za navad-
ne delnice z oznako B iz interne razdelitve.

2.1.2 Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice prve emisije z oznako B, ki:

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

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,

– so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem,

– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.2 Notranji odkup delnic
2.2.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu “Večer” s presežni-
mi certifikati, potrdili za manj izplačane pla-
če ali z denarjem vplačajo navadne delnice
podjetja z oznako D/C iz notranjega odku-
pa.

V primeru plačila s presežnimi certifika-
ti ali presežnimi potrdili za manj izplačane
plače je cena za delnico (z oznako D) 663
SIT, prodajna cena delnice z oznako C pri
plačilu z gotovino pa je 1.140 SIT (že upo-
števan 50% popust) za delnico.

2.2.2 Delnice pri notranjem odkupu so v
odvisnosti od načina plačila ali navadne del-
nice prve emisije z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

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

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

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase,

ali pa navadne delnice prve emisije z
oznako D, ki imajo enake značilnosti kot
navadne delnice z oznako C, poleg tega pa
še dodatno omejitev – so neprenosljive 2
leti po njihovi izdaji.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve in
notranjega odkupa ter zamenjava delnic z
oznako B s certifikati in potrdili za manj
izplačane plače za interno razdelitev ter
vplačilo delnic z oznako D s presežnimi
certifikati in potrdili za manj izplačane pla-
če bosta potekala v roku 30 dni od dne te
objave v časopisu Večer na sedežu podjetja
v Mariboru, Špelina ul. 2, vsak delovnik (od
ponedeljka do petka) med 8. in 14. uro.

3.2 Vplačila delnic z oznako C za notra-
nji odkup z denarjem je treba nakazati na
privatizacijski podračun podjetja št.
51800-698-16338

pri plačilu je treba navesti: plačilo kup-
nine za delnice iz notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Milojki
Rožman ali Mirjani Šedivy na sedežu pod-
jetja, tel. 062/412-161.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršenja 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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3448 Št. 48 – 30. VIII. 1996

objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

IMP Montaža, p.o., Maribor

Št. 04-823 La-548

1. Podjetje TRG, trgovina, p.o., Ljubljana,
Celovška 150, v okviru programa lastninske-
ga preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo z odločbo št. LP
01534/1996-ST z dne 2. 8. 1996, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja se glasi: Podjetje

Trg, trgovina, p.o., Ljubljana.
1.1.2 Sedež podjetja je v Ljubljani, Ce-

lovška 150.
1.1.3 Matična številka podjetja je

5004071.
1.1.4 Dejavnost podjetja
Šifra dejavnosti je 070230.
Dejavnost podjetja je trgovina na debelo

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila.

1.1.5 Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje.
1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja

Kapitalski Delničar
delež v %

10 Kapitalski sklad pokojninskega
zavarovanja

10 Slovenski odškodninski sklad
20 Sklad RS za razvoj
60 zaposleni in ostali upravičenci

100

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-

čine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interno razdelitev,
– notranji odkup.
1.3.2 Podjetje se bo ob izvedbi lastnin-

skega preoblikovanja preoblikovalo v del-
niško družbo ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj;

1.3.3 interno razdelilo navadne delnice
iz 23. člena zakona zaposlenim, bivšim za-
poslenim in upokojencem podjetja v višini,
ki ustreza 20% družbenega kapitala;

1.3.4 preneslo navadne delnice iz 25. čle-
na zakona na sklad za prodajo zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojencem podjet-
ja, ter jih zanje odkupilo v višini, ki ustreza
40% družbenega kapitala.

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic

2.1 Interna razdelitev delnic

2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence –
zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Dnevnik, predložijo
lastniške certifikate v zamenjavo za navad-
ne delnice z oznako B iz interne razdelitve.

2.1.2 Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice prve emisije z oznako B, ki:

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

– dajejo sorazmerno pravico do dividende,
– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.2 Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v roku 30 dni od dne objave tega poziva
v časniku Dnevnik, predložijo lastniške cer-
tifikate v zamenjavo za navadne delnice z
oznako B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih šte-
jejo: zakonec ali oseba, s katero zaposleni
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupno-
sti, otroci oziroma posvojenci zaposlenega,
starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je zapo-
sleni po zakonu dolžan vzdrževati.

2.2.2 V primeru, da bodo družinski člani
predložili v zamenjavo več certifikatov (iz-
polnili več lastniških nakaznic), kot jih je
predvidenih za ta namen, se bodo njihova
vplačila v certifikatih sorazmerno zmanjša-
la, o čemer jih bo podjetje obvestilo v roku
15 dni po izteku roka za vplačilo.

2.3 Notranji odkup delnic
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence –

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave tega
poziva v časopisu Dnevnik, z denarjem vpla-
čajo navadne delnice podjetja z oznako C iz
notranjega odkupa po prodajni ceni 1.180
SIT (že upoštevan 50% popust) za delnico.

2.3.2 Delnice za notranji odkup so na-
vadne delnice prve emisije z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

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

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

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve,
internega razpisa in notranjega odkupa ter
zamenjava delnic z oznako B s certifikati za
interno razdelitev bosta potekala v roku 30
dni od dne te objave v časopisu Delo, na
sedežu podjetja v Ljubljani, Celovška 150,
vsak delovnik (od ponedeljka do petka), med
8. in 14. uro.

3.2 Vplačila  delnic  za  notranji  odkup
z  denarjem  je  treba  nakazati  na  pri-
vatizacijski podračun podjetja št.

50104-698-000-0026677, pri plačilu je tre-
ba navesti: plačilo kupnine za delnice iz
notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka, med 10. in 12. uro, pri Amiki
Kocjan ali Francu Podgoršku, na sedežu
podjetja, tel. 061/15-94-412.

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

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

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

Podjetje TRG, trgovina, p.o., Ljubljana

La-549

1. V okviru programa lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo z odločbo št. LP
01468/1996-SD z dne 26. 7. 1996, podjetje
IMP, tovarna telekomunikacijskih naprav
Telekom, d.o.o., Ljubljana, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja se glasi: IMP, to-

varna telekomunikacijskih naprav Tele-
kom, d.o.o., Ljubljana.

1.1.2 Sedež podjetja je v Ljubljani, Voj-
kova 58.

1.1.3 Matična številka podjetja je
5226384.

1.1.4 Šifra podskupine dejavnosti je
011723.

Dejavnost podjetja je proizvodnja komu-
nikacijskih aparatov in naprav.

Podjetje je družba z omejeno odgovor-
nostjo v mešani lastnini.

Kapitalski deleži delničarjev so naslednji:
– družbeni kapital podjetja – 99,87%,
– domače fizične osebe – 0,13%.
Vsi poslovni deleži so navadni poslovni

deleži.
1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja
Po izvedbi lastninskega preoblikovanja bo

kapitalska struktura predvidoma naslednja:

Kapitalski Delničar
delež v %

10 Kapitalski sklad pok. in inv.
zavarovanja na podlagi pre-
nosa iz točke 1.3.2.1

8,32 Kapitalski sklad pok. in inv.
zavarovanja iz naslova nepla-
čanih prispevkov iz potrdil
iz 25.a člena ZLPP

10 Slovenski odškodninski sklad
20 Sklad RS za razvoj
51,68 zaposleni in ostali upravičen-

ci na podlagi interne razdeli-
tve in notranjega odkupa

100
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1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-

čine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
1.3.2 Podjetje bo ob izvedbi lastninske-

ga preoblikovanja ohranilo obliko delniške
družbe ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo

– 18,32% družbenega kapitala na Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj;

1.3.2.2 interno razdelilo navadne delni-
ce iz 23. člena zakona zaposlenim, bivšim
zaposlenim in upokojencem podjetja, ki
ustrezajo

– 14,52% družbenega kapitala;
1.3.2.3 preneslo na Sklad RS za razvoj

za prodajo zaposlenim, bivšim zaposlenim
in upokojencem podjetja ter zanje odkupilo
navadne delnice iz 25. člena zakona, ki
ustrezajo

– 37,16% družbenega kapitala;
1.3.2.4 zamenjalo obstoječe poslovne de-

leže, ki ustrezajo kapitalskemu deležu ob-
stoječih delničarjev v višini 0,13% celotne-
ga osnovnega kapitala, za novo izdane del-
nice družbe.

2. Javno poziva k zamenjavi ter vplačilu
delnic

2.1 Interna razdelitev delnic
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence,

da v roku 60 dni od dne objave tega poziva
v časopisu Delo, predložijo lastninske certi-
fikate in potrdila iz 25.a člena ZLPP v za-
menjavo za navadne delnice z oznako B iz
interne razdelitve.

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

2.1.2 Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice prve emisije z oznako B, ki:

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

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

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

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

Če upravičenci v navedenem roku ne bo-
do zamenjali vseh delnic B, bo podjetje iz-
vedlo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih.

2.3 Notranji odkup
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence,

da v roku 60 dni od dne objave tega poziva
v časopisu Delo, z denarjem vplačajo na-
vadne delnice z oznako C iz notranjega od-
kupa.

Če bodo upravičenci do interne razdeli-
tve predložili za zamenjavo certifikate in
potrdila v vrednosti, ki presega vrednost del-
nic, namenjenih interni razdelitvi, se bo pre-
sežek certifikatov in potrdil sorazmerno
uporabil za odkup delnic iz notranjega od-

kupa.
Upravičenci so zaposleni, bivši zaposle-

ni in upokojenci podjetja.
2.3.2 Delnice, ponujene za notranji od-

kup za gotovino, so navadne delnice prve
emisije z oznako C, ki:

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

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so prenosljive med udeleženci, dokler

traja program notranjega odkupa, nato pa
prosto prenosljive,

– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

Delnice, odkupljene za certifikate in po-
trdila v notranjem odkupu, imajo oznako D
ter dajejo dve leti od izdaje enake pravice
kot delnice z oznako B, nato pa pravice kot
delnice z oznako C.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve in
notranjega odkupa in zamenjava delnic B s
potrdili iz 25.a člena ZLPP bosta potekala v
roku 60 dni od dne te objave v časopisu
Delo, na sedežu podjetja v Ljubljani, Voj-
kova 58, v blagajni podjetja, vsak delovnik
med 8. in 14. uro. Zamenjava delnic z ozna-
ko B s certifikati bo potekala do izteka nji-
hove veljavnosti (30. 9. 1996), v primeru
podaljšanja veljavnosti pa do izteka
60-dnevnega roka.

3.2 Vplačilo delnic za notranji odkup z
denarjem se izvede na privatizacijski po-
dračun podjetja št. 50102-698-000-0026661.

Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine
za delnice iz notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, na sedežu podjetja pri
Jožetu Kovaču, tel. 061/346-672.

5. Na zahtevo Agencije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo javni objavi dodajamo
še naslednje

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

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

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

IMP-Telekom, d.o.o., Ljubljana

Št. 96-966 La-550

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja Perutnina Ptuj, p.o., Potrčeva cesta

10, Ptuj, na podlagi programa lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 01532/1996-BR z dne 2. 8. 1996 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, program lastninskega preobli-
kovanja podjetja Perutnina Ptuj, p.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Perutnina Ptuj, p.o.,

Potrčeva cesta 10, Ptuj.
Podjetje je registrirano pri registrskem

sodišču v Mariboru, s sklepom št. Srg
821/89 z dne 4. 1. 1990, pod številko regi-
strskega vložka 1/406-00 Maribor.

2. Matična številka: 5141966.
3. Dejavnost: 01.24.
Osnovna dejavnost podjetja je reja pe-

rutnine.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Perutnina Ptuj, p.o., je podjetje

v 100% družbeni lastnini in je organizirano
kot podjetje s popolno odgovornostjo.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovane družbe:

1. zadružni upravičenci –  37,93%,
2. Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 2,93%,
3. Odškodninski sklad RS – 2,93%,
4. Sklad RS za razvoj – 5,87%,
5. upravičenci iz naslova interne razde-

litve delnic – 16,86%,
6. notranji odkup – 17,59%,
7. dokapitalizacija – 15,69%,
8. denacionalizacijski upravičenci –

0,20%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 4.169,374.000
SIT, od tega je večanju lastniškega kapitala
namenjeno 654,000.000 SIT.

Za zgoraj navedeno višino osnovnega
(nominiranega) kapitala bo podjetje v po-
stopku lastninskega preoblikovanja izdalo
4,169.374 začasnic (dalje delnic), ki jih bo
po vpisu preoblikovanja podjetja v sodni
register nadomestilo z delnicami, z nomi-
nalno vrednostjo ene delnice v višini 1.000
SIT. Od skupnega števila izdanih delnic bo
podjetje v postopku izvedbe programa izro-
čilo zadružnim upravičencem po določbah
zakona o zadrugah 1,581.572 delnic, dena-
cionalizacijskemu upravičencu na osnovi
sklenjene poravnave 538 delnic, 7.586 del-
nic pa je na osnovi sklenjenega sporazuma
rezervirano za denacionalizacijskega upra-
vičenca KZ Hajdina in jih bo podjetje zača-
sno preneslo na Sklad RS za razvoj.

Na podlagi predhodno ugotovljenega je
agencija ugotovila vrednost nominiranega
družbenega kapitala, ki je osnova za preob-
likovanje po zakonu, po stanju 1. 1. 1993, v
višini 1.925,678.000 SIT, z otvoritveno bi-
lanco, ki jo je podjetje izdelalo na podlagi
metodologije, predpisane z uredbo o meto-
dologiji za izdelavo otvoritvene bilance sta-
nja.

Za zgoraj navedeno višino družbenega ka-
pitala bo podjetje izdalo 1,925.678 delnic.

Podjetje je izbralo naslednje načine last-
ninskega preoblikovanja:

1. prenos delnic na Pokojninski sklad v
višini 6,35% družbenega kapitala,

2. prenos delnic na Odškodninski sklad
v višini 6,35% družbenega kapitala,

3. prenos delnic na Sklad RS za razvoj v
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višini 12,70% družbenega kapitala,
4. interna razdelitev delnic v višini

36,51% družbenega kapitala,
5. notranji odkup delnic v višini 38,09%

družbenega kapitala,
6. dokapitalizacija v višini 33,96% druž-

benega kapitala.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-

nic
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Perutnina Ptuj, p.o., Potrčeva c.

10, Ptuj, poziva vse upravičence (vse zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa v časopisu Večer, predložijo svoje
lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena
v zameno za začasnice (kasneje delnice) ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate in potrdila
iz 25.a člena za namen interne razdelitve
delnic v Uradnem listu RS, časopisu Večer
in na oglasnih deskah podjetja in družb hče-
ra.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20%, bo podjetje za preostanek delnic
do 20% vrednosti celotnega družbenega ka-
pitala podjetja, opravilo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja Perutnina Ptuj, p.o., Potrčeva c. 10,
Ptuj, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasnih
deskah podjetja in družb hčera.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro, na dogovorjenih vpi-
snih mestih v podjetju.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na zakonskih udeležencev (zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci) večja od 36,51%
družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki
so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena
uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa, tako da se presežek cer-
tifikatov in potrdil iz 25.a člena uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca po-
sebej.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na v postopku interne razdelitve, bo podjet-
je preneslo na Sklad RS za razvoj za name-
ne odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Perutnina Ptuj, p.o., Potrčeva c.

10, Ptuj, poziva upravičence (vse zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja. Notranji odkup del-
nic (začasnic) bo potekal istočasno z inter-
no razdelitvijo delnic v višini 38,09% druž-
benega kapitala z upoštevanjem 50% popu-
sta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, bodo prvi paket delnic notranje-
ga odkupa vplačali s presežnimi certifikati,
potrdili iz 25.a člena in denarnimi vplačili
ter z zamenjavo presežnih lastniških certifi-
katov in potrdil iz 25.a člena interne razde-

litve.
Kupnina, vplačana z denarnimi vplačili,

se revalorizira z indeksom prodajnih cen.
Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-

ninske certifikate, potrdila iz 25.a člena in
gotovino, bo potekalo na sedežu podjetja
vsak delovnik med 8. in 14. uro, v 30-dnev-
nem razpisnem roku, ki prične teči od dne-
va objave v časopisu Večer. Vpisni rok je
prekluziven.

Delnice se, za gotovino, vplačajo na po-
seben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje – Podružnica Ptuj, št.
52400-698-20166, z navedbo: plačilo kup-
nine za delnice v notranjem odkupu, z odo-
britvijo na žiro račun v 30 dneh po objavi.
Vsako nakazilo na poseben privatizacijski
podračun podjetja pri Agenciji RS za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje upra-
vičenec dokaže s potrjeno položnico v bla-
gajni podjetja v 30 dneh po objavi v časopi-
su Večer.

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

Delnice, ki jih zaposleni pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa, v zameno za pre-
sežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.a
člena, so enake kot delnice interne razdeli-
tve in so neprenosljive dve leti od izdaje,
razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa
so enake kot ostale delnice programa notra-
njega odkupa.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa,
ki bodo sprejeta po odobritvi programa. Os-
nutek pravil bo na vpogled na vpisnih me-
stih.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic, presežnih certifikatov oziroma potr-
dil, presežejo celotni znesek kupnine za ce-
lotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski znižajo.

Podjetje v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov, potrdili in gotovino, se vplača-
ni zneski znižajo ob upoštevanju predzad-
njega odstavka 32. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij.

4.3 Dokapitalizacija podjetja
Po zaključeni I. fazi lastninskega preob-

likovanja, ki obsega prenos delnic na skla-
de, interno razdelitev delnic in notranji od-
kup delnic, bo podjetje izvedlo tudi II. fazo
lastninskega preoblikovanja, ki obsega do-
kapitalizacijo podjetja na podlagi ponudbe-
nega memoranduma.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna

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

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

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, pri Anici Stopin-
šek ali Kristini Petek, na tel. 062/772-511,
ali osebno na sedežu družbe.

Perutnina Ptuj, p.o.

La-551

1. IMP Promont, projektiranje in monta-
ža, d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30, Čr-
nuče, v okviru programa lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je odobrila Agen-
cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo z odločbo št. LP
01005/1996 - SD, z dne 13. 2. 1996 objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja

1.1 Firma podjetja se glasi: IMP Pro-
mont, d.o.o., projektiranje in montaža,
d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30.

1.2 Sedež podjetja: Pot k sejmišču 30,
Črnuče.

1.3 Matična številka podjetja: 5077982.
1.4 Dejavnost podjetja je: napeljava in

popravilo instalacij (050301).
1.5 Podjetje je družba z omejeno odgo-

vornostjo v družbeni lasti.
Osnovni kapital je razdeljen na tri po-

slovne deleže, in sicer:
Poslovni delež družbenega kapitala v no-

minalni vrednosti 142,770.000 SIT, kar
predstavlja 99,86% osnovnega kapitala, in
dva poslovna deleža v nominalni vrednosti
po 100.000 SIT, v lasti družbenih podjetij,
kar predstavlja 0,14% osnovnega kapitala.
Poslovni deleži so navadni. Upravljalska
upravičenja družbenega kapitala in družbe-
nikov so sorazmerna.

1.6 Predvidoma bo lastniška struktura
kapitala po preoblikovanju sledeča

Kapitalski deleži v %:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in

invalidskega zavarovanja,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% upravičenci iz interne razdelitve,
– 60% Sklad RS za razvoj.
1.7 Podjetje se bo lastninsko preobliko-

valo na naslednje načine:
– s prenosom navadnih delnic na sklade
– z interno razdelitvijo,
– prenosom delnic na Sklad RS za raz-

voj.
Podjetje se bo preoblikovalo v delniško

družbo ter:
Ohranilo kapitalska deleža obstoječih

družbenikov, ki ustrezata 0,14% osnovnega
kapitala.

Na podlagi družbenega kapitala, ki us-
treza 99,86% osnovnega kapitala:

– v zavarovanje denacionalizacijskega
zahtevka preneslo na Sklad RS za razvoj
navadne delnice, ki ustrezajo 1,24% druž-
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benega kapitala,
– na podlagi preostalega družbenega ka-

pitala preneslo na Sklade navadne delnice
iz 22. člena zakona, in sicer, delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj;

– interno razdelilo navadne delnice iz 23.
člena zakona bivšim zaposlenim in upoko-
jencem podjetja, ter zaposlenim, bivšim za-
poslenim in upokojencem podjetij, v katerih
ima podjetje kapitalske deleže, ki ustrezajo:
20% družbenega kapitala,

– preneslo na Sklad RS za razvoj, na
podlagi 29. člena zakona navadne delnice,
ki ustrezajo: 40% družbenega kapitala.

2. Javni poziv k vpisu in zamenjavi del-
nic

2.1 Interna razdelitev delnic
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence,

da v roku 30 dni od dneva objave tega pozi-
va v časniku Delo predložijo lastniške certi-
fikate v zamenjavo za delnice z oznako B iz
interne razdelitve.

Upravičenci so bivši zaposleni in upoko-
jenci podjetja in zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci podjetij

IMP Promont - IPD Tehnične storitve,
d.o.o., Ljubljana,

IMP Promont - Montaža, d.o.o., Ljublja-
na,

IMP Promont - Kontrolor NDT, d.o.o.,
Ljubljana,

IMP Promont - Projektivni biro, d.o.o.,
Ljubljana,

IMP Promont - Tehprom Inženiring,
d.o.o., Ljubljana,

IMP Promont - Regulacije in meritve,
d.o.o., Ljubljana.

2.1.2 Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice prve emisije z oznako B, ki:

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

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

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

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1,000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne mase, oziroma likvidacijske ma-
se.

2.2 Vpis delnic in zamenjava certifika-
tov

Vpis delnic in zamenjava certifikatov iz
interne razdelitve, bosta potekala v roku 30
dni od objave v časopisu Delo, na sedežu
podjetja v Ljubljani, Pot k sejmišču 30, vsak
delovnik od 8. do 14. ure.

3. Dodatne informacije se v istem času
dobijo na tel. 061/374-108 pri Repše.

IMP Promont, d.o.o., Črnuče

La-552

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Rudnik lignita Velenje
p.o., ki ga je z odločbo št. LP
01021/1996-ST z dne 23.7.1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-

zacijo ter skladno z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, objavlja Rudnik lig-
nita Velenje p.o., Partizanska 78 Velenje
predpisano vsebino programa lastninskega
preoblikovanja podjetja.

I. Status podjetja
Firma: Rudnik lignita Velenje p.o., Par-

tizanska 78, Velenje
Sedež: Velenje, Partizanska 78
Matična številka: 5040361
Pretežna dejavnost podjetja: pridobiva-

nje in sušenje lignita
Pravna oblika organiziranosti: Rudnik

lignita Velenje je organiziran kot družbeno
podjetje s polno odgovornostjo, v katerem
je po sklepu Vlade Republike Slovenije
88,9% družbenega kapitala lastnina Repub-
like Slovenije.

Podjetje je registrirano pri Okrožnem so-
dišču v Celju pod št. reg. vl. 1-510-00.

Rudnik lignita Velenje ima svoje nalož-
be v naslednjih pravnih subjektih: Gost Ve-
lenje d.o.o., Habit Velenje d.o.o. Mizarstvo
Velenje d.o.o., PLP Velenje d.o.o., Kamno-
lom Paka d.o.o., Informatika d.o.o., GTE
d.o.o. in ERICO Inštitut za ekološke razi-
skave Velenje. Vsi navedeni pravni subjekti
se bodo lastninili v okviru RLV, to je v
okviru tega programa.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanja podjetja

1. Delež Republike Slovenije – 88,90%,
2. Za lastninsko preoblikovanje –

11,10%,
od tega:
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja – 1,11%,
– Slovenski odškodninski sklad – 1,11%,
– Sklad RS za razvoj – 2,22%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 2,22%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

4,44%.
III. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
1. Prenos navadnih delnic na sklade –

40%,
2. Interna razdelitev delnic – 20%,
3. Notranji odkup delnic podjetja – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-

nic
1. Interna razdelitev
Podjetje Rudnik lignita Velenje p.o. pozi-

va vse upravičence – zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojence podjetja ter hčerskih
podjetij, v katerih ima RLV svoje lastniške
deleže, da v času 30 dni po objavi v časopisu
Delo ter internem časopisu predložijo last-
niške certifikate in potrdila za neizplačan del
plač po 25.a členu ZLPP v zameno za zača-
snice (pozneje delnice), ter tako sodelujejo
pri interni razdelitvi delnic podjetja.

V primeru, da bo vrednost lastniških cer-
tifikatov in potrdil za neizplačane plače več-
ja od višine družbenega kapitala, namenje-
nega za interno razdelitev, bo presežek pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup, v
kolikor bodo upravičenci želeli v njem so-
delovati.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice, oziroma posebna potrdila o vplači-
lu. Delnice pridobljene v interni razdelitvi
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

Višina kapitala je ugotovljena po stanju
1. 1. 1993. Nominalna vrednost ene delnice
je 10.000 SIT, prodajna cena v interni raz-
delitvi znaša 12.500 SIT za 1 delnico.

2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence – zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja ter hčerskih podjetij, v katerih ima RLV
svoje lastniške deleže, da v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo ter internem časopi-
su vplačajo delnice in tako postanejo udele-
ženci notranjega odkupa.

Delnice se odkupujejo s 50% popustom
in jih upravičenci lahko vplačajo s presež-
kom lastniških certifikatov in potrdili za
neizplačan del plač po 25.a členu ZLPP iz
interne razdelitve. Delnice, pridobljene v
okviru notranjega odkupa v zameno za last-
ninske certifikate so navadne delnice ozna-
ke D.

Delnice, pridobljene za potrdila za neiz-
plačan del plač pa so navadne delnice ozna-
ke C. Obe delnici sta neprenostljivi dve leti,
razen z dedovanjem.

Kolikor v okviru notranjega odkupa ne
bodo odkupljene vse, za to predvidene del-
nice, se program šteje uspešen v manjšem
obsegu, preostanek pa prevzame Sklad za
razvoj RS. Če pa bo vpisanih in vplačanih
več delnic, bo uporabljen proporcialni kri-
terij znižanja.

Prodajna cena delnice v notranjem od-
kupu je 6.250 SIT za 1 delnico.

3. Vpis delnic
Delnice iz interne razdelitve in iz pro-

grama notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vpisovali v času 30 dni po objavi v
časopisu Delo ter internem časopisu pri bla-
gajni podjetja na Partizanski 78, Velenje –
Upravna zgradba NOP vsak delovni dan od
ponedeljka do petka in sicer od 9. do 12.
ure.

Udeleženci notranjega odkupa pristopijo
k pravilom notranjega odkupa s pristopno
izjavo, ki jo podajo ob plačevanju delnic v
času razpisnega roka.

V. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju vsak delovni dan
od 9. do 13. ure po telefonu 063 853 312 –
Janko Luknerju ali Anici Zajc.

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

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

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

Rudnik lignita Velenje p.o.,
Velenje

Št. 41/96 La-556

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Opekarna
Rudnik Brežice, p.o., ki ga je z odločbo št.
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LP 01170/1996-IZ z dne 31. 7. 1996 odobri-
la Agencija RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo ter skladno z zakonom o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij, podjetje ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja.

1. Firma  in  sedež:  Opekarna  Rudnik
Brežice, p.o., Šentlenart 71, Brežice.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Novem
mestu, enota v Novem mestu, pod št. reg.
vl. 1-302/00.

2. Matična številka: 5232295.
3. Osnovna dejavnost:
– proizvodnja strešnikov, opeke in dru-

gih keramičnih materialov za gradbeništvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje 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 Republika in na oglasni
deski podjetja, vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate in za potrdila za neiz-
plačani del osebnih dohodkov (I. krog). Če
v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo
najkasneje v 10 dneh po zaključku vpisnega
roka ugotovila posebna komisija za lastnin-
sko preoblikovanje, bo z objavo internega
razpisa najkasneje v 14 dneh začel teči nov,
10-dnevni rok za vpis delnic ožjih družin-
skih članov zaposlenih v podjetju (II. krog).
Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in
vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj. V drugem krogu bo razpis
končan pred iztekom 10-dnevnega roka, če
bodo pred iztekom tega roka vpisane in
vplačane vse delnice iz interne razdelitve.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializi-
rani obliki, udeležencem pa bo izdalo zača-
snice oziroma potrdila. Če bo v prvem kro-
gu vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh
delnic, bo presežek certifikatov in potrdil za
neizplačani del osebnih dohodkov propor-
cionalno uporabljen za notranji odkup. Del-
nice, pridobljene iz interne 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 oglasa in poziva v časo-
pisu Republika in na oglasni deski podjetja,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popu-
stom. Delnice se vplačujejo z gotovino ozi-
roma morebitnimi presežki lastniških certi-
fikatov iz interne razdelitve in s presežkom
potrdil za neizplačani del neto osebnih do-
hodkov. 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 pri bla-
gajni podjetja vsak delovnik od 9. do 15.
ure, pri Novoseljič Ljubici, v okviru zgoraj
opredeljenih rokov. Eventualna gotovinska
vplačila bodo nakazana na poseben privati-
zacijski podračun št. 51620-698-75212, ki
je odprt pri Agenciji za plačilni promet Kr-
ško, ekspozitura Brežice.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Preskar Martinu, tel. 0608/61-801.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal
kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih
pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odno-
se in razvoj Vlade 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.

Opekarna Rudnik, p.o., Brežice

La-559

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Frizerstvo Murska Sobo-
ta, d.o.o., ki ga je z odločbo št. LP
02026/1996-MD z dne 26. 7. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo, objavlja podjetje
Frizerstvo Murska Sobota, d.o.o., program
lastninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma: Frizerstvo, Opravljanje sto-
ritev, Murska Sobota, d.o.o.

Skrajšana firma: Frizerstvo Murska So-
bota, d.o.o.

Sedež: Murska Sobota, Staneta Roz-
mana 2

Matična številka: 5627621.
2. Dejavnost podjetja so ženske in moš-

ke frizerske storitve, brivske storitve, koz-
metične storitve, pedikerske storitve, aku-
punktura in akupresura, umetno sončenje
ter trgovina na veliko in malo, uvoz in izvoz
ter tranzit z živilskimi in neživilskimi izdel-
ki po vseh trgovinskih strokah, razen orož-
ja, vojaške opreme, strupov in zdravil.

3. Frizerstvo je družba z omejeno odgo-
vornostjo v mešani lastnini.

Podjetje se bo predvidoma preoblikova-
lo v družbo z omejeno odgovornostjo s kom-
binacijo treh načinov:

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

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v vrednosti 40%

družbenega kapitala.
4. Načini oziroma kombinacije načinov

lastninskega preoblikovanja podjetja so:
– interna razdelitev delnic – v višini

19,89% družbenega kapitala (73 delnic -
“navadne delnice”, prodajna cena delnice je
1.250 SIT),

– notranji odkup podjetja v višini 40,05%
družbenega kapitala (147 delnic - “navadne
delnice” prodajna cena delnice je 1.250 SIT,

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v višini 10,08% družbenega kapitala
(37 delnic - “navadne delnice” prodajna ce-
na delnice je 1.250 SIT),

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad – v višini 10,08% družbenega ka-
pitala (37 delnic - “navadne delnice” pro-
dajna cena delnice je 1.250 SIT),

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj – v višini 19,89% družbenega kapita-
la (73 delnic - “navadne delnice” prodajna
cena delnice je 1.250 SIT).

5. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Podjetje poziva vse svoje zaposlene in

bivše zaposlene delavce ter upokojence, kot
tudi zaposlene, bivše zaposlene in upoko-
jence Dekor, Podjetje finalnih del v gradbe-
ništvu, p.o., Kopališka 2, Murska Sobota,
da v 30 dneh po objavi poziva v dnevniku
Delo in na oglasni deski podjetja predložijo
lastniške certifikate v zameno za delnice
interne razdelitve; te delnice so navadne,
imenske in neprenosljive 2 leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem.

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

6. Podjetje nadalje poziva upravičence
kot pod točko 5. da v 30 dneh po objavi
poziva v dnevniku Delo in na oglasni deski
podjetja pristopijo k programu notranjega
odkupa: vpišejo delnice in vplačajo kupni-
no  za  prvi  paket  delnic  notranjega  od-
kupa.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notra-
njega odkupa neprenosljive izven progra-
ma, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih
upravičenci pridobijo v notranjem odkupu v
zameno za presežne lastniške certifikate, so
enake delnicam interne razdelitve in so ne-
prenosljive dve leti, razen z dedovanjem,
potem pa so enake kot druge delnice notra-
njega odkupa.

7. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate ter vpišejo delnice na sedežu pod-
jetja vsak delovnik od ponedeljka do petka
med 8. in 11. uro. Gotovinska vplačila izvr-
šijo na naslednji privatizacijski podračun:
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– Frizerstvo Murska Sobota, št.
51900-698-71507.

8. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v podjetju ali na tel. 069/21-763
pri kontaktni osebi Bunderla Ivanki.

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

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

Frizerstvo Murska Sobota, d.o.o.

La-560

Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo izdaja na pod-
lagi šestega odstavka 20. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 55/92, 7/93, 31/93), 124, 125, 142.
člena in prvem odstavku 202. člena zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ,
št. 47/86) ter uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 68/94) odločbo:

Lastninsko se preoblikuje podjetje Mi-
zarstvo Vič Ljubljana, Gorkičeva ulica
12, Ljubljana.

Izbrana je naslednja kombinacija nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

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

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad;

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad;

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj.

Sprejme se program lastninskega preob-
likovanja podjetja Mizarstvo Vič Ljubljana,
Gorkičeva ulica 12, Ljubljana.

Nominalna vrednost družbenega kapita-
la podjetja znaša 116,297.000 SIT.

Obrazložitev: Na podlagi določbe šeste-
ga odstavka 20. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93, 31/93; dalje zakon) je Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo (dalje:
agencija) sprejela sklep o lastninskem
preoblikovanju podjetja Mizarstvo Vič
Ljubljana, Gorkičeva ulica 12, Ljubljana.

Agencija je ugotovila vrednost nomini-
ranega družbenega kapitala, ki je osnova za
preoblikovanje po zakonu, po stanju na dan
1. 1. 993 v višini 116,297.000 SIT z otvori-
tveno bilanco stanja, ki jo je podjetje izde-
lalo na podlagi metodologije, predpisane z
uredbo o metodologiji za izdelavo otvori-
tvene bilance stanja (Ur. l. RS, št. 24/93,
62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/95;
dalje: metodologija).

Nominalna vrednost osnovnega (nomi-
niranega) kapitala podjetja je 116,297.000
SIT.

Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo podjetje izdalo 116.297 zača-
snic (dalje: delnic), ki jih bo po vpisu preob-
likovanju podjetja v sodni register nadome-
stilo z delnicami, z nominalno vrednostjo
ene delnice v višini 1.000 SIT.

Podjetje je skladno uredbi oblikovalo re-
zerve v višini 29,074.000 SIT.

Na predlog podjetja je agencija izbrala
sledeče načine lastninskega preoblikovanja:

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu – v višini 60% družbenega kapita-
la (69,779 delnic – “navadne delnice”, pro-
dajna cena delnice je 1.250 SIT),

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v višini 10% družbenega kapitala
(11,629 delnic – “navadne delnice”, prodaj-
na cena delnice je 1.250 SIT),

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad – v višini 10% družbenega kapita-
la (11,629 delnic – “navadne delnice”, pro-
dajna cena delnice je 1.250 SIT),

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj – v višini 20% družbenega kapitala
(23,260 delnic – “navadne delnice”, prodaj-
na cena delnice je 1.250 SIT.

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

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

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

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

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

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

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

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

dneva njene vročitve dovoljena pritožba na

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

La-561

Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo izdaja na pod-
lagi šestega odstavka 20. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 55/92, 7/93, 31/93), 124, 125, 142.
člena in prvem odstavku 202. člena zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ,
št. 47/86) ter uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 68/94) odločbo:

Lastninsko se preoblikuje podjetje Ex-
portprojekt, podjetje za tržno komunici-
ranje, fotografijo in svetovanje, p.o., Can-
karjeva 4, Ljubljana.

Izbrana je naslednja kombinacija nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

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

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad;

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad;

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj.

Sprejme se program lastninskega preob-
likovanja podjetja Exportprojekt, podjetje
za tržno komuniciranje, fotografijo in sve-
tovanje, p.o., Cankarjeva 4, Ljubljana.

Nominalna vrednost družbenega kapita-
la podjetja znaša 6,150.000 SIT.

Obrazložitev: Na podlagi določbe šeste-
ga odstavka 20. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93, 31/93; dalje zakon) je Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo (dalje:
agencija) sprejela sklep o lastninskem
preoblikovanju podjetja Exportprojekt, pod-
jetje za tržno komuniciranje, fotografijo in
svetovanje, p.o., Cankarjeva 4, Ljubljana.

Agencija je ugotovila vrednost nomini-
ranega družbenega kapitala, ki je osnova za
preoblikovanje po zakonu, po stanju na dan
1. 1. 993 v višini 6,150.000 SIT z otvoritve-
no bilanco stanja, ki jo je podjetje izdelalo
na podlagi metodologije, predpisane z ured-
bo o metodologiji za izdelavo otvoritvene
bilance stanja (Ur. l. RS, št. 24/93, 62/93,
72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/95; dalje:
metodologija).

Nominalna vrednost osnovnega (nomi-
niranega) kapitala podjetja je 6,150.000 SIT.

Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo podjetje izdalo 6.150 začasnic
(dalje: delnic), ki jih bo po vpisu preobliko-
vanju podjetja v sodni register nadomestilo
z delnicami, z nominalno vrednostjo ene
delnice v višini 1.000 SIT.

Podjetje je skladno uredbi oblikovalo re-
zerve v višini 0 SIT.

Na predlog podjetja je agencija izbrala
sledeče načine lastninskega preoblikovanja:

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu – v višini 60% družbenega kapita-
la (3.690 delnic – “navadne delnice”, pro-
dajna cena delnice je 1.250 SIT),

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v višini 10% družbenega kapitala
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(615 delnic – “navadne delnice”, prodajna
cena delnice je 1.250 SIT),

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad – v višini 10% družbenega kapita-
la (615 delnic – “navadne delnice”, prodaj-
na cena delnice je 1.250 SIT),

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj – v višini 20% družbenega kapitala
(1.230 delnic – “navadne delnice”, prodaj-
na cena delnice je 1.250 SIT.

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

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

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

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

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

Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo

La-555

Delnice z oznako “G” (10.170 delnic) so
bile vplačane samo s certifikati državlja-
nov.

Državljani so vplačali 100% delnic z oz-
nako “G”, kar pomeni, da se cena teh delnic
ne spremeni in torej znaša 1.250 SIT za eno
delnico.

Podjetje Jelen

Prodaje delnic podjetij

Razpisi delovnih mest

Št. 122-38/95 Ob-3882

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega

tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Novi Gorici,

– 1 prosto mesto okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
na Ptuju.

II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrožne-

ga državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Kranju.

III. na podlagi 72. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega

tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
na Ptuju.

Razpisni pogoji:
K I/a, K III/a

diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-
šne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. članu zakona o sodniški služ-
bi, in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto okrožnega državnega tožilca, določene
v prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu;

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški služ-
bi, in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto pomočnika državnega tožilca, določene
v četrtem odstavku 15. člena zakona o dr-
žavnem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 122-40/95 Ob-3877

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 6 prostih mest okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljub-
ljani, oddelek v Kranju;

b)
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču na Jesenicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 4 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Ormožu,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču na Ptuju,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici,
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b

diplomirani  pravnik,  ki  izpolnjuje
splošne  pogoje  za  izvolitev  iz  8.  člena
zakona  o  sodniški  službi  in  posebne
pogoje  za  izvolitev na  mesto  okrajnega
sodnika, določene v 1. členu zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o sodniški
službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 21-96 Ob-3878

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamo-
va 39, razpisuje mesto

vodje odseka za fizikalno kemijo
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati prilo-

žiti življenjepis, znanstveno in strokovno
bibliografijo in programsko usmeritev razi-
skovalnega področja.

Predlagani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.

Pisne prijave kandidatov bomo spreje-
mali 15 dni po objavi na naslov: Institut
Jožef Stefan, Sekretariat, Jamova 39, Ljub-
ljana.

Št. 22-96 Ob-3879

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamo-
va 39, razpisuje mesto

vodje odseka za kemijo okolja
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati prilo-

žiti življenjepis, znanstveno in strokovno
bibliografijo in programsko usmeritev razi-
skovalnega področja.

Predlagani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.

Pisne prijave kandidatov bomo sprejema-
li 15 dni po objavi na naslov: Institut Jožef
Stefan, Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 951/96 Ob-3909

Osnovna šola Šentvid, Ljubljana Šentvid,
Prušnikova 98, razpisuje prosto delovno me-
sto

učitelja razrednega pouka za delo v PB
za določen čas 1 šolsko leto, s polnim delov-
nim časom in poskusnim delom 3 mesece.

Začetek delovnega razmerja je 10. sep-
tember 1996.

Vloge pošljite v osmih dneh po objavi v
Uradnem listu RS na gornji naslov.

Osnovna šola Šentvid, Ljubljana
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Razpisi
javnih natečajev

Preklic
k Ob-3697

Mestna občina Kranj preklicuje ponovni
javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 45/96 z dne 19. VIII. 1996, pod št.
35101-43/95, Ob-3697.

Ob-3957

Popravek
V javnem razpisu za investicijsko opre-

mo, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
46/96 z dne 23. VIII. 1996, Ob-3817, se
popravi:

– v zadnji vrsti prvega odstavka številka
Uradnega lista RS, pravilno glasi 28/93 in
19/94,

– rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa, to je 23. sep-
tembra 1996 do 10. ure,

– odpiranje ponudb bo 30.dan od dneva
objave javnega razpisa, to je 23. septembra
1996 ob 12. uri.

RTV Slovenija

Popravek
Št. 313-4/96 Ob-3860

V javnem razpisu za dodelitev sredstev
za razvoj in pospeševanje drobnega gospo-
darstva, turizma in podjetništva v Občini
Juršinci za leto 1996, za investicije v letu
1996, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
35/96 z dne 5. 7. 1996, Ob-3004, Št.
313-4/96, se III. točka pravilno glasi:

Vloge za dodelitev sredstev s potrebnimi
prilogami je treba nasloviti na Odbor za
podjetništvo, obrtništvo in turizem in oddati
do 30. 10. 1996 na sedežu Občine Juršinci,
Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

Občina Juršinci

Št. 167/96 Ob-3848

Občina Komen, Komen 86, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca modernizacije in

rekonstrukcije lokalne ceste na območju
Občine Komen

1. Investitor del je Občina Komen, Ko-
men 86.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
modernizacijo in rekonstrukcijo odseka lo-
kalne ceste L6805, v dolžini ca. 1.000 m od
Komna proti Krajni vasi.

3. Predvidena vrednost del je 12,500.000
SIT.

4. Rok za dokončanje del je 15. 11. 1996.
5. Dokumentacija  razpisanih  del  je  na

razpolago na sedežu Občine Komen, vsak

delovni dan od 8. do 14. ure, tel.
067/78-401.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbene cene po enoti, predložene
na originalnih žigosanih popisih,

– fiksnost cen, možnost kreditiranja ali
zamika plačil,

– reference izvajalca za področje razpi-
sanih del,

– garancijski roki, kakor tudi ostale do-
datne ugodnosti ponudnika.

7. Investitor si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg del kot
je razpisan, glede na pridobitev nepovratnih
sredstev za izgradnjo lokalne gospodarske
infrastrukture na demografsko ogroženih
območjih.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

8. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

9. Ponudbe na javni razpis je potrebno
oddati ali poslati v zapečatenih ovojnicah z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – ponud-
ba za lokalno cesto L6805” najkasneje v 10
dneh po objavi v Uradnem listu RS, na na-
slov: Občina Komen, Komen 86.

10. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
obveščeni ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

11. O izboru izvajalca bodo ponudniki
obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Komen

Št. 01/96 Ob-3849

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za dobavo in montažo opreme za

daljinsko vodenje
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-

ske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo za daljinsko vodenje za:
A) Prečrpališče Pirešica,
B) Prečrpališče Grmovje,
C) Rezervoarja Plevno.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila

dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave doku-
mentacije v višini 3.000 SIT na ŽR proraču-
na Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

4. Predvideni rok pričetka del je septem-
ber–oktober 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

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

7. Investitor si pridržuje pravico:

– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,

– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,
ne glede na razloge.

V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va.

Ponudniki morajo dostaviti ustrezno oz-
načene ponudbe v zaprtih kuvertah na na-
slov investitorja do 12. 9. 1996 do 11. ure.
Istega dne se ob 11.30 v prostorih investi-
torja prične javno odpiranje ponudb.

Rok, v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Št. 30/96 Ob-3850

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del gradnje

primarnega in sekundarnega vodovoda
Veščica–Kupšinci

1. Investitor: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: gradnja primarnega
in sekundarnega vodovoda Veščica–Kupšin-
ci.

3. Rok izvedbe del: oktober 1996 – de-
cember 1996.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota, Kardoševa 2 /tel. 069/22-617,
060-31-000), kjer je tudi na vpogled pro-
jektna dokumentacija.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, fiksnost cene,

– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del ter, da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
7. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Rok začne teči z
dnem objave natečaja. Zapečateno ponudbo
z oznako “Ponudba, ne odpiraj – primarni
in sekundarni vodovod Veščica–Kupšinci”
je treba dostaviti na naslov Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 40 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

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

Mestna občina Murska Sobota
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Ob-3851

Republika Slovenija, Upravna enota,
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur,
objavlja na podlagi 91. člena zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96) in na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Šentjur pri

Celju, Mestni trg 10, Šentjur.
2. Predmet razpisa: dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Šentjur pri Celju za
drugo polletje 1996.

3. Rok dobave: postopno do konca leta
1996 v skladu z naročilom naročnika. Spe-
cifikacija materiala je razvidna iz razpisne
dokumentacije, ki se lahko pridobi pri na-
ročniku. Količine in specifikacije so oce-
njene in okvirne.

4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za drugo polletje 1996 znaša
1,600.000 SIT.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

b) overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

c) dosedanje reference ponudnika,
d) s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziro-
ma podjetnik posameznik potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani pristojne
Davčne uprave,

e) jamstvo za kvaliteto ponujenega ma-
teriala,

f) dobavne roke za naročeni material,
g) izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo lahko

v času razpisa prevzamejo pri mag. Andreji
Stopar, Mestni trg 10, Šentjur pri Celju, so-
ba št. 31,

h) izpolnjeno prilogo k pogodbi, z na-
vedeno specifikacijo materiala, cenami fco
lokacija naročnika po kosu, količinske in
druge popuste, vse preračunano na plačilo
30 dni po dobavi, cene morajo biti določe-
ne v SIT s posebej navedenim prometnim
davkom in datum, do katerega velja po-
nudba.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– zagotovitev fiksnih cen do 31. 12.

1996,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika, dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
Izbrani bodo tisti dobavitelji, ki bodo

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

7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v glo-

balu v okviru posameznih skupin glede na
spremembe med obdobjem v skladu z raz-
položljivimi finančnimi sredstvi,

– da sklene pogodbo za posamezno vrsto
materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjevanju
pogodbenih obveznosti s strani izbranega do-
bavitelja, lahko takoj prekine pogodbo in po-
zove k podpisu pogodbe za dobavo materiala
iz posamezne skupine drugega najugodnej-
šega dobavitelja po tem javnem razpisu.

8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti na kateri mora biti oznaka “Ponudba
za dobavo potrošnega računalniškega in pi-
sarniškega materiala” in z opozorilom “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis”.

Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
na enota Šentjur pri Celju v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Šteje se, da je
ponudba prispela v roku, če je prispela na
naslov naročnika v roku, določenem v prejš-
njem stavku.

9. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri na-
slednjega dne po poteku razpisa iz 8. točke
na sedežu naročnika. Mestni trg 10, Šentjur
pri Celju, soba št. 31. Če bo dan po poteku
roka iz 8. točke dela prost dan, bo odpiranje
ponudb prvi naslednji delovni dan. Ponud-
niki, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
ponudb morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

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 in razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani dobijo v
času razpisa pri mag. Andreji Stopar, oseb-
no ali na tel. št. 063/743-215, int. 214 med
8. in 9. uro.

Upravna enota
Šentjur pri Celju

Št. 170/002-1/96 Ob-3852

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Pokrajinski arhiv Koper objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo adaptacije

južnega trakta Pokrajinskega arhiva
Koper

1. Investitor je Pokrajinski arhiv Koper,
Goriška 6.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za adaptacijska dela objekta
Pokrajinskega arhiva Koper.

Z vročitvijo ponudbe na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristajajo na razpisne pogo-
je in izražajo svoj pristanek, da bodo v pri-
meru, če bodo izbrani kot najugodnejši po-
nudnik za izvajanje določenih del, sklenili
pogodbo.

3. Okvirna ocena prenovitvenih del je
12,000.000 SIT.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Pokrajinskem arhivu Ko-
per, Goriška 6, telefon 271-824, 272-441
pri Križman Marjanu od dneva objave raz-
pisa dalje med 8. in 14. uro.

5. Ponudbe morajo prispeti do 16. 9.
1996 do 11.45 na naslov Pokrajinski arhiv
Koper, Goriška 6, Koper.

Odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996 ob 12.
uri v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper,
Goriška 6.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
adaptacijo južnega trakta Pokrajinskega ar-
hiva Koper”.

7. Ob upoštevanju 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ul. RS, št. 28/93 in
19/94) so merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika naslednja:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,
– cena,
– roki,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Opcije ponudb ne morejo biti krajše

od 30 dni od dneva začetka odpiranja po-
nudb. Valute in podobne varovalne klavzu-
le ne bomo upoštevali.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v desetih dneh po odpiranju
ponudb.

Pokrajinski arhiv Koper

Št. 33/96 Ob-3858

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. . RS,
št. 28/93 in 9/94) Mestna občina Ptuj objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo hodnikov
za pešce, Rogaška c., Dornavska c. in

Mariborska c.
Razpisno dokumentacijo dobite na Od-

delku za okolje, prostor in gospodarsko in-
frastrukturo soba št. 54 vsak dan, strokovne
informacije pa vam posreduje Pavlica Mi-
lan (tel. 062/772-731, 772-739) vsak dan od
8. do 10. ure.

Orientacijska vrednost del je 18,000.000
SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

Ponudbo za javni razpis dostavite v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
vključno do 12. ure v sobo št. 54/III. Mest-
ne občine Ptuj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo hod-
nikov za pešce v Mestni občini Ptuj.”

Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri v prostorih Mestne občine Ptuj (sej-
na soba).

Ponudbeniki bodo obveščeni o izidu v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ptuj

Ob-3862

V skladu z 28. členom ZLPP in 53. čle-
nom uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij objavljamo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 48 – 30. VIII. 1996 Stran 3457

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo novo

izdanih delnic podjetja
Podjetje Novoles, lesna industrija, d.d.,

Na žago 6, Straža pri Novem mestu, poziva
vse zainteresirane, da zahtevajo podrobnej-
še informacije o podjetju in izdelajo ponud-
bo za nakup novo izdanih delnic, ki jih pod-
jetje izdaja v okviru večanja lastniškega ka-
pitala v skladu s sprejetim programom last-
ninskega preoblikovanja.

Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, pri čemer imajo državljani
Republike Slovenije predkupno pravico do
nakupa razpisanih delnic.

Podjetje je registrirano pri pristojnem so-
dišču v Novem mestu pod registrskim vlož-
kom št. 1-61-00, kot delniška družba v druž-
beni lasti. Šifra dejavnosti po standardni kla-
sifikaciji je 36.140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d. n. Osnovna dejavnost podjetja je
ustanavljanje in upravljanje podjetij ter pro-
izvodnja lesenega pohištva, žaganega lesa
in pohištvenih elementov ter galanterije iz
lesa.

Podjetje je večanju lastniškega kapitala
namenilo 16,04% obstoječega osnovnega
kapitala podjetja, kar predstavlja 82.275 no-
vo izdanih navadnih imenskih delnic pod-
jetja, z nominalno vrednostjo 2.000 SIT, ki
so predmet prodaje.

Novoles, d.d., Straža

Št. 110-1/96 Ob-3865A

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

ponovni javni razpis
za oddajo: Geodetske, Geotehnične in

hidrogeološke meritve v okviru
vzdrževanja na obstoječi AC mreži za

obdobje treh let
Orentacijska vrednost del znaša:

31,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 4. 9. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Igor Ajdič, dipl. inž.
(tel. 132-42-22).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Geo-
detske, Geotehnične in hidrogeološke meri-
tve v okviru vzdrževanja na obstoječi AC
mreži za obdobje treh let.”

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-3865B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji

(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Dokončna premoženjsko

pravna ureditev AC na odseku razcep
Razdrto

Orentacijska vrednost del znaša:
1,440.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 4. 9. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Jernje Fefer (tel.
061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 9. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Do-
končna premoženjsko pravna ureditev AC
na odseku razcep Razdrto.”

Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, 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 Ob-3865C

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

javni razpis
za oddajo: Klic v sili na AC Arja vas -

Vransko
Orentacijska vrednost del znaša:

76,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 6. 9. 1996 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Peter Praprot-
nik, dipl. inž. (tel. 063/725-277).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 9. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Klic v
sili na AC Arja vas - Vransko.”

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-3865Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za

avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Opravljanje storitev
pridobivanja zemljišč za potrebe

gradnje AC na odseku Višnja Gora - Bič
Orentacijska vrednost del znaša:

25,300.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 4. 9. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Silvestra Dujc, dipl.
jur. (tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 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: Oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč za po-
trebe gradnje AC na odseku Višnja Gora -
Bič.”

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, 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 Ob-3865D

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

javni razpis
za oddajo: Opravljanje storitev

pridobivanja objektov in razreševanje
problematike rušencev za potrebe

gradnje AC na odseku Višnja Gora - Bič
Orentacijska vrednost del znaša:

12,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 4. 9. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Silvestra Dujc, dipl.
jur. (tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Oprav-
ljanje storitev pridobivanja objektov in raz-
reševanje problematike rušencev za potrebe
gradnje AC na odseku Višnja Gora - Bič.”

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-3865E

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

javni razpis
za oddajo: Nabava mehanizacije in

opreme za AC bazo Maribor
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 4. 9. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Vladimir Breščak,
dipl. inž. (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 10. 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: Nabava
mehanizacije in opreme za AC bazo Mari-
bor.”

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-3865F

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

javni razpis
za oddajo: Nabava posipnih materialov

soli in kalcijevega diklorida
Orentacijska vrednost del znaša:

100,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 4. 9. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Nabava
posipnih materialov soli in kalcijevega di-
klorida.”

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

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

DARS, d.d.

Št. 115 Ob-3866

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja v smislu odredbe za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo sredstva za zaščitni premaz

vršičkov gozdnega drevja – zaščita pred
objedanjem

1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: dobava sredstva za
zaščitni premaz vršičkov gozdnega drevja –
zaščita pred objedanjem. Količina naročila
je ca. 10.000 kg, pri porabi 4 kg zaščitnega
premaza na 1.000 sadik, oziroma ekvivalent-
na količina.

3. Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

4. Rok dobave: štirinajst dni po podpisu
pogodbe. Računa se, da je dobava opravlje-
na, ko so sredstva dobavljena na krajevne
enote Zavoda za gozdove Slovenije, po raz-
delilniku, ki ga pripravi Zavod za gozdove
Slovenije.

5. Rok plačila je 30 dni po opravljeni
dobavi.

6. Pogoj za izbor je veljavno dovoljenje
za trgovanje s fitofarmacevtskim sredstvom
(zaščitnim premazom) v Republiki Sloveniji.

7. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je kvaliteta in preverjenost sreds-
tva za zaščitni premaz, ponudbena cena in
druge ugodnosti v ponudbi.

8. Vsi, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – zaščitni
premaz” v zapečateni ovojnici do najkasne-
je torka 17. 9. 1996 do 12. ure v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana.

9. Ponudba mora vsebovati potrdilo o re-
gistraciji podjetja in ostale pogoje 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije.
Cena za ponujeno blago mora biti oblikova-
na na plačilo po dobavi, izražena v SIT, fco.
krajevne enote Zavoda za gozdove Sloveni-
je. Prometni davek mora biti prikazan pose-
bej. Za ponujeno sredstvo je potrebno nave-
sti osnovne podatke o sredstvu, navedenem
v ponudbi in dokaze o njegovi učinkovito-
sti.

10. Odpiranje ponudb bo v torek, 17. 9.
1996 ob 14.30 v prostorih Zavoda za gozdo-
ve Slovenije,  Večna pot 2, Ljubljana. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti predstavni-
ki ponudnikov pisna pooblastila za zastopa-
nje. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni pisno najkasneje v 14 dneh po jav-
nem odpiranju ponudb.

12. Dodatne informacije dobite na Zavo-
du za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana, pritličje levo od 5. 9. 1996 dalje, vsak
dan od 8. do 10. ure. Kontaktna oseba je
Alenka Korenjak, dipl. inž., tel.
061/123-54-32 (int. 113).

Št. 115 Ob-3867

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja v smislu odredbe za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja sprayev za

označevanje drevja za posek
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je, Večna pot 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: spray za označeva-
nje drevja za posek (živo rdeči ali oranžni)
– 11.000 kosov po 500 ml oziroma ekviva-
lentno količino. Spray mora biti ekološko
neoporečen (ne sme vsebovati kadmija,
svinca in ostalih težkih kovin ter
FCKW/CFC potisnega plina), mora biti ne-
strupen ter odporen na vlago in podobne
vremenske pogoje.

3. Orientacijska vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Rok dobave: sukcesivno po naročilu

naročnika, najkasneje do 31. 3. 1997.
5. Ponudba mora vsebovati potrdilo o re-

gistraciji podjetja in ostale pogoje 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije.
Cena za ponujeno blago mora biti oblikova-
na na plačilo po dobavi, izražena v SIT, fco.
območne enote Zavoda za gozdove Slove-
nije. Prometni davek mora biti prikazan po-
sebej.

6. Rok plačila je 30 dni po dobavi, za
vsako dobavo sproti. Računa se, da je doba-
va opravljena, ko so sredstva dobavljena na
območne enote Zavoda za gozdove Slove-
nije.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: rok dobave, cena, kvaliteta in
druge ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki.

8. Ponudbo za javni razpis, skupaj z ob-
vezno priloženim vzorcem predložite do
vključno 17. 9. 1996 do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove, Večna pot 2, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj – ponudba: spray”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1996
ob 13. uri v prostorih Zavoda za gozdove,
Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje. Nepravoča-
sno prispelih in nepravilno opremljenih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in bodo
zavrnjene.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni pisno najkasneje v 14 dneh po odpi-
ranju ponudb.

11. Ostale informacije so na voljo pri
Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana, pritličje levo od 5. 9. 1996 dalje,
vsak dan od 8. do 10. ure. Kontaktna oseba
je Alenka Korenjak, dipl. inž., tel.
061/123-54-32.

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-3868

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

javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične

dokumentacije za zgraditev javnega
vodovoda Graška gora

1. Naročnik: Občina Mislinja, Šolska ce-
sta 34, Mislinja.

2. Predmet razpisa: izdelava projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in
projekta za izvedbo (PZI) za zgraditev jav-
nega vodovoda Graška gora.

3. Orientacijska vrednost del: 1,500.000
SIT.

4. Rok izdelave: PGD do 30. 11. 1996,
PZI do 31. 12. 1996.
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5. Interesenti lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo od dneva objave tega razpisa
do vključno sedmega dne po objavi tega
razpisa vsak delovni dan med 8. in 14. uro v
tajništvu občine.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, rok izvedbe,
reference, plačilni pogoji in izpolnjevanje
ostalih razpisnih pogojev.

7. Rok za oddajo ponudb je najkasneje
petnajsti dan po objavi razpisa v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
vodovod Graška gora!” na naslov naročnika.

8. Odpiranje ponudb bo petnajsti delov-
ni dan po objavi razpisa ob 12. uri v pisarni
župana Občine Mislinja.

9. Ponudniki bodo o izbiri izdelovalca
tehnične dokumentacije obveščeni najka-
sneje v 14 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Mislinja

Ob-3869

Kraški vodovod Sežana, Bazoviška ce-
sta 6, Sežana, v skladu z odredbo o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil, (Ur. l. RS, št. 28/93) in odred-
bo o spremembi odredbe (Ur. l. RS, št.
19/94) razpisuje

javni razpis
za oddajo del in izbiro izvajalcev brez

omejitev, za naslednji investicijski
objekt

Odcepi iz vodovoda Rođik–Rižana, On-
jekt 02: Vodovod R Brezje–Brgod–Prešni-
ca–Podgorje, II. faza: razdelilno omrežje in
vodovodni priključki v Prešnici. Skupna
predvidena vrednost naložb 26.000,000.000
SIT.

Predmet razpisa so gradbena in vodoin-
stalacijska dela.

Oddaja del bo potekala v terminih, ko bo
investitor zapiral finančno konstrukcijo s
sofinancerji objektov. Vsa razpisna dela naj
bi bila zaključena v pogodbeno dogovorje-
nih rokih, najkasneje pa do konca leta 1996.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v roku 5 dni od objave v Urad-
nem listu RS na naslovu investitorja. Rok za
oddajo ponudb bo podan v razpisni doku-
mentaciji, predvidoma pa 14. dan po objavi
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo ob
predložitvi dokazila, da so na žiro račun
investitorja št. 51420-601-11688 vplačali
5.000 SIT.

Za informacije v zvezi z razpisom se
lahko obrnete na tel. 067/32-171 (Kristan),
ali faks 067/72-970.

Kraški vodovod Sežana, javno podjetje,
d.o.o.

Št. 0048-308/43-96 Ob-3870

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)

ponovni javni razpis
za oddajo del za sanacijo strehe na

avtodelavnici UNZ Maribor
1. Predmet razpisa so gradbeno obrtniš-

ka dela.

2. Orientacijska vrednost del je
1,500.000 SIT.

3. Lokacija del: Maribor.
4. Predviden zaključek del je november

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 oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/43-96 Sanacija
strehe UNZ Maribor – Dokumentacija,

druga kuverta z oznako Ne odpiraj – jav-
ni razpis št. 308/43-96 Sanacija strehe 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, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
19. 9. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 20. 9. 1996 ob 9.
uri v prostorih UUPZ Beethovnova 3, Ljub-
ljana.

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

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejša od
3 mesecev od dneva razpisa, podpisani in
žigosani razpisni pogoji, podatki o finanč-
nem stanju (BON1, BON2 oziroma BON3)
in ocena bonitete, v nasprotnem primeru bo
ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
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, Cankarejva 4,
Ljubljana, v dneh od 3. 9. 1996 do 6. 9.
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.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3871

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

javni razpis
za rekonstrukcijo ceste Brdce nad

Dobrno
1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,

Vojnik.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

rekonstrukcijo ceste Brdce nad Dobrno v
dolžini ca. 1 km.

3. Razpisno dokumentacijo in podrobne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Občini Vojnik pri Preložnik Tonetu (tel.
063/772-125).

4. Vrednost del je ocenjena na ca.
10,000.000 SIT.

5. Lokacija: Krajevna skupnost Dobrna
– cesta Brdce nad Dobrno.

6. Predviden pričetek del je takoj po pod-
pisu pogodbe, predviden rok dokončanja del
je oktober 1996.

7. Na javni razpis se lahko prijavijo iz-
vajalci del, ki so registrirani za zgoraj nave-
dena dela in imajo ustrezne strokovne kadre
in opremljenost.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena m2 in plačini pogoji,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– druge posebne ugodnosti.
9. Naročnik ni obvezen sprejeti ponud-

be, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika po zgo-
raj navedenih merilih.

10. Ponudbe morajo biti zapečatene in po-
sebej označene z “Ne odpiraj – rekonstrukci-
ja ceste Brdce nad Dobrno”. Ponudbe je tre-
ba oddati najkasneje 10. dan po tej objavi v
Uradnem listu RS, do 10. ure od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik.

11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 11. uri v sejni sobi Občine Vojnik.

Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del,
obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
pondub.

Občina Vojnik

Ob-3872

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 29/93 in 19/94) objavljamo
naslednji

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo mrliške vežice v Tržišču
1. Naročnik: Krajevna skupnost Tržišče,

Tržišče.
2. Predmet razpisa: izgradnja mrliške ve-

žice v Tržišču.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dobijo na Krajevni skupnosti Tržišče
pri Mariji Škoporc, tel. 0608/80-402, v treh
dneh po objavi v Uradnem listu RS, med 8.
in 10. uro z dokazilom o vplačilu 5.000 SIT
na ŽR: 51610-645-50197.

4. Orientacijska vrednost je 15,000.000
SIT.
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5. Pričetek del bo v 10 dneh po podpisu
pogodbe in dokončanje do III. gradbene fa-
ze v letu 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) usposobljenost za delo,
b) popolnost ponudbe,
c) reference,
d) cena,
e) plačilni pogoji (možnost kreditiranja

oziroma možnost kompenzacije – gramoz),
f) gradnja po fazah,
g) garacnisjki pogoji,
h) posebni pogoji.
7. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) podatke o registraciji,
c) referenčno listo,
d) ponudbeni predračun po fazah grad-

nje,
e) terminski plan,
f) opcije ponudbe,
g) garancijski rok (in način zavarovanja),
h) dinamiko plačil,
i) garancijo za resnost ponudbe – garan-

cijo za dobro izvedbo del
j) posebne ugodnosti, ki jih ponudnik da-

je naročniku.
Ob popolnem upoštevanju popisa in teh-

ničnih zahtev, lahko ponudnik ponudi tudi
boljše opcije, ki pa morajo biti posebej tak-
sativno naštete.

8. Pisne ponudbe morajo prispeti na na-
slov Krajevna skupnost Tržišče, 8295 Tr-
žišče, v zapečateni ovojnici, z oznako: Za
razpisno komisijo “Ne odpiraj” do vključno
15. dne do 8. ure zjutraj, po objavi v Urad-
nem listu RS.

Ponudbe, ki ne bodo prispele pravoča-
sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale.

9. Odpiranje ponudb bo 15. dan po obja-
vi v Uradnem listu RS ob 9. uri v prostorih
KS Tržišče. Kolikor ta dan pade na soboto,
nedeljo ali praznik se bodo ponudbe odpira-
le prvi naslednji delovni dan.

Predstavniki ponudnika morajo prinesti
s sabo pisno pooblastilo.

O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni v osmih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

10. Naročnik sodelujočim na javnem raz-
pisu ne prizna nobenih stroškov v zvezi z
izdelavo ponudbe.

KS Tržišče

Ob-3875

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
Radiotelevizija Slovenija, Regionalni RTV
Center Koper – Capodistria

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo studijsko

tehnološkega objekta televizije in
vhodnega prizidka objekta radia z

zunanjo ureditvijo
1. Naročnik del je Radiotelevizija Slo-

venija, regionalni RTV Center Koper-Ca-
podistria, Ulica Osvobodilne fronte 15, Ko-
per.

2. Predmet javnega razpisa je:
– gradnja studijsko tehnološkega objek-

ta televizije,

– gradnja vhodnega prizidka objekta ra-
dia s pripadajočo zunanjo ureditvijo objekta
Radia.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa, ponudniki pristanejo na razpisne po-
goje.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave tega razpisa do vključno osmega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 10. in 13. uro v regionalenm RTV cen-
tru Koper-Capodistria v Kopru, Ulica OF
15, Koper (pri Dejanu Popoviču, na tel.
066/38-861), kjer ponudniki dobijo ustrez-
ne podatke in razlago za izdelavo ponudbe.

Razpisno dokumentacijo se lahko dvig-
ne na podlagi predhodne predložitve doka-
zila o vplačilu 75.000 SIT nepovratnih sred-
stev, ki jih plačnik nakaže na žiro račun
Radiotelevizija Slovenija št.
50101-603-45036 pri LB.

4. Orientacijska vrednost gradbeno, obrt-
niških in inštalacijskih del znaša:
178,000.000 SIT.

5. Rok pričetka del je predvidoma okto-
ber 1996, rok dokončanja del ocenjujemo
julij 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev in
so predvsem:

– reference izvajalca pri izvedbi tovrst-
nih del,

– ponudbena cena,
– roki izvedbe,
– plačilni pogoji,
– boniteta izvajalca, ki se vodi pri naroč-

niku,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– dosegljivost izvajalca,
– garancijski rok in načini zavarovanja

za izpolnitve obveznosti in jamstva,
– finančno stanje izvajalca,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Rok za oddajo ponudb je 1. 10. 1996

do 12. ure na naslov Radiotelevizija Slove-
nija, regionalni RTV Center Koper-Capodi-
stria, Ulica Osvobodilne fronte 15, 6000 Ko-
per.

Odpiranje ponudb bo 2. 10. 1996 ob 13.
uri v sejni sobi Radiotelevizija Slovenija,
regionalni RTV Center Koper-Capodistria,
v stavbi Radia. Ponudbe morajo biti oddane
na nači, kot je zahtevano v razpisnih pogo-
jih investitorja. Ponudbe morajo biti oddane
v zapečateni kuverti s pripisom: “Ponudba
– ne odpiraj – Regionalni RTV Center Ko-
per-Capodistria”.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa do 18. 10. 1996.

Radiotelevizija Slovenija
regionalni RTV Center

Koper-Capodistria

Št. 101/96 Ob-3876

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitvena dela v

športni dvorani Osnovne šole Rudolfa
Maistra Šentilj

A) Zamenjava športnega poda v veliki
dvorani,

B) Talna obnovitvena dela v mali dvora-
ni,

C) Stenska obnovitvena dela v veliki in
mali dvorani.

1. Investitor: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj.

2. Predmet razpisa: obnovitvena dela v
športni dvorani Osnovne šole Rudolfa Mai-
stra Šentilj, Šentilj 109/a (rušitvena dela,
obnovitvena dela).

3. Lokacija objekta je v naselju Šentilj,
Šentilj 109/a, Občina Šentilj.

4. Predvideni rok pričetka del je 7. 10.
1996.

5. Investitor si pridrži pravico oddati del-
ni obseg del od razpisanega, ponudnik nima
pravice do uveljavitve odškodnine iz tega
naslova.

6. Dokumentacija: popise del dobijo po-
nudniki vsak delovni dan od 7. do 15. ure na
sedežu Občine Šentilj. Za dvig dokumenta-
cije je potrebno vplačati nepovratnih sred-
stev v višini 3.000 SIT na žiro račun Občine
Šentilj, št. 51800-630-25573.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika (točen

naslov),
– dokazilo o registraciji,
– garancijski rok,
– navedbo pooblaščene osebe,
– navedbo imena podizvajalcev in izja-

vo, da jamči za kakovost del podizvajalcev,
– izjavo, da je seznanjen z obsegom del,
– izjavo, da je usposobljen izvesti dela

po tem razpisu.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– rok izvedbe, terminski plan,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
obnovitvena dela v športni dvorani osnovne
šole Šentilj” je potrebno dostaviti v zaprtih
kuvertah na naslov Občine Šentilj, Šentilj
69, 2212 Šentilj.

Kuverte morajo tako opremljene dospeti
na sedež občine (ne glede na način prenosa)
do 9. septembra 1996 do 10. ure.

Kuverta I mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– garancijski rok,
– navedbo pooblaščene osebe,
– navedbo imena podizvajalcev z izjavo,

da jamči za kakovost del podizvajalcev,
– izjavo, da je seznanjen z obsegom del,
– izjavo, da je usposobljen izvesti dela

po tem razpisu.
Kuverta II mora vsebovati:
– ponudbo za
a) zamenjava športnega poda v veliki

dvorani,
b) talna obnovitvena dela v mali dvorani,
c) stenska obnovitvena dela v veliki in

mali dvorani.
10. Nepopolne ponudbe in nepravilno

opremljene kuverte ne bodo upoštevane.
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11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
v ponedeljek 9. septembra 1996 ob 12. uri v
prostorih Občine Šentilj, sejna soba.

12. Ponudniki bodo o izzidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Šentilj na
tel. 651-133 (Jože Štromajer, Mirko Anžel).

Občina Šentilj

Ob-3873

Na podlagi 20. člena zakona o finansira-
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-dobavitelja montažne
jeklene tribune ob nogometnem igrišču

v Sežani
Predmet razpisa je dobava montažne je-

klene tribune v dimenziji in s sledečimi teh-
ničnimi karakteristikami:

– število vrst za sedeže na klopeh – 5,
– skupna dolžina – 15,75 m,
– skupna širina – 4,90 m,
– višina prvega podesta za sedenje –

1,80 m,
– višina zadnje vrste – 3,20 m,
– vmesne stopnice na tribuni – 2,
– dostopne stranske stopnice – 2,
– sedeži na klopeh – 151,
– dovoljena obremenitev – 600 KN/m2.
Predvidena vrednost tribun je

3,500.000 SIT.
Skica montažne jeklene tribune je na raz-

polago na Občini Sežana, Partizanska cesta
4, pri Urošu Colja v pisarni št. 68 v II.
nadstropju objekta. Rok za dvig dokumen-
tacije je od objave razpisa v Uradnem listu
RS do vključno osmega dne po objavi raz-
pisa.

Rok za oddajo ponudb je do petka dne
20. 9. 1996 do 11. ure v sprejemno pisarno
župana. Ponudbe morajo biti zapečatene in
označene z “Ne odpiraj” in z imenom
“Montažna jeklena tribuna”.

Odpiranje ponudb bo v torek dne 24. 9.
1996 ob 8. uri v pisarni št. 68 Občine Seža-
na.

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 septembru in oktobru leta 1996 po skle-
njeni in podpisani pogodbi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Ob-3874

Na podlagi 20. člena zakona o finansira-
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 za
izgradnjo črpališča fekalnih vod pri
kulturnem domu “Srečka Kosovela”

v Sežani
Predmet razpisa so gradbena in obrtniška

dela za izgradnjo črpališča fekalnih vod pri
kulturnem domu “Srečka Kosovela” v Se-
žani.

Okvirna vrednost del je 1,500.000 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 dokumen-
tacije je od objave razpisa v Uradnem listu
RS, do vključno osmega dne po objavi raz-
pisa.

Rok za oddajo ponudb je do petka dne
20. 9.  1996 do 11. ure v sprejemno pisarno
župana. Ponudbe morajo biti zapečatene in
označene z “Ne odpiraj” in z imenom “Iz-
gradnja črpališča pri kulturnem domu v
Sežani”.

Odpiranje ponudb bo v torek dne 24. 9.
1996 ob 9. uri v pisarni št. 68 Občine Seža-
na.

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.
Sanacija objekta je predvidena v jesen-

skem času letošnjega leta 1996 po sklenjeni
in podpisani pogodbi.

Investitor si pridružuje pravico spreme-
niti obseg del ali rok sanacije, glede na pla-
nirana sredstva v proračunu

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Sežana

Ob-3883

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in dopolnitve) Slo-
venske železnice objavljajo

javni razpis
za nabavo kap proti bočnemu pomiku

tira za betonski prag
I. Kupec: Slovenske železnice Ljublja-

na, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, v skla-
du s proračunom R Slovenije za leto 1996.

II. Predmet razpisa: 4.020 kosov kap pro-
ti bočnemu pomiku tira za betonske prage
za investicijsko vzdrževanje železniških
prog v letu 1996 in 1997.

III. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-
mente:

a) vrednost celotne ponudbe;
b) vrednost ponudbe mora biti izražena

v slovenski nacionalni valuti CIP Ljubljana
in EXW;

c) dobavni rok;
d) veljavnost ponudbe mora biti 90 dni;
e) reference dobavitelja.
IV. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) kakovost blaga,
b) odlične reference dobavitelja,
c) kratek dobavni rok,
d) ugodna cena,
e) ugodni plačilni pogoji.
V. Razpisna dokumentacija se dobi v taj-

ništvu Materialnega poslovanja na Trg OF
7/II s potrdilom o plačilu nepovratne od-
kupnine v znesku 18.000 SIT. Domači po-
nudniki znesek nakažejo na žiro račun št.:
50100-601-14744. Ponudniki iz tujine pa
lahko nakažejo znesek 200 DEM na devizni
račun pri Novi LB št.:
50100-620-133-27620-59383/4. Ponudbo
lahko oddajo le ponudniki, ki bodo odkupili
razpisno dokumentacijo.

VI. Dodatne informacije lahko dobite na
telefonu številka: 061/13-13-144 int. 41-55
ali osebno vsak delovni dan od 10. do 12.
ure pri Milenku Ćućić.

VII. Dobavni rok: delno oktober 1996,
ostalo april 1997.

VIII. Za pravočasno prispele ponudbe se
bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš na-
slov dne 30. 9. 1996 do 9. ure. Javno odpira-
nje ponudb bo dne 30. 9. 1996, ob 10. uri v
Stekleni dvorani, poslovne stavbe Sloven-
skih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.

IX. Ostalo: vsi ponudniki bodo obvešče-
ni o izboru v roku 20 dni od dneva odpira-
nja ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene
na: Slovenske železnice d.d., Materialno po-
slovanje, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
z oznako: Javni razpis kape – Ne odpiraj.

Slovenske železnice

Št. 2.0.-2929/96 Ob-3884

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

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije predora
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: elaborat in sanacija

obeh portalov predora Skorno na železniški
progi Celje–Velenje, km 30+600.

3. Čas del: oktober 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 3,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Sekcije za
vzdrževanje prog Celje, XIV. divizije 2 pri
Mirku Sopčič (tel. 063/481-353 int 279) od
2. 9. do 6. 9. 1996 ob delavnikih med 7. in
9. uro. Kupnina za razpisno dokumentacijo
v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.
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6. Ogled objekta: po dvigu razpisne do-
kumentacije v dogovoru z M. Sopčičem.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 17. 9. 1996

do 9.30 na naslov Slovenske železnice, SVP
Celje XIV. divizije, 2 Celje – tajništvo.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
17. 9. 1996, ob 10. uri, v prostorih SVP
Celje XIV. divizije 2, Celje.

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Št. 2.0.-2929/96 Ob-3885

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih del,
ki se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo hodnikov

jeklene mostne konstrukcije v km
579+942 na progi Ljubljana–Sežana
A. Splošni podatki:
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: Sanacija hodnikov na

jekleni mostni konstrukciji v km 579+942
na progi Ljubljana–Sežana.

3. Čas del: oktober 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 5,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Slovenskih železnicah d.d. SVP Po-
stojna, Kolodvorska 25a, Postojna, od 2. do
11. 9. 1996 med 7. in 8. uro ter 13. in 15.
uro. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 067/25043 ali 067/24361 int. 312, pri
Karmen Jurca. Kupnina za razpisno doku-
mentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti
nakazana na žiro račun Slovenskih železnic
št. 50100-601-5014744.

6. Ogled objekta: v ponedeljek 9. 9. 1996
ob 9. uri na postaji Preserje.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 13. septem-

ber 1996 do 8.30 v tajništvu SVP Postjna,
Kolodvorska 25a.

9. Javno odpiranje ponudb bo 13. sep-
tembra 1996 ob 9. uri v prostorih SVP Po-
stojna, Kolodvorska 25a.

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Št. 2.0.-2929/96 Ob-3886

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo brežine

vkopa v km 6+900/7+090 na progi
Prešnica–Koper

A. Splošni podatki:
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija brežine vko-

pa v km 6+900/7+090 na progi Prešnica–
Koper–Sežana.

3. Čas del: oktober 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 5,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Slovenskih železnicah d.d. SVP Po-
stojna, Kolodvorska 25a, Postojna, od 2. do
11. 9. 1996 med 7. in 8. uro ter 13. in 15.
uro. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 067/25043 ali 067/24361 int. 312, pri
Karmen Jurca. Kupnina za razpisno doku-
mentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti
nakazana na žiro račun Slovenskih železnic
št. 50100-601-5014744.

6. Ogled objekta: v torek 10. 9. 1996 ob
9. uri na postaji Preserje.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 13. septem-

ber do 9.30 v tajništvu SVP Postojna, Ko-
lodvorska 25a.

9. Javno odpiranje ponudb bo 13. sep-
tembra 1996 ob 10. uri v prostorih SVP
Postojna, Kolodvorska 25a.

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice Ljubljana
Infrastruktura

Št. 353-35/95 Ob-3887

Občina Jesenice objavlja na podlagi 3.
člena odloka o določitvi predmeta in pogo-
jev opravljanja javne službe s podelitvijo
koncesije na področju dimnikarske dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 60/95)

ponovni javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje

dimnikarske dejavnosti na območju
Občine Jesenice

1. Koncendent: Občina Jesenice, C. m.
Tita 78, Jesenice.

2. Predmet razpisa: izključna pravica
opravljanja dimnikarske dejavnosti kot gos-
podarske javne službe na območju Občine
Jesenice za čas trajanja koncesijske po-
godbe.

3. Trajanje koncesije: koncesija se pode-
ljuje za dobo 5 let in prične veljati z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.

4. Splošni in posebni pogoji
Koncesionar mora za opravljanje konce-

sije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da samostojno opravlja dimnikarsko

dejavnosti,
– da zagotavlja uporabnikom kontinui-

rano in kvalitetno opravljanje te dejavnosti,
– da pripravi in predloži program delo-

vanja dejavnosti,
– da navede potrebne reference za pra-

vočasno in kvalitetno izvedbo sprejete na-
loge,

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za realizacijo koncesionar-
ske dejavnosti za pokrivanje celotnega ob-
močja Občine Jesenice.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev po 4.

členu odloka o določitvi predmeta in pogo-
jev opravljanja gospodarske javne službe s
podelitvijo koncesije na področju dimnikar-
ske dejavnosti,

– osnutek koncesijske pogodbe,
– cenik dimnikarskih storitev.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– reference o dosedanjem delu na po-

dorčju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– celovitost ponudbe.
7. Razpisni postopek
Rok za oddajo pisnih ponudb z vsemi

potrebnimi dokazili je 15 dni po objavi raz-
pisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasno
prispele se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo
prispele do naročnika do vključno 13. 9.
1996 do 13. ure. Ponudbe je potrebno posla-
ti v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj –
javni razpis dimnikarske storitve – koncesi-
ja!”

8. Odpiranje ponudb bo javno, o dnevu
odpiranja bodo ponudniki pisno obveščeni.

9. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cendent z upravno odločbo.

10. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo na Komunalni direkciji Ob-
čine Jesenice pri Tomažu Vidmarju, dipl.
org. dela, tel. št. 064/82-661.

Občina Jesenice

Ob-3888

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 izvajalcev za izdelavo, dobavo

in montažo pisarniške opreme
1. Predmet razpisa je izdelava, dobava

in montaža pisarniške opreme na poslov-
nem objektu ob Langusovi v Ljubljani.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 95,000.000 SIT.

3. Predvideni rok pričetka del je novem-
ber 1996. Predvideni rok dokončanja del je
december 1996.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
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Gregorčičeva 27a pri Danici Lasič, tel.
061/17-85-450 in Duši Škulj, tel. 17-85-239,
vsak delovni dan od 8. do 9. ure od 2. 9. do
20. 9. 1996.

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 30. 9. 1996, do
9. ure. Ponudbe se oddajo v vložišču glavne
pisarne Servisa skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek 30. 9. 1996 ob 10. uri v sejni sobi Servi-
sa skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila.

Servis skupnih služb vlade

Ob-3889

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 19/94) župan Občine Žiri
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Žiri

1. Župan Občine Žiri objavlja razpis za
zbiranje ponudb za pridobitev najugodnej-
ših ponudnikov za opravljanje prevozov os-
novnošolskih otrok v šolskem letu 1996/97.

2. Seznam razpisanih relacij:

št. Relacija št. km.

1. Žiri–Žirovski vrh 24
2. Žiri–Jarčja dolina

Žiri–Žirovski vrh
Žiri–Selo 58

3. Goropeke–Žiri
Mrzli vrh–Žiri
Žirovnica–Žiri 85

4. Breznica–Komta–
Osojnica–Žiri 24

5. Žiri–Jarčja dolina
Žiri–Žirovski vrh
Žiri–Selo
Žiri–Ravne–Sopovt 90

6. Selo–Žiri
(redna avtobusna proga)

7. Podklanec–Žiri
(redna avtobusna proga)

8. Smrečje–Žiri
Vrsnik–Žiri 105

3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu
s cestnoprometno zakonodajo.

4. Ponudba mora vsebovati
– firmo oziroma ime in priimek ponud-

nika,
– naslov ponudnika,
– relacijo,
– podatke o prevozu sredstev,
– bruto ceno polnega prevoženega km

glede na konfiguracijo terena, oziroma iz-
hodiščno bruto ceno šolske vozovnice v ok-
viru javnega prevoza oseb v prostem in li-
nijskem cestnem prometu,

– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku. Ponudniki lahko oddajo ponudbe za
vsako relacijo posebej, ali pa za več relacij
skupaj.

5. Ponudniki, ki bodo sodelovali naj
svojo vlogo, v kateri bodo podani odgo-
vorni na zgoraj navedene zahteve, pošljejo
v zaprtih ovojnicah. Ponudba mora biti ob-
vezno opremljena z označbo na ovojnici:
“Ne odpiraj, ponudba za prevoze otrok
1996/97”.

6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: “Ob-
čina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri. Ponud-
be je potrebno oddati osebno ali poslati pri-
poročeno po pošti.

7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ob-
čine Žiri, Trg svobode 2, dne 2. sept. 1996.
Ponudniki bodo o izboru pismeno obvešče-
ni v 15 dneh od dneva odločitve na občin-
skem svetu. Vse informacije v zvezi z raz-
pisom lahko dobite na Osnovni šoli Žiri in
Občini Žiri. Pridržujemo si pravico spre-
membe relacij in voznega reda.

Občina Žiri

Št. 0048-308/40-96 Ob-3891

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 kotlovnice na

UNZ Maribor
1. Predmet razpisa so gradbeno obrtniška

dela.
2. Orientacijska vrednost del je

7,100.000 SIT.
3. Lokacija del: Maribor.
4. Predviden zaključek del je oktober

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 oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/40-96 Sanacija
kotlovnice UNZ Maribor – dokumentacija,

druga kuverta z oznako Ne odpiraj – jav-
ni razpis št. 308/40-96 Sanacija kotlovnice
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 19. 9. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 20. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih UUPZ Beethovnova 3,
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, za 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 3. 9. do 6. 9. 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.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3892

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 izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije in sanacijo opornega zidu

pod severnim traktom škofjeloškega
gradu

1. Naročnik: Ljubljanski regionalni za-
vod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne, Tržaška 4, Ljubljana.

2. Naziv objekta: Loški grad.
3. Lokacija: Grajska pot 13, Škofja Lo-

ka.
4. Obseg in vrsta del: statična sanacija

opornega zidu severnega trakta in SV stolpa.
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5. Rok za začetek del: september 1996.
6. Rok za zaključek del (prva faza) de-

cember 1996.
7. Orientacijska vrednost del je

15,000.000 SIT.
8. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference za izvajanje posegov na spo-

meniško pomembnejših objektih,
– celovitost ponudbe, garancija za pra-

vočasno in strokovno izvedbo del,
– strokovna usposobljenost izvajalca z

dokazilom o registraciji, ponudbena cena in
druge morebitne ugodnosti.

9. Strokovne analize o stanju in trdnosti,
s popisom del in ocenjenimi količinami so
na voljo na Občini Škofja Loka, Mestni trg
15, soba 26.

Investitor organizira javni ogled objekta
v četrtek, 5. septembra 1996 ob 12. uri, v
vsakem vremenu. Zbirno mesto je Loški
grad, Grajska pot 13, Škofja Loka.

10. Pisne ponudbe je potrebno  dostaviti
v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Ljubljanski regionalni zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine, izpo-
stava Škofja Loka, Mestni trg 26, 4220 Škof-
ja Loka, v zapečateni ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj, javni razpis za “Loški grad”.
Ponudba mora vsebovati elemente 12. čl.
odredbe o postopku za izvajanje razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

11. Upoštevali bomo samo tiste ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogo-
je.

12. Informacije v zvezi z razpisom dobi-
jo ponudniki na Občini Škofja Loka, Mestni
trg 15, soba 26 ali pri tajniku Občine, Po-
ljanska c. 2.

13. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po poteku roka oddaje ponudb ob 12.
uri na sedežu izpostave LRZVNKD v Škofji
Loki, Mestni trg 26.

14. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 7 dneh po odpiranju po-
nudb.

Ljubljanski regionalni zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine

Št. 34/96 Ob-3894

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

predprostorov pred mrliškimi vežicami
na novem Rogozniškem pokopališču
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Mestan občina Ptuj: 2250

Ptuj, Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Umarh

d.o.o. Ptuj.
3. Predmet razpisa: izgradnja predpro-

storov pred mrliškimi vežicami na novem
Rogozniškem pokopališču v Ptuju.

4. Lokacija: Rogoznica, Dornavska ce-
sta.

5. Predvidena vrednost: gradbenih in in-
stalacijskih del je 9,000.000 SIT.

6. Rok: Predviden pričetek del je 15. 9.
1996, dokončanje pa 30 oktober 1996.

B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 30-dnevno opcijo priložiti
naslednje dokumente:

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

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

razpisanih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe s fiksnimi cenami in

izvedbo po dejanskih izmerah,
– izjavo, da so proučili terenske prilike

na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rani stroški za ureditev deponij in gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi.

C. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B tega razpisa,

– večje reference,
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena

do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpovedi 637. čl. ZOR,

– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji:
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

“Ne odpiraj! Ponudba – za izgradnjo pred-
prostorov pred mrliškimi vežicami na no-
vem Rogozniškem pokopališču v Ptuju” je
potrebno dostaviti v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS na naslov: Mestna občina
Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in gospo-
darsko infrastrukturo, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, do 12. ure. V kolikor se izteče 15. dan
na dela prosti dan (sobota, nedelja, praznik)
se ponudbe oddajo naslednji delovi dan do
12. ure.

Popis del s situacijami, prerezi in detajli
in vse ostale informacije v zvezi z razpisom
so na voljo na oddelku tel. 062/772-861
(Purg Tone).

Odpiranje ponudb bo 15. dan po objavi
razpisa ob 12. uri na Oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo Mest-
ne občine Ptuj.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ptuj

Št. 62/95 Ob-3895

Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, Šen-
čur 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

javni razpis
za oddajo del: Otroški vrtec Šenčur
1. Investitor: Občina Šenčur, Kranjska

cesta 11, Šenčur ob sofinanciranju Republi-
ke Slovenije, Ministrstva za šolstvo in šport.

2. Predmet razpisa: izgradnja objekta:
Otroški vrtec Šenčur.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 72,000.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe.
Zaključek del: 31. 7. 1997.
5. Razpisni pogoji
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo na Podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, PE Inženiring. Raz-
pisni pogoji se lahko dvignejo od dneva
objave do vključno desetega dne po objavi.
Na istem naslovu je na vpogled tudi vsa
tehnična dokumentacija.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
ob predložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
51500-601-16114.

6. Ostali pogoji
Vse podrobnejše informacije v zvezi z

javnim razpisom in razpisnimi pogoji dobi-
jo ponudniki na Podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, pri Janezu Fajfarju, dipl,
gr. inž., tel. 064/268-700.

Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo
objekta: Otroški vrtec Šenčur” mora prispe-
ti na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur, do vključno 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure. V
primeru, da se rok za oddajo ponudbe izteče
na nedelovni dan, se prestavi na prvi na-
slednji delovni dan.

Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
11. uri v prostorih Občine Šenčur, Kranjska
cesta 11, 4208 Šenčur.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 30 dneh po odpira-
nju ponudb.

Občina Šenčur

Št. 9497 Ob-3896

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) in navodila o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvoz zmrznjenega mesa mlade govedi

1. Prodajalec: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: zmrznjeno meso mla-
de govedi: kakovost mesa ustreza pravilni-
ku o kakovosti mesa klavne živine in divja-
di.

3. Okvirna razpisana količina: 466 ton,
pakirano v 30 kg kartone, ovito v folijo in
pakirano po naslednjih kakovostnih skupi-
nah:

– skupina I. (stegno brez bočnika) – 118
ton,

– skupina II. (ledveni in hrbtni del) – 28
ton

– skupina III. (pljučna pečenka) – 8 ton,
– skupina IV. (pleče) – 59 ton,
– skupina V. (vrat, podplečje, oba boč-

nika) – 92 ton,
– skupina VI. (potrebušina, rebra prsa) –

101 tona,
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– skupina VII. (obrezine z do 20% loja)
– 60 ton.

4. Okvirna vrednost: 200 mio SIT.
5. Rok prevzema: takoj po sklenitvi ku-

poprodajne pogodbe.
6. Lokacija prevzema: v hladilnicah v

Republiki Sloveniji.
7. V javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

8. Ponudniki lahko ponudijo v odkup tu-
di manjšo količino mesa od razpisane.

9. Ponudnik mora v svoji ponudbi nave-
sti sledeče podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji; izpis iz sodne-

ga registra, ki ne sme biti starejši od 45 dni
(notarska overovitev ne zadošča);

– ponujeno ceno zmrznjenega mesa mla-
de govedi po posameznih skupinah v
SIT/kg, exw skladišče prodajalca;

– količino in vrsto mesa, ki ga je kupec
pripravljen kupiti;

– plačilne pogoje;
– rok prevzema;
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di prodajalcu;
– veljavnost ponudbe do vključno 25. 9.

1996 do 16. ure; država v katero bo ponud-
nik prodal meso.

10. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisanih pogojev bodo kot nepopol-
ne izločene.

11. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, telefon
061/16-81-519 ali Silvi Pust, telefon
061/16-83-555.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena s plačilnimi pogoji in poseb-
ne ugodnosti.

13. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako Javni razpis
– zmrznjeno meso mlade govedi – ne odpi-
raj, na Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba št. 1 dne 24. 9. 1996 do
10.30.

14. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb dne 24. 9. 1996 ob 11. uri.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

15. Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe.

16. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev razpisanih pogojev, bo raz-
pisna komisija izločila kot neveljavne.

17. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 25. 9. 1996 do 16. ure.

18. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 25. 9. 1996
do 16. ure.

19. Prodajalec si pridržuje pravico, da
na javnem razpisu ne izbere najugodnejšega
ponudnika za izvoz mesa mlade govedi.

Zabod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 65/96 Ob-3897

Dom starejših občanov Ljubljana Moste
Polje, Ob sotočju 9, 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 in postavitev digitalne

telefonske centrale
1. Uporabnik: Dom starejših občanov

Ljubljana Moste Polje, Ob sotočju 9, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je nakup (dobava in
montaža) digitalne telefonske centrale
(PBX).

3. Vpogled v projektno dokumentacijo,
popis del in dodatne informacije dobite v
tajništvu Doma starejših občanov Ljubljana
Moste Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana, 5. in
6. septembra 1996 od 9. do 13. ure.

4. Orientacijska vrednost naročila je
4,500.000 SIT.

5. Čas dobave je 14 dni po podpisu po-
godbe.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– naslov in natančen naziv dejavnosti
podjetja,

– podatki o registraciji, potrjeni v letu
1996,

– obrazec o boniteti podjetja,
– obrazec o solventnosti podjetja,
– finančna moč dobavitelja,
– izjava, da bo podjetje po priznanju spo-

sobnosti na poziv uporabnika dvignilo raz-
pisno dokumentacijo in v roku 8 dni podat-
ke o morebitnih podizvajalcih,

– garancijske roke in načine zavarova-
nja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,

– seznam primernih referenčnih inštala-
cij v Sloveniji,

– sistem mora imeti veljaven atest RUT-a
za digitalno vključevanje v javno telefon-
sko omrežje,

– zagotovljen kvaliteten servis (100%
obvladovanje HW in SW) tudi po poteku
garancijskega roka,

– možnost nadzora preko Centra za od-
daljeno vzdrževanje in nadzor,

– odzivni čas v primeru okvare 2 uri,
– montaža mora biti izvedena v smislu

“ključ na roke” in mora zajemati demontažo
stare centrale, montažo nove centrale s pri-
ključitvijo vseh obstoječih priključkov ter
sekretarske garniture, vključevanje digital-
nih linkov na javno telefonsko omrežje z
vsemi potrebnimi soglasji, vključitev v pro-
met zagon tarifne obdelave.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponudbe (celovitost, razum-
ljivost),

– cena,
– reference,
– finančna boniteta ponudnika,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba,
– izobraževalni program za uporabnike.
8. Ponudniki naj oddajo ponudbe z oz-

nako: “Ne odpiraj! Za razpis – telefonska
centrala!” do 30. 9. 1996 do 12. ure v tajniš-
tvu Doma starejših občanov Ljubljana Mo-
ste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana.

9. Odpiranje ponudb bo 30. 9. 1996 ob
13. uri v tajništvu Doma starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljub-
ljana. Ponudniki morajo imeti pooblastilo
za zastopanje pri udeležbi odpiranja ponudb.

10. Investitor si pridržuje pravico, da
prekvalificira cilj razpisa v informativni na-

men in podaljša rok za podpis pogodbe o
izvedbi del ali spremeni rok izvedbe del.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 14
dneh po odpiranju ponudb.

Dom starejših občanov Moste-Polje
Ob sotočju 9, Ljubljana

Št. 64/96 Ob-3898

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 38/93 in 19/94)
objavlja Sklad za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Šeškova 9b, Ribnica

javni razpis
za nakup službenega vozila

1. Naročnik: Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja, Šeškova 9b, Ribnica.

2. Predmet javnega razpisa je nakup
osebnega vozila z delovno prostornino mo-
torja do 1600 cm3, s 4 ali 5 vrati in štirikole-
snim pogonom.

Orientacijska vrednost vozila je do
3,000.000 SIT. Ponujeno vozilo mora za-
doščati tehničnim pogojem varnosti, imeti
predpisane ateste, zagotovljen servis in re-
zervne dele ter obvezno opremo.

3. Ponudba mora vsebovati: firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce, ponujeno ce-
no s strukturo cene in plačilne pogoje, ga-
rancijske roke, seznam servisov in prospek-
te.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen,

– dobavni rok,
– opcija ponudbe, garancije za brezhib-

nost in servis.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire

najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup vozila” v
roku 15 dni od objave tega razpisa na na-
slov: Sklad za regionalni razvoj in ohranja-
nje poseljenosti slovenskega podeželja,
Šeškova 9b, 1310 Ribnica, p.o. 72.

6. Odpiranje ponudb bo 5 dni po zaključ-
ku roka za oddajo ponudb v prostorih upra-
ve Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Šeško-
va 9b, Ribnica.

7. Ponudniki bodo obveščeni o iziri po-
nudnika v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

8. Morebitne informacije na tel.
061/861-953.

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja Ribnica

Št. 110-1/95 Ob-3890A

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
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javni razpis
za oddajo del: Projekt PZI obnove reg.
ceste R 343/1430 Pesek - Rogla - Zeče

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 4. do 5. 9. 1996 , strokovne infor-
macije pa vam posreduje Karmen Dešman,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 9. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Projekt PZI
obnove reg. ceste R 343/1430 Pesek-Ro-
gla-Zeče”.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3890B

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: Sanacija prometno

nevarnega mesta na magistralni cesti
M 1/odsek 209 Podtabor-Kranj

(Kidričeva) - km 9.120-9.300 odcep za
Struževo (izvedba tretjega pasu)

Razpisno dokumentacijo dobite (plači-
lo materialnih stroškov) na Direkciji Re-
publike Slovenije za ceste, Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Sku-
bic), in sicer od 4. do 6. 9. 1996 , strokov-
ne informacije pa vam posreduje Aleš Mer-
kun, gr. teh. (tel. 061-13-24-222 oziroma
316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
6,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 9. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “ Sanacija
prometno nevarnega mesta na M 1 Podta-
bor-Kranj.” - A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3890C

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: Projekt PGD, PZI in
lokacijska dokumentacija galerije in

rekonstrukcije ceste v območju podora
Berebica v Trenti na cesti R 302/1029

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 4. do 6. 9. 1996 , strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miro Vrbek, dipl.
inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
13,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 9. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “ Projekt PGD,
PZI in lokacijska dokumentacija v območju
Podora Berebica v Trenti.” - M.V.

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3890Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste M
10-10 Brezovica–Sinja Gorica od km
0.180 do km 1.380 (križišče Gorjanc–

Brezovica)
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 4. do 6. 9. 1996 , strokovne infor-
macije pa vam posreduje Bogomir Uršej,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
80,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 9. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za Rekonstruk-
cija ceste Brezovica–Sinja Gorica.” - B.U.

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

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

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Ob-3893

Občina Litija objavlja

javni razpis
za zbiranje vlog za najem neprofitnih

stanovanj v Litiji
I. Predmet razpisa sta dve stanovanjski

enoti v Litiji in sicer:
1. garsonjera štev. 18 v III. nadstropju

večstanovanjske  hiše Prvomajska ulica 4,
ki obsega: sobo 14,31 m2, kuhinjsko nišo
4,88 m2, kopalnico z WC-jem 2,86 m2, pred-
sobo 2,91 m2 in klet 1,92 m2.

2. garsonjera štev. 31 v mansardi večsta-
novanjske hiše Ulica Luke Svetca 1 v Litiji,
ki obsega: sobo 13,50 m2, kopalnico 3,78
m2, predsobo 1,37 m2, balkon 1,20 m2, bal-
kon 1,20 m2 in kletni prostor 2,08 m2.

Garsonjeri imata vgrajeno instalacijo za
centralno ogrevanje; stanovanja v obeh več-
stanovanjskih hišah se ogrevajo iz skupnih
hišnih kotlovnih na kurilno olje. Garsonjeri
sta prazni in vseljivi.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pro-
silci

1. da je prosilec državljan Republike Slo-
venije,

2. da imajo prosilec in njegovi ožji dru-
žinski člani stalno prebivališče v Občini Li-
tija,

3. da prosilec ali kdo izmed ožjih
družinskih članov ni najemnik občinskega
stanovanja ali lastnik stanovanja,

4. da prosilec ali kdo izmed njegovih ož-
jih družinskih članov ni lastnik počitniške
hiše ali počitniškega stanovanja,

5. da skupni dohodek družine, preraču-
nan na družinskega člana ne presega na-
slednjih odstotkov nad povprečno bruto pla-
čo v državi:

– en član 80%,
– dva člana 60%
– trije člani 40%.
Po ugotavljanju upravičenosti za prido-

bitev neprofitnega stanovanja v najem bo-
mo poleg zgoraj navedenih pogojev upošte-
vali tudi:

– stanovanjske razmere prosilca in čas
bivanja v dosedanjih razmerah,

– čas bivanja v Občini Litija.
Skupaj s pisno prošnjo je prosilec dolžan

predložiti naslednje:
a) opis dosedanjih stanovanjskih in dru-

žinskih razmer,
b) potrdilo o skupnih dohodkih družine

v letu 1995,
c) potrdilo o stalnem prebivališču in o

številu članov družine,
d) izjavo za čas najema (določen in koli-

ko časa, nedoločen čas).
Nepopolnih prošenj komisija ne bo

obravnavala.
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III. Stroški stanovanja
1. Najemnik bo plačeval za garsonjero

mesečno neprofitno najemnino, ki za mesec
avgust 1996 znaša 5.373 oziroma 6.113 SIT.
Najemnina se bo mesečno povečevala sklad-
no s pravilnikom o metodologiji za obliko-
vanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
Najemnik bo zavaroval plačevanje najem-
nine z 10 bianko podpisanimi čeki poslovne
banke.

2. Najemnik bo plačeval vse obratoval-
ne stroške stanovanja kot so: ogrevanje, vo-
darina, kanalščina, odvoz komunalnih od-
padkov, električna energija, čiščenje skup-
nih prostorov, prispevki in nadomestila, dru-
go); ocena za avgust 9.000 SIT.

IV. Sklenitev najemne pogodbe
Prosilec, ki bo s sklepom izbran za na-

jemnika bo moral v roku 10 dni od prejema
pisnega sklepa skleniti z Občino Litija pi-
sno najemno pogodbo. V primeru, da ne
sklene pisne najemne pogodbe v navede-
nem roku, bo smatrano, da pisne najemne
pogodbe ne želi skleniti. Občina Litija bo
odstopila od izvedbe sklepa.

V. Prenehanje najemne pogodbe
Najemna pogodba lahko preneha:
a) vak čas sporazumno,
b) iz odpovednih razlogov po stanovanj-

skem zakonu,
c) s potekom časa, za katerega je bila

sklenjena,
d) z odpovedjo, po preteku odpovedne-

ga roka 6 mesecev.
VI. Oddaja prošnje
Zainteresirani občani – prosilci, ki iz-

polnjujejo pogoje za najem neprofitnega sta-
novanja po tem razpisu lahko oddajo pisne
prošnje na posebnem obrazcu do 10. sep-
tembra 1996 na naslov: Občina Litija, Jere-
bova ulica 14, 1270 Litija, vložišče. Na ku-
verti s pisno prošnjo in obveznimi priloga-
mi naj bo tudi napis: “za stanovanjsko ko-
misijo”

VII. Ostalo
Obrazec prošnje in ostale informacije do-

bijo zainteresirani občani – prosilci na Ko-
munalno stanovanjskem podjetju Litija, Po-
noviška cesta 15,  1270 Litija (Resnik Mari-
ja) ob delavnikih, do dneva, določenega za
oddajo pisne prošnje.

Občina Litija

Ob-3899

Sklad stavbnih zemljišč Občine Šentjur
pri Celju objavlja na podlagi 53. člena zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84
in 27/86) objavlja Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju naslednji

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektov

komunalne opreme, PGD in PZI za
območje razširitve ZN cone C – 10 – R

Šentjur.
1. Predmet razpisa je izdelava projektov

komunalne opreme PGD in PZI za območje
razširitve ZN cone C – 10 – R Šentjur, ki
obsega:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje.
2. Rok pričetka izdelave projektov je ta-

koj po podpisu pogodbe, končni rok izdela-
ve pa je 45 dni.

3. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– pogoji plačila,
– kompletnost ponudbe,
– strokovna usposobljenost in primernost

izvajalca,
– reference,
– rok izvedbe.
4. Ponudbe morajo vsebovati zlasti na-

slednje elemente:
– firmo, oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference podjetja in seznam strokov-

njakov,
– ponudbeno ceno,
– višino avansa za fiksno ceno.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo 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 informacije.

Pri dvigu morajo ponudniki predložiti
dokazilo o vplačilu 10.000 SIT stroškov raz-
pisne dokumentacije na ŽR št.
50770-654-149 Sklad stavbnih zemljišč Ob-
čine Šentjur.

6. Ponudbe morajo ponudniki oddati naj-
kasneje do dne 16. 9. 1996 do 12. ure v
zapečateni kuverti z označbo: “Ne odpiraj –
ponudba za izdelavo PGD, PZI projektov
komunalne opreme v coni C – 10 – R Šent-
jur”.

7. Odpiranje ponudb bo dne 16. 9. 1996
ob 14. uri v sejni sobi Občine Šentjur, II.
nadstropje, soba št. 48.

9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju

Ob-3900

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

raziskovalne kaptažne vrtine globine
200m na lokaciji Planica nad Kranjem

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

2. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost:

2.1. Za izvedbo del:
2.1.1. ad 1) Izvedba kaptažno razisko-

valne vrtine na lokaciji Planica nad Kra-
njem, globine 200m, orientacijska vrednost
3,000.000 SIT.

3. Rok izvedbe:
3.1. ad 1) Začetek del takoj po razpisu in

zaključek do 30. 10. 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
1. ponudbena cena in fiksnost cene,
2. rok izvedbe del,
3. finančna boniteta ponudnika,
4. garancijska doba,
5. možnost kompenzacije,
6. kadrovska in tehnična usposobljenost,
7. reference opravljenih del.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisano

dokumentacijo vsak delavnik od 8. do 13.
ure v JP Komunala Kranj, Ulica Mirka Vad-
nova 1, Kranj.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije v zvezi s ponudbo pri Andreju Šteru
na tel. 064/242-061.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
11. septembra 1996 do 10. ure na naslov:
Javno podjetje Komunala Kranj, Ulica Mir-
ka Vadnova 1, 4000 Kranj, v zaprti (zapeča-
teni) ovojnici, z napisom “Javni razpis –
ponudba Vrtina Planica nad Kranjem – ne
odpiraj!”

Odpiranje ponudb bo v prostorih Javne-
ga podjetja Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj, dne 11. 9. 1996 ob 11.
uri v sobi direktorja.

Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o.

Ob-3908

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o izvr-
ševanju proračuna (Ur. l. RS, 5/96) in odred-
be v postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, 28/93 in
19/94) objavlja Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzpostavljanje evidence zemljepisnih
imen iz temeljnih topografskih načrtov v

merilu 1:5000, 1:10000 (EZI5)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je vzpostavljanje evi-
dence zemljepisnih imen (EZI5) iz temelj-
nih topografskih načrtov v merilu 1:5000,
1:10000 (TTN5,10) iz 16 listov.

Posamezniki ponudniki lahko kandidira-
jo na celotnem razpisanem območju.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu:
Geodetska uprava RS, Šaranovičeva 12, po
predhodni najavi po telefonu: 061/324-387
(Pogorelčnik).

4. Skupna orientacijska vrednost razpi-
sanih del je 500.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
22. 11. 1996.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 12. 9. 1996
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za razpis za EZI5”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 12. 9.
1996 ob 8.30 v prostorih GU RS; Kristano-
va 1 (sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.

10. Merila za izbiro so:
– cena,
– izvedbeni roki,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
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– predložene reference,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– projekti pristop,
– transparentnost ponudbe.
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 nadaljnega
postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da teme-
ljijo 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 in o zmanjšanju števila listov zno-
traj razpisanih območij.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 105/96 Ob-3902

Občina Moravče, Trg svobode 4, Morav-
če, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Moravče

1. Občina Moravče objavlja razpis za
zbiranje  ponudb  za  pridobitev  najugod-
nejših ponudnikov za opravljanje prevo-
zov osnovnošolskih otrok v šolskem letu
1996/97.

2. Seznam razpisnih relacij:

Relacija km št. otrok prihod odhod

1. Dešen–Grmače–
Moravče 8x2 16 6.55 13.15

8x2 15 7.35 12.15
2. Hrastik–Podbreg–

Moravče 13x3 29 6.55 12.15 in 13.15
3. Drtija–Moravče 1,2x2 8 7.35 12.15
4. Žaga–Moravče 4x2 26 7.35 12.15

3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje sto-
ritve morajo nuditi kvalitetno in v skladu z
osnovno prometno zakonodajo.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika,
– registracijo,
– reference,
– ugodnosti,
– bruto ceno polnega prevoženega kilo-

metra.
5. Vse morebitne dodatne informacije

dobite na Osnovni šoli Jurija Vege v Mo-

ravčah pri ravnateljici Evi Karažiji, tel.
061/731-003.

6. Ponudbe dostavite na naslov: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za šolski prevoz” do vključno desete-
ga dne po objavi do 9. ure.

Odpiranje ponudb bo istega dne ob 11.
uri v prostorih Občine Moravče.

7. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v 15. dneh od odpiranja ponudb.
Pridržujemo si pravico sprememb relacij in
voznega reda.

Občina Moravče

Ob-3901

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

raziskovalne kaptažne vrtine globine
200 m na lokaciji Zavrh pod Šmarno

goro
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

2. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost:

2.1 Za izvedbo del:
2.1.1 ad 1) Izvedba kaptažno raziskoval-

ne vrtine na lokaciji Zavrh pod Šmarno go-
ro, globine 200 m, orientacijska vrednost
4,200.000 SIT.

3. Rok izvedbe:
3.1 ad 1) Začetek del takoj po razpisu in

zaključek do 30. 10. 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
1. ponudbena cena in fiksnost cene,

2. rok izvedbe del,
3. finančna boniteta ponudnika,
4. garancijska doba,
5. možnost kompenzacije,
6. kadrovska in tehnična usposoblje-

nost,
7. reference opravljenih del.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisano
dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 13.
ure v JP Komunala Kranj, Ulica Mirka Vad-
nova 1, Kranj.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije v zvezi s ponudbo pri Andreju Šteru
na tel. 064/242-061.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
11. septembra 1996 do 11. ure na naslov:
Javno podjetje Komunala Kranj, ulica Mir-
ka Vadnova 1, 4000 Kranj, v zaprti (zapeča-
teni) ovojnici, z napisom “Javni razpis –
ponudba Vrtina Zavrh pod Šmarno goro –
ne odpiraj!”

Odpiranje ponudb bo v prostorih Javne-
ga podjetja Komunala Kranj, Ulica Mirka

Vadnova 1, Kranj,  11. 9. 1996 ob 13. uri v
sobi direktorja.

Javno podjetje Komunala, p.o.,
Kranj

Št. 40/96 Ob-3903

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del
strehe na objektu Ljubljanska 39 v

naselju Šmarje-Sap v Občini Grosuplje

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

2. Predmet razpisa: obnova strehe na ob-
jektu Ljubljanska 39 v naselju Šmarje-Sap.
Obnova vključuje dela, navedena v popisu
del, ki je sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

3. Razpisna  dokumentacija  in  dodatne
informacije  za  izdelavo  ponudbe  so  na
voljo  vsak  delovni  dan  od  8.  do  10.  ure
na  Uradu  za  gospodarstvo  in  družbene
dejavnosti  Občine  Grosuplje,  Kolodvor-
ska  2,  Grosuplje,  pri  Mojci  Hren,  tel.
761-211.

Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo dvigniti razpisno do-
kumentacijo.

4. Orientacijska vrednost del je
2,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del je 30. september
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki lahko bistveno

vplivajo na celovito realizacijo del.
7. Rok  in  način  oddaje  ponudb:  po-

nudbe,  izdelane  skladno  z  razpisnimi
pogoji  iz  razpisne  dokumentacije,  mora-
jo ponudniki dostaviti osebno v kuverti,
zalepljeni z lepilnim trakom, preko katere-
ga je žig ponudnika, na Urad za gospo-
darstvo in družbene dejavnosti Občine Gro-
suplje, najkasneje do srede, 11. 9. 1996 do
10. ure.

Sprednja stran kuverte mora biti oprem-
ljena z naslovom Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje in oznako “Ponudba za
obnovo strehe – ne odpiraj”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
12. 9. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje (II.
nadstropje).

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

9. O izidu javnega razpisa bodo udeleže-
ni ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Grosuplje
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Ob-3905

Občina Litja na podlagi 20. člena zakona
o financiranju javne porabe in na podlagi
odredbe o postopku izvajanja javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za ureditev upravnih prostorov Zavoda
za izobraževanje in kulturo Litija

1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,
Litija.

2. Predmet razpisa: ureditev upravnih
prostorov Zavoda za izobraževanje in kul-
turo Litija v Kulturnem centru Litija, Trg na
Stavbah 8.

3. Orientacijska vrednost: 2,500.000 SIT.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Dokumentacijo, ki je potrebna za
izdelavo ponudbe, lahko zainteresirani (na
osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 6.000 SIT nepovratnih sredstev s
položnico, ki jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 - proračun občine Litija
- javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Je-
rebova 14, tel. 061-881-211.

5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji, reference, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca, realnost po-
nudbe, dodatne ugodnosti.

6. Rok pričetka del: 15. 10. 1996, rok
dokončanja del: 2 meseca.

7. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti z naslovom ponudnika in ozna-
ko: “Ne odpiraj - razpis za ureditev uprav-
nih prostorov ZIK Litija”. Ponudbe je po-
trebno dostaviti na naslov naročnika do
ponedeljka 16. 9. 1996, do 12. ure. Ponud-
be, ki bodo dostavljene po tem roku ne bodo
upoštevane. Javno odpiranje ponudb bo na-
slednji dan ob 10. uri. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Investitor si pridružuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva finančna sredstva.

Ob-3904

Občina Litja na podlagi 20. člena zakona
o financiranju javne porabe in na podlagi
odredbe o postopku izvajanja javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za zamenjavo dela kritine na Kulturnem
centru Litija

1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,
Litija.

2. Predmet razpisa: zamenjava dela kri-
tine na Kulturnem centru Litija, Trg na Stav-
bah 8.

3. Orientacijska vrednost: 2,700.000 SIT.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Dokumentacijo, ki je potrebna za

izdelavo ponudbe, lahko zainteresirani (na
osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 6.000 SIT nepovratnih sredstev s
položnico, ki jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 - proračun občine Litija
- javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Je-
rebova 14, tel. 061-881-211.

5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji, reference, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca, realnost po-
nudbe, dodatne ugodnosti.

6. Rok pričetka del: 15. 10. 1996, rok
dokončanja del: 2 meseca.

7. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti z naslovom ponudnika in ozna-
ko: “Ne odpiraj - razpis za zamenjavo dela
kritine na Kulturnem centru Litija”. Ponud-
be je potrebno dostaviti na naslov naročnika
do ponedeljka 16. 9. 1996, do 12. ure. Po-
nudbe, ki bodo dostavljene po tem roku ne
bodo upoštevane. Javno odpiranje ponudb
bo naslednji dan ob 11. uri. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudni-
kov pisna pooblasila za zastopanje.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Investitor si pridružuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva finančna sredstva.

Občina Litija

Št. 1989/96 Ob-3906

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 Medvode

javni razpis
za izbiro dobavitelja za dobavo in

montažo pisarniške opreme za upravne
prostore Občine Medvode

1. Naročnik: Občina Medvode, Trg pre-
komorskih brigad 1, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
opreme za pisarniške prostore.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dobijo pri Irtas d.d., Ljubljana, Opekar-
ska 11, Rogač Heda, tel. 125-61-84, vsak dan
med 8. in 12. uro, v 8 dneh po objavi razpisa,
če predložijo dokazila o vplačilu 20.000 SIT
na ŽR št. 50104-630-810181 s pripisom: raz-
pisna dokumentacija za dobavo opreme. Po-
nudbo lahko predložijo samo tisti ponudniki,
ki kupijo razpisno dokumentacijo.

4. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me z montažo je 10,000.000 SIT.

5. Predvideni rok dobave in montaže je
oktober 1996. V primeru pomanjkanja fi-
nančnih sredstev ne bodo izvedene vse raz-
pisane dobave. Naročnik si pridržuje pravi-
co sprememb razpisane opreme glede na
dokončne zahteve uporabnikov.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena v tolarjih in plačilni
pogoji,

– rok dobave,
– fiksna cena,
– garancijski rok in servis,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi

najugodnejši.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno po popisu opreme s

plačilnimi pogoji in roki dobave,
– reference ponudnika.
8. Ponudbe, opremljene z vso dokumen-

tacijo, je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – razpis:
oprema” najkasneje do 16. 9. 1996 do 9. ure
na naslov: Občina Medvode, Trg prekomor-
skih brigad 1, Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996
ob 11. uri, v sobi 208 Občine Medvode.

10. Ponudniki bodo o rezultatih obvešče-
ni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Občina Medvode

Ob-3907

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije in določil odredbe o
pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo
določenih del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94 in 40/95) objavlja UL Fakulteta za
strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana

ponovni javni razpis
za gradbena in zaključna dela povezana

z zasteklitvijo terase
1. Investitor je UL Fakulteta za strojniš-

tvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
2. Dela se bodo izvajala v objektu Fa-

kultete za strojništvo, Aškerčeva 6, v sed-
mem nadstropju.

3. Orientacijska vrednost del je
7,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del: štirinajst dni po
odpoklicu in nato čimprejšnje dokončanje.

5. Kriteriji za izbor izvajalca: konkurenč-
nost ponudbe, referenca ponudnika, čas iz-
vedbe.

6. Ponudba mora vsebovati podatke o re-
gistraciji podjetja (obrti), zaželjeno pa je,
da vključuje tudi predlog pogodbe, podatke
o boniteti (BON), referenčno listo, termin-
ski načrt izvedbe itd.

7. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in naslovnika z oznako “ne
odpiraj” in “zaključna dela”.

8. Komisija bo upoštevala vse ponudbe,
ki bodo vročene vključno do 16. 9. 1996, in
sicer z redno dnevno pošto ali osebno do
12. ure, v sprejemno pisarno Fakultete za
strojništvo. Ponudbe, ki bodo prispele po
navedenem roku, komisija ne bo obravna-
vala in jih bo nepregledane vrnila.

9. Odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996 ob
13. uri, v sobi št. 115/1 na Fakulteti za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6.

10. Tehnična dokumentacija je na raz-
polago na Fakulteti za strojništvo proti vna-
prejšnjemu plačilu 5.000 SIT na Ž.R. št.
50100-603-40456. Vse informacije daje
Maks Lah, dipl. ek. – tel. 1771-124, med 8.
in 12. uro.

11. Razpisana dela vsebujejo ureditev
tlakov in druga gradbeno zaključna dela,
instalacijo ogrevanja, elektroinstalacije z
razsvetljavo, sistem za hlajenje, žaluzije, ter
jih bo investitor predvidoma oddal v paketu
po sistemu funkcionalni ključ. Ne glede na
to mora biti iz ponudbe razvidna analitika
cen po posameznih pozicijah.
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12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
do 15. 10. 1996. Ponudbe se ponudnikom
ne vračajo.

UL Fakulteta za strojništvo

Ob-3912

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Majš-
perk objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih

in restavratorskih del na ž. c. Marije
Zaščitnice na Ptujski Gori

1. Naročnik: Občina Majšperk, Majšperk
32a.

2. Predmet razpisa:
– gradbena dela na zvoniku in fasadi,
– restavratorska dela.
3. Lokacija objekta: Ptujska Gora.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Opis in vrsta del sta navedena v razpisni

dokumentaciji.
Orientacijska vrednost del je 6,000.000

SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je možen

takoj po izbiri izvajalca. Rok dokončanja je
predvidoma 30. oktober 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: reference pri sorodnih delih,
ponudena cena, rok in druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-
jugodnejši.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 2. 9. 1996
naprej, med 8. in 12. uro, na Občinskem
uradu Majšperk, Majšperk 32a. Informacije
po tel. 062/794-495.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za cerkev Ptujska Gora” je potrebno
dostaviti v zapečateni ovojnici do 12. 9.
1996 do 11. ure, na naslov Občina Majš-
perk, Majšperk 32a.

Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
za dela v celoti ali po posameznih delih.

10. Odpiranje ponudb bo 12. 9. 1996 ob
12. uri, v prostorih Občine Majšperk.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Majšperk

Ob-3922

Občina Slovenske Konjice, Odbor za iz-
gradnjo prizidka k Osnovni šoli Pod goro
objavljata na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiri najugodnejšega ponudnika za

izdelavo projektov PGD in PZI za
prizidek k Osnovni šoli Pod goro

1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice
Odbor za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli
Pod goro, Stari trg 29, Slovenske Konjice.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
projektov PGD in PZI vključno z opremo za
gradnjo prizidka k Osnovni šoli Pod goro.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,000.000 SIT.

4. Rok: predviden pričetek takoj. Maksi-
malni predviden rok izdelave PGD je 60 dni
in PZI 90 dni od podpisa pogodbe.

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

6. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– kompleksnost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji vsak de-
lovnik v tajništvu Občine Slovenske Konji-
ce ob predložitvi potrdila o vplačilu 30.000
SIT na žiro račun št. 50720-630-10152 Ob-
čina Slovenske Konjice – proračun.

8. Ponudbe v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Prizidek k Osnovni šoli Pod goro – ne
odpiraj” je potrebno dostaviti najkasneje v
roku 10 dni po objavi do 12. ure v tajništvu
Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovnik po izteku roka oddaje po-
nudbe ob 12. uri v sejni sobi Občine Slo-
venske Konjice.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 15
dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Slovenske Konjice

Št. 033-5/96-1505 Ob-3925

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

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija ceste
železniška postaja Veržej–Banovci
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za rekonstrukcijo ceste že-
lezniška postaja Veržej–Banovci, v dolžini
ca. 900 m.

3. Predvidena vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

4. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo (popis del) dvignejo na Odseku za GJS,
okolje in prostorsko planiranje Občine Lju-
tomer – kontaktna oseba Grilc Dominika.

5. Rok za predajo ponudbe je do petnajste-
ga oziroma naslednjega delovnega dne do 11.
ure po objavi v Uradnem listu RS, v zapečate-
ni kuverti z oznako “Javni natečaj – Cesta
Veržej–Banovci – Ne odpiraj”, na naslov: Ob-
čina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.

6. Predviden pričetek del je v mesecu
septembru.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji,
– izjava ponudnika o strinjanju, da naj-

cenejša ponudba ni nujno najugodnejša,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Obračun del je po mesečnih obračun-

skih situacijah.
9. Odpiranje ponudb bo petnajsti oziro-

ma naslednji delovni dan po objavi v Urad-

nem listu RS, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ljutomer

Št. 1250/96 Ob-3926

Zavod za usposabljanje invalidne mladi-
ne Kamnik, objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil in njenih
sprememb (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo pokrite

jahalnice in hlevov
1. Investitor je Zavod za usposabljanje

invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
Kamnik.

2. Predmet razpisa je gradnja pokrite ja-
halnice in hlevov na lokaciji Novi trg 43/a,
Kamnik.

3. Ponudba za razpis se pripravi na pod-
lagi razpisne dokumentacije, ki je od 2. 9.
1996 na razpolago pri investitorju, in sicer
za protivrednost 9.000 SIT, ki se vplača na
ŽR št. 50140-603-57109.

4. Rok za pričetek gradnje je konec sep-
tembra 1996.

5. Orientacijska vrednost objekta je
43,000.000 SIT.

6. Merila za izbiro najustreznejšega po-
nudnika sestavljajo: cena ponudbe, referen-
ce in kakovosti izvajalca, predlagani roki
ter pogoji plačila.

7. Rok za oddajo ponudb je 21 dni od
objave razpisa. Na kuverto je treba napisati
“Ne odpiraj – ponudba za gradnjo jahalni-
ce”. Odpiranje ponudb ob 23. 9. 1996 v
prostorih ZUIM Kamnik ob 12. uri.

8. O dokončani izbiri bodo ponudniki pi-
sno obveščeni najkasneje v sedmih dneh od
datuma zaključka razpisa. Vse dodatne in-
formacije lahko dobite na tel. 061/817-444,
Marko Simončič.

Svet zavoda za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik

Ob-3927

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Uli-
ca heroja Staneta 1, Maribor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo

dotrajanega sistema ogrevanja na ekstra
lahko olje z novim sistemom na plin v
poslovnem prostoru v ulici Talcev 1 v

Mariboru
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Ma-
ribor.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za izvajanje instalacijskih in
gradbeno obrtniških del v poslovnem pro-
storu v ulici Talcev 1 v Mariboru.

3. Razpisna dokumentacija: zainteresira-
ni ponudniki lahko dvignejo razpisne pogo-
je in popis del od dneva objave tega razpisa
do vključno sedmega delovnega dne po ob-
javi, vsak delovnik med 8. in 11. uro na
sedežu Komunalne direkcije, Odsek za gos-
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podarjenje z občinskim premoženjem, Slo-
venska ulica 40.

Kontaktna oseba za vsa morebitna poja-
snila je Vinko Hojs na istem naslovu tel.
062/212-654.

4. Lokacija: Ulica Talcev 1, Maribor.
5. Orientacijska vrednost del: 2,500.000

SIT.
6. Predviden rok pričetka in dokončanja

del: september–oktober 1996.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

tovrstnih del,
– reference,
– ponudbena cena,
– zagotovitev fiksnosti cen,
– krajši rok dokončanja del,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– opcija – daljša od 30 dni,
– eventualne druge ugodnosti.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 koledar-

skih dni od dneva objave v Uradnem listu
RS do 11. ure.

Ponudbe oddajte na naslov: Republika
Slovenija, Mestna občina Maribor, Komu-
nalna direkcija, Odsek za gospodarjenje z
občinskim premoženjem, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor.

Ponudba se odda v zapečateni ovojnici z
oznako “Ponudba – Ne odpiraj, Etažno plin-
sko ogrevanje, Ulica Talcev 1”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 15. dan od dneva objave v Urad-
nem listu RS, ob 12. uri v sejni sobi Komu-
nalne direkcije, Slovenska ulica 40 v Mari-
boru (I. nadstropje).

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 8 koledarskih dni po komisijskem odpi-
ranju ponudb.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 142/96 Ob-3931

Republika Slovenija, Ministrstvo za kul-
turo, Ljubljana, Cankarjeva 5, skladno z za-
konom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 15/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis

Za ddajo del:
A. Zbiranje ponudb za opravljanje

svetovalnega inženiringa
Orientacijska vrednost del znaša

2,967.000 SIT.
B. Zbiranje ponudb izdelave investi-

cijskega programa z idejnim projektom
za dokončanje dogradnje in usposobitve
nadomestnih prostorov za Filmski studio
Viba film, Stegne 5, Ljubljana

Orientacijska vrednost del znaša
3,033.000 SIT.

1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Cankarjeva 5.

2. Predmet razpisa: storitve svetovalne-
ga inženiringa in/ali izdelave investicijske-
ga programa z idejnim projektom za dokon-
čanje dogradnje in usposobitve nadomest-
nih prostorov za Filmski studio Viba film,
Stegne 5, Ljubljana.

3. Ponudba mora vsebovati vsa opravila
svetovalnega inženiringa (strokovno vode-
nje investicije), upoštevaje programske,
ekonomske, tehnične in pravne vidike inve-
sticije ter veljavno zakonodajo ter vse pred-
pisane vsebine investicijskega programa.

Ponudba mora biti izražena v SIT z
vključenim prometnim davkom ali v odstot-
ku od vrednosti investicijskih del.

Ponudba je lahko ločena samo za eno
pozicijo (A ali B).

4. Razpisni pogoji:
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z

12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

Poleg tega mora vsebovati še:
– listino o registraciji dejavnosti,
– seznam odgovornih izvajalcev z vodjo

projekta, ki bodo vključeni v delo pri grad-
nji in prenovi objekta v Stegnah 5, Ljublja-
na,

– opisi in izpolnitev vseh predpisanih
elementov ter pogojev odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil,

– dokaz o finančni sposobnosti (BON 1,
BON 2),

– dokaz, da je ponudnik najmanj srednje
podjetje po zakonu o gospodarskih druž-
bah,

– izjavo z dokazili, da je ponudnik v zad-
njih petih letih izgradil ali vodil izgradnjo
vsaj dveh po obsegu in zahtevnosti primer-
nih objektov.

5. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be:

– domače ali tuje reference, priznanja,
mnenja naročnikov realiziranih nalog,

– strokovna usposobljenost,
– zavarovanje poslov oziroma jamstvo,
– cena in plačilni pogoji,
– finančna in organizacijska sposobnost

ponudnika,
– druge ugodnosti, ki lahko vplivajo na

odločitev o primernosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije:
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo in dobijo potrebne informacije
za izdelavo ponudbe med 10. in 13. uro v
tajništvu FS Viba film, Zrinjskega 9, Ljub-
ljana na tel.: 320-997 v štirinajstih dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS. Ogled
lokacije in objekta je možen po dogovoru
na prej omenjenem naslovu.

Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
plačila 15.000 SIT na žiro račun
50101-603-400348.

7. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudbe s točnim naslovom javnega raz-

pisa v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis za storitve svetovalnega inženi-
ringa oziroma za investicijski program za
objekt v Stegnah 5, Ljubljana” morajo po-
nudniki oddati v roku 20 dni od dneva obja-
ve razpisa v Uradnem listu RS na naslov FS
Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljublja-
na, in sicer po pošti priporočeno ali osebno
v tajništvu na istem naslovu do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi torek
po preteku roka iz 7. točke tega razpisa ob
13. uri v prostorih FS Viba film Ljubljana,
Zrinjskega 9, Ljubljana (II. nadstropje).

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

9. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.

10. Obvestilo o izidu
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-

ga razpisa v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

11. Vračanje ponudb
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne ali ne

bodo pravilno označene, se ne bodo obrav-
navale in bodo vrnjene ponudnikom neod-
prte.

Ministrstvo za kulturo

Ob-3932

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

javni razpis
za gradnjo vodovoda Anski vrh

1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.

2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda
Anski vrh.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 7
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Vodovod – Kanaliza-
cija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, 3000
Celje, pri Spevan Jožetu ali Jerman Marja-
ni, tel. 063/541-322 proti plačilu zneska za
dokumentacijo v višini 10.000 SIT na ŽR
Vodovod – Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
23,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je oktober
1996, dokončanje v prvi polovici leta 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena;
– plačilni pogoji, pogoji eventualnega

kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti;
– dokaz o strokovnosti kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil.

9. Rok za oddajo ponudb je 31 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 1. 10.
1996 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za gradnjo vodovo-
da Anski vrh!”

10. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 3.
10. 1996 ob 10.30 v prostorih Mestne obči-
ne Celje, Komunalna direkcija, Prešernova



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3472 Št. 48 – 30. VIII. 1996

27/II, Celje – sejna soba. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Ob-3933

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

javni razpis
za gradnjo kanalizacije ob Ljubljanski

cesti in Kamniški ulici v Medlogu
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije

ob Ljubljanski cesti in Kamniški ulici v
Medlogu.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 7
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Vodovod – Kanaliza-
cija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, 3000
Celje, pri Spevan Jožetu ali Jerman Marja-
ni, tel. 063/451-322 proti plačilu zneska za
dokumentacijo v višini 10.000 SIT na ŽR
Vodovod – Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
10,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je oktober
1996, dokončanje v 45 dneh po pričetku.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena;
– plačilni pogoji, pogoji eventualnega

kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti;
– dokaz o strokovnosti kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil.

9. Rok za oddajo ponudb je 31 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 1. 10.
1996 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II 3000 Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za gradnjo kanaliza-
cije ob Ljubljanski cesti in Kamniški ulici v
Medlogu!”

10. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 3.
10. 1996 ob 10. uri v prostorih Mestne obči-
ne Celje, Komunalna direkcija, sejna soba,
Prešernova 27/II, Celje. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Mestna  občina Celje

Št. 194 Ob-3934

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in določil odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna iz Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Urad Republike Slovenije za intelektualno
lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro ponudnika za izdelavo notranje

opreme
1. Predmet javnega razpisa je izbira na-

jugodnejšega ponudnika za izdelavo notra-
nje opreme za direktorjevo in sejno sobo.

2. Orientacijska vrednost znaša
3,000.000 SIT.

3. Pričetek del bo takoj po podpisu po-
godbe (predvidoma druga polovica oktobra).

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji podjetja,
– bonitetna poročila (BON 1 in BON 2),
– reference,
– druge ugodnosti,
– vzorec pogodbe z načinom plačila,

garancijskim rokom za opravljena dela in
garancijo za rok izvedbe.

5. Pričakujemo, da bo izvajalec večino
dela opravil sam.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ustreznost tehničnim zahtevam,
– konkurenčnost cen,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji – avansov ni,
– garancijska doba,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
7. Razpisno dokumentacijo lahko vsak

delovni dan med 9. in 12. uro ob plačilu
3.000 SIT dvignete na Uradu RS za intelek-
tualno lastnino, Kotnikova 6, pri Schwarz-
bartl (tel. 178-3118 oziroma II. nadstropje
levo, soba 2.01). Dodatne informacije pa
lahko dobite pri Rožancu na tel. 12-72-030.

8. Ponudbe lahko pošljete priporočeno
po pošti ali prinesete osebno na naslov: Urad
RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis”.

Ponudbe morajo prispeti na urad do pet-
ka 13. septembra.

Ponudb, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala in jih bo
nepregledane vrnila.

Ponudbe morajo biti urejene v skladu z
javnim razpisom in vsebovati postavke, ki
so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki ne
bodo urejene kot je zahtevano in ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z no-
benim od ponudnikov ne sklene pogodbe.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v torek, 17. septembra, ob 10.
uri, v II. nadstropju, soba 2.08.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 10 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Urad RS za intelektualno lastnino

Ob-3935

Na  podlagi  nalog  iz   3.  člena  zakona
o  družbi  za  avtoceste  v  Republiki
Sloveniji  (Ur.  l.  RS,  št.  57/93)  in  v
skladu s programom izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta
1999, Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo: Prestavitve in zaščite TK

vodov na odseku AC Vransko–Blagovica
Orientacijska vrednost del znaša:

70,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 4. 9. 1996 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Pavel Saje, dipl.
inž. (tel. 302-843).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Presta-
vitve in zaščite TK vodov na odseku AC
Vransko–Blagovica.”

Javno odpiranje ponudb bo 4. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

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

DARS, d.d.

Ob-3928

Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, kot
(so)investitor objavlja skladno z določili
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
1. Pooblaščeni naročnik: Klinični center

Ljubljana, Zaloška 7, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izvedbeno projekti-

ranje ter izvedba gradbenih, obrtniških in
inštalacijskih del z vgradno opremo.

3. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti 6 dni po objavi razpisa, in sicer od 8.
do 12. ure, na Ministrstvu za zdravstvo,
Ljubljana, Štefanova 5, proti nepovratnemu
plačilu 240.000 SIT.

4. Predmet razpisa je izvedbeno projek-
tiranje ter izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del po idejnem projektu s po-
pisi št. 7196 z dne 15. 8. 1996, za objekt
Očesna klinika KC Ljubljana.

5. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 1.300,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja na-
ročila je november 1996, dokončanja pa 15
mesecev.
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7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be oziroma ponudnika oziroma pogoji po-
nudbe so:

a) merila:
– cena in plačilni pogoji, možnost odlo-

ženega plačila oziroma kreditiranja,
– kvaliteta,
– roki izvedbe (dokončanja),
– garancijski pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma

prednosti ponudnika pred konkurenco,
– druga merila, opredeljena v razpisni

dokumentaciji;
b) pogoji:
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,

se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke,

– ponudnik mora upoštevati ustre-
zen/možen transport pri izvedbi,

– investitor oziroma naročnik ima pravi-
co uveljaviti vso škodo, ki bi mu nastala
zaradi pogodbene zamude izbranega ponud-
nika,

– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji vključno s podrobnimi
razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentaci-
je v celoti soglaša in bodo vsebovani v po-
godbi, ki jo bo sklenil z investitorjem in
naročnikom,

– v primeru, če je posamezno vprašanje v
razpisni dokumentaciji glede vsebine, postop-
kov ali rokov urejeno drugače kot s tem razpi-
som, se upoštevajo določila tega razpisa,

– ponudba mora vsebovati vse elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe,

– (stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami).

8. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za Očesno kliniko KC Ljubljana”, na
naslov: Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 30  dni,
pri čemer prične rok teči z dnevom objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudnik lahko zahteva podrobnejša po-
jasnila o razpisanem javnem naročilu pisno
v 5 dneh po dvigu razpisne dokumentacije.
Odgovor bo v roku 5 dni posredovan vsem,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

9. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb, in
sicer ob 10. uri, v veliki sejni sobi Mini-
strstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova
5, pritličje.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatu izbire najkasneje v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

11. Nepravočasno dostavljena oziroma
nepravilno opremljena ponudba bo kot ne-
veljavna vrnjena pošiljatelju.

Ob-3929

Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, kot
(so)investitor objavlja skladno z določili
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
1. Pooblaščeni naročnik: Klinični center

Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvedbeno projekti-
ranje ter izvedba gradbenih, obrtniških in
inštalacijskih del z vgradno opremo.

3. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti 6 dni po objavi razpisa, in sicer od 8.
do 12. ure, na Ministrstvu za zdravstvo,
Ljubljana, Štefanova 5, proti nepovratnemu
plačilu 150.000 SIT.

4. Predmet razpisa je izvedbeno projek-
tiranje ter izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del po idejnem projektu s po-
pisi št. 1016/96 z dne 25. 8. 1996, za objekt
Nadomestna gradnja Tehničnih služb KC.

5. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 540,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja na-
ročila je november 1996, dokončanja pa 15
mesecev.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be oziroma ponudnika oziroma pogoji po-
nudbe so:

a) merila:
– cena in plačilni pogoji, možnost odlo-

ženega plačila oziroma kreditiranja,
– kvaliteta,
– roki izvedbe (dokončanja),
– garancijski pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma

prednosti ponudnika pred konkurenco,
– druga merila, opredeljena v razpisni

dokumentaciji;
b) pogoji:
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,

se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke,

– ponudnik mora upoštevati ustre-
zen/možen transport pri izvedbi,

– investitor oziroma naročnik ima pravi-
co uveljaviti vso škodo, ki bi mu nastala
zaradi pogodbene zamude izbranega ponud-
nika,

– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji vključno s podrobnimi
razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentaci-
je v celoti soglaša in bodo vsebovani v po-
godbi, ki jo bo sklenil z investitorjem in
naročnikom,

– v primeru, če je posamezno vprašanje
v razpisni dokumentaciji glede vsebine, po-
stopkov ali rokov urejeno drugače kot s tem
razpisom, se upoštevajo določila tega razpi-
sa,

– ponudba mora vsebovati vse elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe,

– (stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami).

8. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za Tehnične službe KC Ljubljana”,
na naslov: Ministrstvo za zdravstvo, Štefa-
nova 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 30
dni, pri čemer prične rok teči z dnevom
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudnik lahko zahteva podrobnejša po-
jasnila o razpisanem javnem naročilu pisno
v 5 dneh po dvigu razpisne dokumentacije.
Odgovor bo v roku 5 dni posredovan vsem,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

9. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb, in
sicer ob 10. uri, v veliki sejni sobi Mini-
strstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova
5, pritličje.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatu izbire najkasneje v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

11. Nepravočasno dostavljena oziroma
nepravilno opremljena ponudba bo kot ne-
veljavna vrnjena pošiljatelju.

Ob-3930

Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, kot
(so)investitor objavlja skladno z določili
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
1. Pooblaščeni naročnik: Onkološki in-

štitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izvedbeno projekti-

ranje ter izvedba gradbenih, obrtniških in
inštalacijskih del z vgradno opremo.

3. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti 6 dni po objavi razpisa, in sicer od 8.
do 12. ure, na Ministrstvu za zdravstvo,
Ljubljana, Štefanova 5, proti nepovratnemu
plačilu 450.000 SIT.

4. Predmet razpisa je izvedbeno projek-
tiranje ter izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za rekosntrukcijo obsto-
ječih objektov in nadomestne - dodatne
gradnje po idejnem projektu s popisi št.
1155-KC-OI-IP in projekt za razpis št.
1155-KC-OI-PZR z dne 23. 8. 1996, za ob-
jekt Onkološki inštitut Ljubljana.

5. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 4.500,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja na-
ročila je november 1996, dokončanja pa 36
mesecev.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be oziroma ponudnika oziroma pogoji po-
nudbe so:

a) merila:
– cena in plačilni pogoji, možnost odlo-

ženega plačila oziroma kreditiranja,
– kvaliteta,
– roki izvedbe (dokončanja),
– garancijski pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma

prednosti ponudnika pred konkurenco,
– druga merila, opredeljena v razpisni

dokumentaciji;
b) pogoji:
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,

se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke,

– ponudnik mora upoštevati ustre-
zen/možen transport pri izvedbi,

– investitor oziroma naročnik ima pravi-
co uveljaviti vso škodo, ki bi mu nastala
zaradi pogodbene zamude izbranega ponud-
nika,

– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji vključno s podrobnimi
razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentaci-
je v celoti soglaša in bodo vsebovani v po-
godbi, ki jo bo sklenil z investitorjem in
naročnikom,

– v primeru, če je posamezno vprašanje v
razpisni dokumentaciji glede vsebine, postop-
kov ali rokov urejeno drugače kot s tem razpi-
som, se upoštevajo določila tega razpisa,
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– ponudba mora vsebovati vse elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe,

– (stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami).

8. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za Onkološki inštitut Ljubljana”, na
naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, 1000
Ljubljana, Zaloška 2, in sicer v roku 30 dni,
pri čemer prične rok teči z dnevom objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudnik lahko zahteva podrobnejša po-
jasnila o razpisanem javnem naročilu pisno
v 5 dneh po dvigu razpisne dokumentacije.
Odgovor bo v roku 5 dni posredovan vsem,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

9. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb, in
sicer ob 10. uri, v sejni sobi, stavba C, On-
kološkega inštituta, Ljubljana, Zaloška 2.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatu izbire najkasneje v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

11. Nepravočasno dostavljena oziroma
nepravilno opremljena ponudba bo kot ne-
veljavna vrnjena pošiljatelju.

Ministrstvo za zdravstvo RS

Ob-3951

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
20A/96

za izbiro izvajalca za zdravstveno oceno
in analizo delovnega mesta operaterja
na radarskih sistemih in pirotehnika
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet
Projekt zdravstvene ocene in analize de-

lovnega mesta operaterja na radarskih siste-
mih in pirotehnika:

– ocena delovnega mesta z več vidikov
(obremenitve, škodljivosti),

– opredelitev obsega, vsebine in časovnih
rokov preventivnih zdravstvenih pregledov,

– opredelitev zdravstvenih in psihofizič-
nih zahtev za opravljanje konkretnega dela.

3. Orientacijska vrednost del: 5,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: september 1996–december 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo
tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpi-
sno dokumentacijo. Razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki ob predloženem potrdilu
(na potrdilu mora biti naveden polni naslov
ponudnika s številko javnega razpisa) po
vplačanih stroških za izdelavo razpisne do-
kumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT
na žiro račun MORS, št. 50100-637-55216,
dvignejo vsak dan po objavi razpisa do
vključno 12. 9. 1996, med 11. in 12. uro, na
MORS, Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 13. 9. 1996, po tel. 061/152-10-41,
int. 225, pri Boženi Žižić.

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 16. 9. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
20A/96 – zdravstvena ocena in analiza de-
lovnih mest”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1996
ob 10. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-3952

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-BO 26/96
za izbiro izvajalca za dobavo penilnih

sredstev
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
A) univerzalno penilno sredstvo za ga-

šenje požarov (100.000 l),
B) penilo za gašenje požarov v naravi

(50.000 l),
C) retardant za gašenje požarov v naravi

(2.000 kg).
3. Orientacijska vrednost del:
a) 59,000.000 SIT,
B) 40,000.000 SIT,
C) 7,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: oktober 1996–november 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 26. 9. 1996, med
11. in 12. uro, na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 27. 9. 1996, po tel. 061/171-22-83,
pri Tomažu Kučiču.

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 30. 9. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
26/96 – penilna sredstva”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996
ob 10. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-3953

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
12A/96

za izbiro izvajalca za dobavo motornih,
transmisijskih, hidravličnih,

konservacijskih olj, tehničnih tekočin ter
masti za vzdrževanje bojnih in nebojnih

vozil, orožja ter zračnih plovil
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: motorna transmisijska, hi-
dravlična, konservacijska olja, tehnične te-
kočine ter masti za vzdrževanje bojnih in
nebojnih vozil, orožja ter zračnih plovil.

3. Orientacijska vrednost del: 58,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: oktober 1996–oktober 1997.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
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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 26. 9. 1996, med
11. in 12. uro, na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 27. 9. 1996, po tel. 061/171-23-48,
pri Janku Erklavcu.

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 30. 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 12A/96 – olja, tekočine in masti”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996
ob 9. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-3954

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

delno ponovljen javni razpis št.
MORS-BO 19A/96

za izbiro izvajalca za najem vojaških
okrepčevalnic

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
1. najem vojaške okrepčevalnice v

Vojašnici Kranj, površine ca. 117 m2,
2. najem vojaške okrepčevalnice v

Vadbenem centru Pokljuka, površine ca. 77
m2,

3. najem vojaške okrepčevalnice v
Vojašnici Celje, površine ca. 168 m2.

3. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1. 11. 1996–31. 10. 1997.

4. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-

mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 12. 9. 1996, med
11. in 12. uro, na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

5. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 13. 9. 1996, po tel. 061/171-21-55,
pri Marjetki Bartolj.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

7. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 16. 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
19A/96 – najem vojaških okrepčevalnic”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1996
ob 9. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

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

Ob-3955

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

delno ponovljen javni razpis št.
MORS-BO 23A/96

za izbiro izvajalca za izdelavo
razvojno-raziskovalnih nalog,

standardizacije in meril
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
A) program ukrepov za zaščito tekočih

voda pred onesnaženjem z vodi nevarnimi
snovmi na vodnem območju Drave;

B) standardizacija zakloniščne opreme;
C) standardizacija zaščitne in reševalne

opreme.
3. Orientacijska vrednost del:
A) 1,800.000 SIT,

B) 600.000 SIT,
C) 800.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del:
A) 140 dni od podpisa pogodbe,
B) 120 dni od podpisa pogodbe,
C) 120 dni od podpisa pogodbe.
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 12. 9. 1996, med
11. in 12. uro, na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 13. 9. 1996, po tel. 061/171-23-96,
pri Katji Buda.

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 16. 9. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
23A/96 – izdelava razvojno-raziskovalnih
nalog, standardizacije in meril”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1996
ob 12. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-3956

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
28A/96

za izbiro izvajalca za nadgraditev
sistema radijskih zvez ZA-RE in

vzdrževanje radiotelefonskega sistema
slovenske vojske
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1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
A) nadgraditev sistema radijskih zvez

ZA-RE
a) postavitev treh dodatnih repetitorskih

sistemov ZA-RE
b) postavitev terminala za tiho alarmira-

nje
c) postavitev petih sistemov rezervnega

napajanja repetitorskih postaj
d) nakup satelitskega telefona za potre-

be vozila zvez
B) vzdrževanje raditelefonskega sistema

slovenske vojske
a) vzdrževanje sistema in naprav.
3. Orientacijska vrednost del:
A:a) 12,000.000 SIT,
b) 1,600.000 SIT,
c) 1,700.000 SIT,
d) 1,500.000 SIT,
B: a) 5,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del:
A: a, b, c: september 1996–november

1996,
d: september 1996– oktober 1996,
B: a: oktober 1996–oktober 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 12. 9. 1996, med
11. in 12. uro, na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
vključno 13. 9. 1996, po tel. 061/171-22-32,
pri Marjanu Janši.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 16. 9. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
28A/96 – nadgraditev sistema radijskih zvez
ZA-RE”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1996
ob 11. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Št. 1027/96 Ob-3910

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Kidri-
čevo objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo fasade,

portala pred glavnim vhodom in
ureditve parkirišča na

poslovno-stanovanjskem bloku v Občini
Kidričevo

1. Naročnik: Občina Kidričevo, Ul. Bo-
risa Kraigherja 25, Kidričevo.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
sanacijo fasade, portala pred glavnim vho-
dom in ureditve parkirišča na poslovno-sta-
novanjskem bloku v Občini Kidričevo.

3. Lokacija: Kidričevo.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno: zunanji ometi, tlakovska, ključavni-
čarska, slikopleskarska in asfaltna dela.

Orientacijska vrednost del je 4,700.000
SIT. Investitor si pridržuje pravico odločati
se za manjši obseg del od razpisanega ozi-
roma za fazno izgradnjo, odvisno od razpo-
ložljivih finančnih sredstev.

5. Rok: predvideni pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje pa v 30 dneh.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: strokovnost, ponudbena ce-
na, plačilni pogoji, reference na podobnih
delih, rok izdelave in garancija za delo.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-
jugodnejši.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavine
iz 12. člena zgoraj citirane odredbe. Ponudnik
lahko ponudi vsa dela ali posamezna dela.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 2. 9. 1996
naprej, med 8. in 12. uro, na občinski upra-
vi, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo. In-
formacije po tel. 062/796-112.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za izbiro izvajalca za sanacijo fasa-
de, portala pred glavnim vhodom in uredi-
tve parkirišča na poslovno-stanovanjskem
bloku v Občini Kidričevo” je potrebno v
zapečateni ovojnici dostaviti do 20. 9. 1996
do 11. ure, na naslov Občina Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

10. Odpiranje ponudb bo 20. 9. 1996 ob
12. uri, v prostorih Občine Kidričevo.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
osmih dneh po odpiranju ponudb.

12. Za prevzem razpisne dokumentacije
je treba plačati znesek 10.000 SIT na ŽR
52400-630-20759, odprt pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje, Po-
družnica Ptuj.

Občina Kidričevo

Ob-3911

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil

(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Majš-
perk objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo

zemeljskega plazu na lokalni cesti 6264
Majšperk–Žetale

1. Naročnik: Občina Majšperk, Majšperk
32a.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
sanacijo zemeljskega plazu na lokalni cesti
6264 Majšperk–Žetale.

3. Lokacija objekta: Žetale.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Opis in vrsta del sta navedena v razpisni

dokumentaciji.
Orientacijska vrednost del je 14,500.000

SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je možen

takoj po izbiri izvajalca. Rok dokončanja je
predvidoma 30. november 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: reference pri sorodnih delih,
ponudena cena, rok in druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-
jugodnejši.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 2. 9. 1996
naprej, med 8. in 12. uro, na Občinskem
uradu Majšperk, Majšperk 32a. Informacije
po tel. 062/794-495.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za plaz Žetale” je potrebno dostaviti
v zapečateni ovojnici do 16. 9. 1996 do 11.
ure, na naslov Občina Majšperk, Majšperk
32a.

10. Odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996 ob
12. uri, v prostorih Občine Majšperk.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Majšperk

Št. 208/96 Ob-3913

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 Biotehniška fakulteta, Oddelek za
zootehniko, Groblje 3, Domžale

javni razpis
za nakup dveh službenih vozil

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Domžale.

2. Predmet javnega razpisa je nakup dveh
službenih vozil:

– Pick Up z delovno prostornino motorja
1300 ccm3, dvižnimi zadnjimi steklenimi
vrati ter orientacijsko ceno 1,300.000 SIT;

– Karavan z delovno prostornino motor-
ja do 2.000 ccm3, star do dve leti, ter z
orientacijsko ceno 2,500.000 SIT.

Ponujeni vozili morata zadoščati tehnič-
nim pogojem varnosti, imeti predpisane ate-
ste, zagotovljen servis in rezervne dele ter
obvezno opremo.

3. Ponudba mora vsebovati: firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji po-
nudnika, bonitetne obrazce, ponujeno ceno s
strukturo cene in plačilne pogoje, garancij-
ske roke, seznam servisov in prospekte.
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4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
tivnost cen;

– dobavni rok;
– opcija ponudbe, garancije za brezhib-

nost in servis;
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov;
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire

najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudbe z vso ustrezno dokumentaci-

jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup vozila”, v
roku 10 dni od objave razpisa na naslov:
Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulte-
ta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Dom-
žale. Pravočasnost ponudbe se presoja po
prejemni teoriji.

6. Odpiranje ponudb bo 3 dni po zaključ-
ku roka za oddajo ponudb, tj. 11. 9. 1996 ob
8. uri, v zbornici Biotehniške fakultete, Od-
delka za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Morebitne informacije dobite na tel.
061/713-611.

Biotehniška fakulteta
Domžale

Št. 308/96 Ob-3914

Na podlagi določil zakona o proračunu Re-
publike Slovenije in določil odredbe o pogo-
jih in načinu javnega razpisa za oddajo dolo-
čenih del, ki se financirajo iz proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 40/95) objavlja
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (ZRC
SAZU), Ljubljana, Gosposka 13

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup

1. Video rekorderja Betacam s priborom
in naslednjo konfiguracijo:

– kamkorder ali kamera + dock. recorder
(1 kom.),

– adapter (1 kom.),
– baterije (4 kom.),
– video kasete (50 kom.).
2. Okvirna vrednost je 2,5 mio SIT.
3. Podrobnejše informacije so na voljo

na ZRC SAZU, pri dr. Naško Križnarju, tel.
12-56-068, int. 280, 279.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cena,
– plačilni pogoji (brez predplačila),
– dobavni rok in servis.
5. Ponudbe naj bodo oddane v zapečate-

ni ovojnici z oznako “Kamkorder” do 13.
septembra 1996 do 12. ure, v tajništvo ZRC
SAZU.

6. Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996
ob 12. uri, na ZRC SAZU, Ljubljana, Gos-
poska 13/II.

7. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

ZRC SAZU

Št. 7/0-1798/1-96 Ob-3915

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ljub-
ljana, Cigaletova 15, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 7.
člena pravilnika o načinu in postopku odda-
je graditve objektov

javni razpis
za dobavo opreme in postavitev WAN

omrežja
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja

opreme in izvajalca za postavitev WAN
omrežja.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo proti predložitvi dokazila o plačilu
10.000 SIT na žiro račun podjetja, št.
50100-601-35407, pri Mateju Sustiču, dipl.
inž., v sobi 4B12 poslovne stavbe Telekoma
Slovenije, Stegne 19, Ljubljana, tel.
061/1811-670, ali pri Tomislavu Cofu, v so-
bi 2L14 poslovne stavbe Telekoma Sloveni-
je, Cigaletova 10, Ljubljana, tel.
061/1318-171, od 2. septembra 1996 do
vključno 6. septembra 1996, vsak dan od 11.
do 13. ure. Na istem naslovu lahko ponudni-
ki dobijo tudi natančnejše informacije.

4. Vrednost investicije
Ocenjena vrednost investicije znaša 60

mio SIT.
5. Rok izvedbe
Predviden rok za začetek del je 15. de-

cember 1996, predvideni rok zaključka del
pa 1. februar 1997.

6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci, ki so registrirani za opravljanje del iz
tega razpisa, imajo dovoljenje za delo,
ustrezne kadre in izkušnje pri opravljanju
tovrstnih del.

Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izva-
jalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije,
št. 5/95).

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-

lekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Ciga-
letova 10, Ljubljana, ali biti oddane nepo-
sredno v sobi 201 na Cigaletovi 10, Ljublja-
na, najkasneje do 4. oktobra 1996 do 10.
ure. Ponudbe morajo biti v enem izvodu in
v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba WAN”.

9. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 4. oktobra 1996 ob

11. uri, v sejni sobi v 4. nadstropju poslovne
zgradbe Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
Cigaletova 10, Ljubljana.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v roku najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.

Št. 7/0-1798-2-96 Ob-3916

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ljub-
ljana, Cigaletova 15, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 7.
člena pravilnika o načinu in postopku odda-
je graditve objektov

javni razpis
za izbiro dobavitelja računalnikov tipa PC

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana, Cigaletova 15.

2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja
opreme računalniške opreme tipa PC za po-
trebe PE Ljubljana, Cigaletova 10.

3. Razpisna dokumentacija
Natančnejše informacije v zvezi z razpi-

sno dokumentacijo in samo razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki dobijo od 2. sep-
tembra 1996 do vključno 6. septembra 1996,
od 12. do 14. ure v sobi 4B12 poslovne
stavbe Telekoma Slovenije, Ljubljana, Steg-
ne 19, pri Gorazdu Hribarju, dipl. inž., tel.
061/1811-676.

4. Vrednost investicije
Ocenjena vrednost investicije znaša 14

mio SIT.
5. Dobavni rok: v najkrajšem možnem

času  po  sklenitvi  pogodbe,  vendar  naj-
kasneje  v  osmih  dneh  po  sklenitvi
pogodbe.

6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci, ki so registrirani za opravljanje del iz
tega razpisa, imajo dovoljenje za delo,
ustrezne kadre in izkušnje pri opravljanju
tovrstnih del.

Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izva-
jalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije,
št. 5/95).

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja. Investitor si pridržuje pravico,
da glede na ostale kriterije najcenejše po-
nudbe ne šteje za najugodnejšo.

8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-

lekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Ciga-
letova 10, 1000 Ljubljana, ali neposredno v
sobi 201 na Cigaletovi 10, Ljubljana, najka-
sneje do 30. septembra 1996 do 10. ure.
Ponudbe morajo biti v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba PC”.

9. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 30. septembra 1996

ob 13. uri, v sejni sobi v 4. nadstropju po-
slovne zgradbe Telekom Slovenije, PE Ljub-
ljana, DE Telekomunikacije, Stegne 19,
Ljubljana.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v roku najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.

Ob-3917

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrast-
nik objavlja

javni razpis
za oddajo del: dozidava in izvedba

instalacij kotlarne za uporabo
zemeljskega plina na Osnovni šoli Dol

pri Hrastniku
A. Splošni podatki



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3478 Št. 48 – 30. VIII. 1996

1. Investitor: Osnovna šola narodnega
heroja Rajka Hrastnik, Log 19, Hrastnik.

2. Predmet natečaja in obseg del: dozi-
dava in izvedba instalacij kotlarne za upo-
rabo zemeljskega plina na osnovni šoli Dol
pri Hrastniku.

3. Predvidena vrednost razpisanih del
znaša 5,600.000 SIT.

4. Roki: predvidena izvedba del v okto-
bru 1996.

B. Razpisni pogoji
1. Ponudniki morajo ponudbi priložiti

naslednje dokumente:
a) registracijo za dejavnost, v katero spa-

dajo razpisana dela in odločbo o usposob-
ljenosti za izvajanje razpisanih del, ter
obrazce BON 1 in BON 2,

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje in izvedbo razpisanih
del,

d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-
nega materiala,

e) predlog pogodbe,
f) terminski plan.
2. Ponudbo v ovojnici z oznako “Ne od-

piraj! Ponudba za dozidavo in izvedbo in-
stalacij kotlarne za uporabo zemeljskega pli-
na na osnovni šoli Dol pri Hrastniku” je
potrebno dostaviti v tajništvo Osnovne šole
narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19,
Hrastnik, 10. dan po objavi natečaja v Urad-
nem listu RS, do 10. ure.

3. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11.
uri, v prostorih Osnovne šole narodnega he-
roja Rajka Hrastnik, Log 19, Hrastnk. O
izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ude-
leženci razpisa obveščeni v 5 dneh po odpi-
ranju ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev točke B/1 tega
razpisa,

– ponudbena cena,
– finančni pogoji oziroma ugodnosti

(možnost kredita, odlog plačila, gradnja po
sistemu “ključ v roke”),

– fiksnost cene,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
5. Informacije v zvezi z razpisom in raz-

pisna dokumentacija je na voljo na Občini
Hrastnik, Direkcija za prostor, okolje in jav-
ne komunalne službe, tel. 0601/43-600 (Co-
le).

Osnovna šola narodnega heroja
Rajka Hrastnik

Ob-3918

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

izdelavo, dobavo in montažo
pisarniškega pohištva in arhivske

opreme
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

pisarniškega pohištva in arhivske opreme
za potrebe:

I. Upravne enote Črnomelj

Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 25,800.000 SIT;

II. Upravnih enot v različnih krajih v Slo-
veniji

Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 9,820.000 SIT;

III. Ministrstva za zdravstvo, Urada RS
za zdravila, Ljubljana

Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 7,500.000 SIT.

2. Predvideni rok dobave z montažo je
30 dni po sklenitvi pogodbe.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a, pri Danici Lasič, tel.
061/1785-450, od 4. 9. 1996 do 16. 9. 1996,
od 8. do 10. ure.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo ob predložitvi pooblastila za
dvig.

4. 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.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
6. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, z natančno navedbo predmeta razpisa
in označbo: “Ne odpiraj – ponudba!, je 20. 9.
1996 do 10. ure. Ponudbe se oddajo v vlo-
žišču glavne pisarne Servisa skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.

7. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
20. 9. 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.

Ob-3919

Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb Vlade, Ljubljana, Gregorčičeva
27a, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo vozil

1. Naročnik: Servis skupnih služb Vla-
de.

Uporabniki: Državni upravni organi.
2. Vozila, ki so predmet javnega razpisa,

so:
a) s prostornino motorja do 1800 ccm in

4 × 4 pogon – 2 kosa,
b) s prostornino motorja 1800 do 2000

ccm – 1 kos,
c) s prostornino motorja 2200 do 2500

ccm – 1 kos.
Okvirna vrednost vozil je 12,000.000

SIT.

Prevzem vozil naj bo možen v Ljubljani.
3. Predvideni dobavni rok je največ 30

dni po sklenitvi pogodbe.
4. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa in raz-
pisnimi pogoji naročnika in obvezno sestav-
ljene na podlagi originalne razpisne doku-
mentacije. Veljavnost ponudb naj bo vsaj
30 dni po javnem odpiranju.

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

– konkurenčne cene,
– tehnične lastnosti ponujenih vozil,
– oprema, ki povečuje varnost voznika

in je vključena v osnovni ceni,
– roki dobave in garancijski rok,
– fiksna cena in plačilo 30 dni po dobavi,
– reference,
– boniteta ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev ter nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pre-
gled, možnost testne vožnje ali drugo).

6. Rok za oddajo ponudb je 19. 9. 1996
do 15.30, v vložišču Servisa skupnih služb
Vlade na Gregorčičevi 27a, v zaprti kuverti
z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpi-
raj – javni razpis za nabavo avtomobilov”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
20. 9. 1996 ob 9.30, v sejni sobi na Gregor-
čičevi 27a. Predstavniki ponudnikov mora-
jo imeti pismena pooblastila za zastopanje.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v dneh od 2. do 13. 9. 1996, od
8. do 11. ure, pri Jožici Matoša na Gregorči-
čevi 27a (1. nadstropje), za dodatne infor-
macije lahko kličejo po tel. 1785-455.

Servis skupnih služb Vlade

Št. 6/14-1074/2-96 Ob-3920

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ljub-
ljana, Cigaletova 15, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in
razvodnega omrežja (KKO) Podbrezje,

Tabor, Bistrica
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo krajevnega kabelskega in raz-
vodnega (KKO) Podbrezje, Tabor, Bistrica.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in podrobnejša

navodila lahko ponudniki dvignejo od 2. 9.
1996 dalje na sedežu investitorja, in sicer v
Službi za investicije PE Kranj, Mirka Vadno-
va 13, Kranj, pri Vinku Cveku, dipl. el. inž. ali
Marjanu Trilerju, v sobi št. 36, tel. 064/2620.

Investitor si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.

4. Vrednost del
Orientacijska vrednost razpisanih del:

18,500.000 SIT.
5. Lokacija objekta: naselja Podbrezje,

Tabor, Bistrica v Občini Naklo, in sicer po-
dročje telefonske centrale Podnart.

6. Pričetek in dokončanje del
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Predvideni rok za začetek del je 30. 9.
1996, predvideni rok za zaključek del pa je
30. 11. 1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokov-
ne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov ter izkušnje pri gradnji krajevnih ka-
belskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbor
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

so opredeljena v razpisnih pogojih investi-
torja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
10. 9. 1996 do 13. ure na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, 4000 Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj, ali
oddajte osebno v pisarni vložišča v I. nad-
stropju poslovne stavbe v Kranju, Mirka
Vadnova 13.

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.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega (KKO) Podbrez-
je, Tabor, Bistrica”.

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko 11.
9. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi – I. nadstrop-
je objekta B Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Na odpiranje so povabljeni vsi predstav-
niki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naju-

godnejšega ponudnika najkasneje v roku 14
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
Ljubljana

Ob-3921

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 izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije in sanacijo opornega zidu

pod severnim traktom škofjeloškega
gradu

1. Naročnik: Ljubljanski regionalni za-
vod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne, Tržaška 4, Ljubljana.

2. Naziv objekta: Loški grad.
3. Lokacija: Grajska pot 13, Škofja Lo-

ka.
4. Obseg in vrsta del: statična sanacija

opornega zidu severnega trakta in SV stolpa.
5. Rok za začetek del: september 1996.
6. Rok za zaključek del (prva faza) de-

cember 1996.
7. Orientacijska vrednost del je

15,000.000 SIT.
8. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference za izvajanje posegov na spo-

meniško pomembnih objektih,
– celovitost ponudbe, garancija za pra-

vočasno in strokovno izvedbo del,
– strokovna usposobljenost izvajalca z

dokazilom o registraciji, ponudbena cena in
druge morebitne ugodnosti.

9. Strokovne analize o stanju in trdnosti,
s popisom del in ocenjenimi količinami so
na voljo na Občini Škofja Loka, Mestni trg
15, soba 26.

Investitor organizira javni ogled objekta
v sredo, 4. septembra 1996 ob 12. uri, v
vsakem vremenu. Zbirno mesto je Loški
grad, Grajska pot 13, Škofja Loka.

10. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
do srede, 11. 9. 1996 na naslov: Ljubljanski
regionalni zavod za varstvo naravne in kul-
turne dediščine, izpostava Škofja Loka,
Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka, v zapeča-
teni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, javni
razpis za Loški grad”. Ponudba mora vse-
bovati elemente 12. člena odredbe o postop-
ku za izvajanje razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

11. Upoštevali bomo samo tiste ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse razpisne po-
goje.

12. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobijo ponudniki na Občini Škofja Loka,
Mestni trg 15, soba 26, ali pri tajniku obči-
ne, Poljanska c. 2.

13. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po poteku roka oddaje ponudb ob 12.
uri, na sedežu izpostave LRZVNKD v Škof-
ji Loki, Mestni trg 26.

14. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 7 dneh po odpiranju po-
nudb.

Ljubljanski regionalni zavod
za varstvo naravne

in kulturne dediščine

Št. 231/96 Ob-3923

Javni razpis
za nakup laboratorijske raziskovalne

opreme
1. Naročnik: SIQ, Slovenski institut za

kakovost in meroslovje, Tržaška c. 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: nakup laboratorijske
raziskovalne opreme.

2.1 Merilno mesto za preskušanje naprav
na:

a) elektronske razelektritve (IEC
1000-4-2), 200 V do 30 kV, kontaktno do 8
kV, zračno do 18 kV, možnost razširitve po
ISO 7637;

b) hitre prehodne pojave – burst (IEC
1000-4-4), trofazno 25 A, pulzna frekvenca
(spike frequency) do 1 MHz, ponavljanje
paketov (continius burst relese) do 10 kHz;

c) pulze motnje – surge (IEC 1000-4-5),
trofazno 25 A, vgrajen peak voltmeter in
ampermeter;

d) utripanje oziroma prekinitve napeto-
sti (IEC 1000-4-11), enofazno 16 A, innrush
current capability >500 A.

2.2 Signalni generator: 0,15 MHz ... 1
GHz, AM modulacija 0 ... 85%, pulsna mo-
dulacija, IEEE 488.2.

2.3 Merilnik visokofrekvenčne moči s
pripadajočimi senzorji in smernim sklopni-
kom (directional coupler): 150 kHz ... 1 GH-
z, možnost merjenja napredujoče in odbite
moči do 100 W.

2.4 Ojačevalnik s krmilnikom: 80 MHz
... 1 GHz, 100 W CW min., ojačanje 50 dB
min., spurious output –60 dBc min., harmo-
niki –15 dBc min., IEEE 488.

2.5 Merilnik polja z izotropnimi senzor-
ji, E: 30 V/m 30 MHz ... 1 GHz, optična
povezava z 20 m optičnega kabla, tripod,
IEEE 488.

2.6 Antena 80 MHz do 1 GHz, 130 W,
bi-log, tripod.

2.7 Analizator pulznih motenj, v skladu
z zahtevami standardov CISPR 14 in CISPR
16.

2.8 Sistem za nadzor preskusov: zaslo-
njena kamera z odpornostjo na električno
polje 30 V/m, monitor, zoom, optična pove-
zava z 20 m optičnega kabla, opcija mož-
nost vodenja preko vodila IEEE 488.

2.9 Feritni material za oblogo okloplje-
nega prostora (Faradayeve kletke): slablje-
nje (return loss) –15 dB (30 MHz ... 1 GHz)
površina stolp in stene: ca. 94 m2, tla ca. 25
m2.

2.10 Faradayeva kabina: zunanje dimen-
zije 7300 × 3600 × 3300 mm, vhod v kabino
s strani – vrata 2050 × 900 mm, dvojni
oklop na katerega je možno pritrditi feritne
dušilne elemente.

2.11 Faradeyeva kabina: zunanje dimen-
zije 6000 × 3000 × 3000 mm, vhod v kabino
s strani – vrata 2050 × 900 mm.

2.12 Visokofrekvenčni omrežni filter za
Faradayevo kletko, 4 × 25 A, 2 komada.

2.13 Šotor za preskušanje: neprevodna
nosilna konstrukcija (les, plastika), temen-
ska višina 4,5 m, širina pri tleh 6 m, širina
na višini 4 m = 3 m, dolžina 18 m, možnost
odstranitve platna na posameznih dolžin-
skih delih.

3. Orientacijske vrednosti naročila po
točkah iz prejšnjega odstavka:

– točka 2.1: orientacijska vrednost:
6,600.000 SIT,

– točka 2.2: orientacijska vrednost:
1,100.000 SIT,

– točka 2.3: orientacijska vrednost:
900.000 SIT,

– točka 2.4: orientacijska vrednost:
2,700.000 SIT,

– točka 2.5: orientacijska vrednost:
900.000 SIT,

– točka 2.6: orientacijska vrednost:
700.000 SIT,

– točka 2.7: orientacijska vrednost:
3,600.000 SIT,

– točka 2.8: orientacijska vrednost:
1,000.000 SIT,

– točka 2.9: orientacijska vrednost:
9,000.000 SIT,

– točka 2.10: orientacijska vrednost:
3,600.000 SIT,
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– točka 2.11: orientacijska vrednost:
2,250.000 SIT,

– točka 2.12: orientacijska vrednost:
540.000 SIT,

– točka 2.13: orientacijska vrednost:
1,400.000 SIT.

4. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe pošljite na naslov: SIQ, Tržaška

c. 2, 1000 Ljubljana, v 30 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, do 12. ure, z oznako
“Raziskovalna oprema – javni razpis – Ne
odpiraj”.

5. Ponudba mora vsebovati oznako mo-
dela, ceno, dobavni rok, garancijske pogo-
je, podatke o servisu ter osnovne tehnične
podatke (lahko iz katalogov oziroma teh-
ničnih specifikacij). Pomembnejše informa-
cije lahko ponudniki dobijo v SIQ, EMC
laboratorij, Saveljska c. 24, Ljubljana, pri
Gregi Kovaču, tel. 061/168-15-66, ali po
telefaksu 061/168-15-66.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– reference pri uporabi ponujenih mode-

lov v podobnih aplikacijah,
– kakovost,
– cena,
– dobavni rok.
7. Odpiranje ponudb
Ponudbe se bodo odpirale prvi delovni

dan po preteku roka za oddajo na SIQ, ob
15. uri, v sobi 316 poslovne stavbe na Tr-
žaški 2, v Ljubljani.

8. Rok za dobavo opreme bo dogovorjen
pogodbeno, predvidoma oktober 1996.

9. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa, je 30 dni po odpira-
nju ponudb.

Slovenski institut za kakovost
in meroslovje

Št. 290/96 Ob-3924

Republika Slovenija, Upravna enota Lju-
tomer, Vrazova ul. 1, Ljutomer, objavlja na
podlagi 91. člena zakona o izvrševanju pro-
računa 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

pisarniškega materiala
1. Naročnik: Upravna enota Ljutomer,

Vrazova ul. 11, Ljutomer.
2. Predmet razpisa je izbor najugodnej-

šega dobavitelja potrošnega pisarniškega
materiala (papir, zvezki, bloki, etikete, na-
lepke, kuverte, mape, registratorji, pisala,
lepila, drobni pisarniški material, razni
obrazci, potrošni material za pisalne stroje,
printerje in računalnike ter drugi drobni ma-
terial).

3. Orientacijska vrednost materiala:
2,000.000 SIT za 6 mesecev.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke:

– ime ponudnika in naslov,
– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne

sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

– dosedanje reference,

– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-
riala,

– dobavne roke za naročen material,
– specifikacijo materiala s cenami fco

lokacija naročnika po kosu, količinske in
druge popuste, vse preračunano na plačilo
30 dni po dobavi,

– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
6. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– Ponudba za dobavo potrošnega pisarniške-
ga materiala”.

Ponudba mora prispeti na naslov: Uprav-
na enota Ljutomer, Vrazova ul. 1, Ljutomer,
v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

7. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri, na-
slednjega dne po poteku roka iz 6. točke, na
sedežu naročnika, Vrazova ul. 1, sejna so-
ba, II. nadstropje.

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

10. Zainteresirani lahko dobijo dodatne
informacije v času razpisa pri Heleni Sagaj
na tel. 069/81-712, int. 252.

Upravna enota Ljutomer

Št. 777-16/96 Ob-3947

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

ponovni 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 delovnik 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 o 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
predvideva v letu 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena cena,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– finančni pogoji in plačilni pogoji,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– 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 kapacitetah in njihovi zase-
denosti,

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– podatki o boniteti poslovanja, ne sta-

rejši od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2,
BON 3),

– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpi-
ranju ponudb),

– pisno izjavo, da si je ogledal teren,
kjer se bodo izvajala dela, 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
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 v ponede-
ljek, 9. septembra 1996, do 8.30.

Ponudbe morajo do navedenega roka
prispeti – ne glede na vrsto prenosa – na
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naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, Li-
tija, v zapečatenih ovojnicah z oznako “Po-
novni razpis za gradnjo objektov nizke grad-
nje – 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 9. 9. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Litija, Jerebo-
va 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.

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

13. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Litija

Ob-3948

Jata Meso, d.d., Hladilniška 37, Polje pri
Ljubljani, razpisuje

natečaj
o primernosti izvajalca gradnje klavnice

puranov in čistilne naprave
Naziv investitorja: Jata-Meso, d.d., Hla-

dilniška 37, Polje pri Ljubljani.
Predmet natečaja je gradnja klavnice pu-

ranov s spremljajočimi objekti in čistilna
naprava.

Lokacija objektov je v kompleksu Perut-
ninske klavnice na Hladilniški 37 v Zalogu.

Orientacijska vrednost objektov znaša
1.000,000.000 SIT.

Predviden začetek del je v mesecu okto-
bru 1996 in zaključek del v mesecu decem-
bru 1997.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so določena s splošnimi in posebnimi pogo-
ji za graditev klavnice puranov in čistilne
naprave v Zalogu, Hladilniška 37, Polje pri
Ljubljani in so na voljo pri investitorju.

Po končanem natečaju o primernosti, bo
investitor najkasneje v sedmih dneh vse po-
nudnike, ki jih je izbral za primerne, pova-
bil, da v roku, določenem v splošnih in po-
sebnih pogojih za graditev klavnice pura-
nov in čistilne naprave, vložijo svoje po-
nudbe.

Rok za pisno prijavo na natečaj o pri-
mernosti je največ sedem dni po objavi.

Vse potrebne informacije dobite pri in-
vestitorju, tel. 481-711, vodja investicij.

Jata Meso, d.d., Ljubljana

Št. 20/96 Ob-3949

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

javni razpis
za oddajo del za izvedbo centralne
kurjave v podružnični šoli Ledine
1. Investitor: Osnovna šola Spodnja Idri-

ja, Šolska 9, Spodnja Idrija.

2. Predmet razpisa: montaža centralne
kurjave.

3. Lokacija: območje KS Ledine, Obči-
na Idrija.

4. Okvirna cena razpisanih del je
1,500.000 SIT.

5. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki na sedežu investitorja, pri ravnate-
ljici Heleni Bezeljak, vsak delovni dan med
8. in 14. uro, tel. 065/76-017.

6. Rok izvedbe del je 30. september
1996.

7. Prijave z naslovom ponudnika in oz-
nako “Ne odpiraj”, pošljite na naslov: Os-
novna šola Spodnja Idrija, Šolska 9.

8. Javno odpiranje ponudb bo 8 dni po
objavi oglasa v Uradnem listu RS, v Osnov-
ni šoli Spodnja Idrija.

Osnovna šola Spodnja Idrija

Št. 788/96 Ob-3950

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 orientacijska vred-

nost za ponovljen razpis.
2.1. Za izvajanje del
a) Objekt 1: Sanacija lokalne ceste

L2620 Vir–Količevo
Okvirna vrednost: 2,500.000 SIT.
b) Objekt 2: Sanacija Ulice Matije Tom-

ca v Domžalah
Okvirna vrednost: 4,500.000 SIT.
c) Objekt 3: Sanacija Rojske ceste od

Ljubljanske c. do Vegove ulice v Domžalah
Okvirna vrednost: 3,500.000 SIT.
d) Objekt 4: Sanacija Slamnikarske uli-

ce od Ljubljanske c. do Matija Tomca v
Domžalah

Okvirna vrednost: 7,500.000 SIT.
3. Rok izvedbe: objekt 1– 4:
Pričetek: september 1996.
Zaključek: september 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, Domžale. Ponudniki lahko dobijo po-
trebne informacije in razlage za izdelavo
ponudbe pri Tonkli Primožu ali Kump Jože-
tu, tel. 722-022 ali 714-005.

Odkupnina razpisne dokumentacije za
celotno postavko 2.1. je 6.000 SIT, odkup-
nina za posamezne dele postavke 2.1. pa
znaša 2.000 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 do
13. 9. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, 1230 Domžale, v
zaprti ovojnici z napisom “Javni razpis –
Komunala – Ne odpiraj!”.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 89, 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 delov-
ni dan ob isti uri.

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

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-3864

V skladu z 269. členom zakona o gospo-
darskih družbah objavljamo, da so bili na 1.
seji skupščine delniške družbe Industrija
gradbenega materiala Zagorje, d.d., dne 28.
6. 1996 izvoljeni 4 člani nadzornega sveta,
2 člana nadzornega sveta pa je izvolil svet
delavcev. Tako je sestava nadzornega sveta
delniške družbe Industrija gradbenega ma-
teriala Zagorje, d.d., od 28. 6. 1996 nasled-
nja:

1. Ostrožnik Sašo,
2. Lovše Jože,
3. Javornik Samo,
4. Špiler Peter,
5. Medvešek Milan,
6. Podlogar Ivan.

Industrija gradbenega materiala
Zagorje, d.d.

Direktor družbe

Št. 149 Ob-3863

V skladu z določili 18. člena statuta Za-
varovalnice Maribor, d.d. in na podlagi skle-
pa nadzornega sveta z dne 7. 8. 1996 sklicu-
je uprava družbe

skupščino
Zavarovalnice Maribor, d.d.

ki bo v ponedeljek, dne 30. 9. 1996 ob
10. uri, v Mariboru, v Cankarjevi ul. 3, v
sejni dvorani št. 607/VI, z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Predlog sklepov s prejšnjega zaseda-
nja skupščine in poročilo o izvedbi sklepov.

Predlog sklepa: sprejme in potrdi se po-
ročilo predsednika uprave družbe o izvrši-
tvi sklepov skupščine z dne 27. 6. 1996.

3. Informacija o rezultatih poslovanja
družbe v obdobju januar–junij 1996.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme v
vednost informacijo uprave o rezultatih po-
slovanja družbe v obdobju januar–junij
1996.

4. Obravnava predloga in sprejem skle-
pa o dokapitalizaciji Zavarovalnice Mari-
bor, d.d.

Predlog sklepa:
a) za zagotovitev predpisane višine ga-

rancijskega sklada Zavarovalnice Maribor,
d.d., se izvede dokapitalizacija delniške
družbe z izdajo 16.000 navadnih (rednih)
delnic po nominalni vrednosti 50.000 SIT
za delnico, v skupni nominalni vrednosti
800,000.000 SIT;

b) ponudba delnice se opravi na način,
opredeljen v 1. in 2. alinei 1. odstavka 5.
člena zakona o trgu vrednostnih papirjev
(Ur. l. RS, št. 6/94). Podrobnejši postopek
in pogoje prodaje delnic določi z izvedbeni-
mi sklepi Uprava družbe;

c) delnice se morajo vpisati in vplačati
najkasneje do 31. 12. 1996.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo in predlogi sklepov so na vpo-

gled v tajništvu družbe v Mariboru, Cankar-
jeva ulica 3, pisarna št. 604/VI.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor, d.d., oziroma njihovi pooblaščen-
ci, ki se morajo izkazati z verodostojnim
pooblastilom, v tajništvu družbe neposred-
no pred zasedanjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Ne glede na število delnic ima lahko posa-
mezni delničar 10% vseh glasov.

Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo s statu-
tom družbe določeno večino.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 11.30.

Zavarovalnica Maribor, d.d.
Uprava družbe

Št. 699 Ob-3859

Začasna uprava družbe Javna razsvetlja-
va, d.d., Ljubljana, Litijska cesta 263, vabi
delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Javna razsvetljava, d.d.,

Ljubljana
Okrožno  sodišče  v  Ljubljani  je  dne

30. 4. 1996 registriralo delniško družbo in
potrdilo statut. Začasna uprava ugotavlja,
da so s tem izpolnjeni pogoji za sklic
skupščine. Začasna uprava sklicuje
skupščino dne 30. 9. 1996 ob 12. uri, na
sedežu družbe Litijska cesta 263, Ljublja-
na Dobrunje.

Predlog dnevnega reda:
1. Imenovanje organov skupščine, zapi-

snikarja in notarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine, zapisnikar-
ja in notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti. Na osnovi po-
ročila preštevalcev glasov predsednik
skupščine ugotovi, da je skupščina sklepč-
na.

3. Seznanitev z dnevnim redom. Pred-
sednik seznani skupščino z dnevnim redom.

4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.

5. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s potekom lastninskega preobliko-
vanja.

6. Letno poročilo družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo družbe.
7. Sklep  o  delitvi  dobička  za  poslov-

na  leta  1993,  1994  in  1995,  ter  načelni
sklep  o  uporabi  dobička  za  razdobje
1996–2000.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob mnenju začasnega nadzornega sve-
ta se sprejme sklep o delitvi dobička za leta
1993, 1994 in 1995, ter načelni sklep o upo-
rabi dobička za razdobje 1996–2000.

8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časnega nadzornega sveta o imenovanju re-
vizorja.

10. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju nadzornega sveta.
11. Določitev nagrad za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o do-

ločitvi nagrad za člane nadzornega sveta.
12. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta bo na
vpogled vsak delovni dan pri Nevenki Hu-
dobivnik, od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Javna razsvetljava, d.d., Ljubljana
Začasna uprava

Ob-3857

Maksima 2 d.d., Ljubljana delničarka
Finmedie d.d., Ljubljana, v zakonsko pred-
pisanem roku vlaga

nasprotni predlog
dnevnega reda letne skupščine in

nasprotne predloge k posameznim
predlaganih sklepom letne skupščine, ki

bo v sredo, 11. septembra 1996.
A) Predlog spremenjenega dnevnega reda
Maksima 2 d.d., Ljubljana predlaga čr-

tanje 5. točke dnevnega reda (“Sprememba
statuta”), ki je povezana z zmanjšanjem šte-
vila članov nadzornega sveta družbe, in s
tem naslednji dnevni red:

1. Volitev organov.

2. Preizkus letnega poročila 1995.
3. Razporeditev dobička.
4. Imanovanje revizorja za poslovno le-

to 1996.
5. Volitev članov nadzornega sveta.
Obrazložitev
Maksima 2 d.d. meni, da je dosedanji

nadzorni svet v preteklih letih dobro oprav-
ljal svojo nalogo. To se je odražalo v rasto-
čem obsegu poslovanja in s tem povezanimi
rezultati družbe. V dosedanjem sodelovanju
z upravo družbe je nadzorni svet oblikoval
korekten in kreativen odnos.

Sedanje število članov nadzornega sveta
omogoča, da so v njem zastopani tako večji
deličarji družbe, kot tudi priznani strokov-
njaki in ugledni gospodarstveniki. Zato
Maksima 2 d.d. meni, da so statutarne spre-
membe, povezane s spremembo števila čla-
nov, nepotrebne.

B) Nasprotni predlogi sklepov

Spremenjeni sklep k 3. točki – Razpore-
ditev dobička se po novem glasi:

“Dobiček v znesku 119,560.433,38 SIT
se razporedi na:

– 2.000 SIT bruto dividende na redno
delnico,

– preostanek dobička ostane nerazpore-
jen.

V rezerve družbe se razporedi revalori-
zacijski popravek prenesenega dobička iz
leta 1994 v znesku 3,021.647,80 SIT.”

Obrazložitev
Predlagana delitev dobička je v skladu z

dosedanjo dividendno politiko družbe in z
rezultati njenega poslovanja v letu 1995.
Predlagana delitev dobička delničarjem
omogoča visok dividendni donos, kar bo
pripomoglo k cenjenosti delnice med vlaga-
telji na borzi. To se bo posredno odražalo v
višji ceni delnic Finmedie, kar bo omogoča-
lo njenim delničarjem tudi realizacijo kapi-
talskih dobičkov.

Spremenjeni sklep k 6. točki – Volitve
članov nadzornega sveta se po novem glasi:

“V nadzorni svet se izvoli:
– Kazimir Živko Pregl, rojen 24. 8. 1947,

predsednik uprave poslovnega sistema Mer-
cator d.d., Ljubljana,

– Jože Mermal, rojen 8. 10. 1954, direk-
tor BTC d.d., Ljubljana,

– Martin Kopač, rojen 23. 10. 1948, di-
rektor Hipotekarne banke d.d., Brežice,

– Žiga Jelenec, rojen 2. 8. 1966, direktor
Maksime 2 d.d., Ljubljana,

– Tomaž Jezerc, rojen 21. 1. 1957, po-
močnik direktorja Sektorja za poslovanje z
gospodarskimi družbami, Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana.”

Obrazložitev
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V nadzornem svetu družbe bosta poleg
na novo izvoljenih članov tudi že predhod-
no izvoljena predstavnika enega od večjih
delničarjev družbe t.j. skupine Dadas, in si-
cer Davorin Sadar in Marjan Vedlin.

Z nadzornim svetom, ki ga sestavljajo le
predstavniki enega samega večjega delni-
čarja, ne bi bili enakovredno zaščiteni inte-
resi ostalih večjih delničarjev, in še posebej
ne malih delničarjev.

Trenutno največji posamični delničar
Maksima 2 d.d., Ljubljana zato za svoja
predstavnika v nadzorni svet predlaga Žigo
Jelenca, direktorja Maksime 2 d.d., ter To-
maža Jezerca, strokovnjaka s področja gos-
podarskih financ.

Za zagotavljanje stalnosti dela nadzor-
nega sveta, ki je doslej vestno in korektno
opravljal svojo funkcijo, Maksima 2 d.d.
predlaga dosedanje člane nadzornega sveta,
in sicer Kazimirja Živka Pregla, Jožeta Mer-
mala in Martina Kopača. Vsi trije so ugled-
ni gospodarstveniki in strokovnjaki, ki lah-
ko s svojim poznavanjem slovenskega gos-
podarstvo odločilno prispevajo h kakovost-
nem delu nadzornega sveta.

Maksima 2 d.d. želi s svojim predlogom
oblikovati takšen nadzorni svet, da bo z na-
daljnjim sodelovanjem nekaterih dosedanjih
članov zagotovljena kontinuiteta in kako-
vost njegovega dela, hkrati pa bosta obe
največji skupini delničarjev imeli v njem
enakovredno, a ne prevladujočo vlogo.

LB Maksima d.o.o.
Ljubljana

Ob-3936

Na podlagi sklepa Nadzornega sveta Me-
talne Maribor, d.d., z dne 23. 8. 1996 Upra-
va Metalne Maribor, d.d., Maribor, sklicuje

redno sejo skupščine
Metalne Maribor delniške družbe

Maribor, Zagrebška 20,

ki bo dne 30. 9. 1996 ob 10. uri na sede-
žu družbe – upravna zgradba 1. nadstropje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna in lahko veljavno odloča.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: imenujeta se dva prešte-

valca glasov, predlagan zapisnikar in notar.
3. Obravnava predlogov uprave družbe

oziroma Nadzornega sveta o poslovanju
družbe v letu 1995.

Predlog sklepa: sklepanje o predlogih
Uprave družbe oziroma Nadzornega sveta
se preloži do pridobitve revidiranega poro-
čila o poslovanju družbe v letu 1995.

4. Prekoračitev pooblastil Uprave družbe
in nereagiranje članov Nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izvlečki zapisnikov sej Nadzornega sveta in
zavzame do njihove vsebine svoje stališče.

5. Imenovanje revizorske hiše za revidira-
nje poslovnega rezultata družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizorska hiša.

6. Določitev višine sejnin za člane Nad-
zornega sveta

Predlog sklepa: potrdi se predlagana vi-
šina sejnin.

Gradivo, o katerem bo odločala skupš-
čina,  je  delničarjem  na  vpogled  na
sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.

Če skupščina po tem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
kraju 60 minut kasneje. Na morebitnem
ponovnem zasedanju, bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega  kapitala  z  večino  pristojnih
glasov.

Metalna Maribor, d.d.,
Predsednik Uprave

Ob-3937

Na podlagi 37. in 38. člena statuta To-
varne čevljev Bor, Dolenjske Toplice, d.d.,
začasna uprava sklicuje

prvo skupščino družbe
ki bo dne 30. 9. 1996 ob 14. uri na sede-

žu družbe v Dolenjskih Toplicah, Močile 1,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in notarja v vlogi zapisnikarja

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca ter notar v pred-
lagani sestavi.

3. Sprejem poslovnika
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
4. Poročilo o lastninskem preoblikova-

nju podjetja
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

lastninskem preoblikovanju podjetja.
5. Obravnavanje poslovnih poročil za le-

ta 1993, 1994 in 1995 z mnenjem revizorja
in nadzornega sveta

Predlog sklepa: sprejmejo se poslovna
poročila za leto 1993, 1994 in 1995 z mne-
njem revizorja in nadzornega sveta.

6. Delitev dobička in pokrivanje izgube
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička in pokrivanje izgube.
7. Izvolitev in potrditev članov nadzor-

nega sveta
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta v predlagani sestavi.

8. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta

Predlog sklepa: določi se nagrada čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

9. Določitev revizorja
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1996

se imenuje revizijska hiša Podboršek k.d.,
Ljubljana.

10. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev: če skupščina ob napovedanem času
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob
15. uri istega dne v istem prostoru. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Tovarna čevljev Bor,
Dolenjske Toplice, d.d.,

Začasna uprava

Razne objave

Ob-3938

Konzorcij lastnikov kompleksa Trnovelj-
ska cesta 2, Celje, objavlja

javno dražbo
za prodajo

ki bo dne 4. 9. 1996, ob 12. uri, v kom-
pleksu Trnoveljska c. 2, Celje

I.
1. Poslovni prostor – pisarne v izmeri

109,5 m2 v 1. nadstropju upravne stavbe po
izklicni ceni 109.609 DEM, plačljivo v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

2. Poslovni prostor – pisarne v izmeri
83,4 m2 v 1. nadstropju upravne stavbe s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(103 m2) ter dodatnim zemljiščem name-
njenim za razstavni prostor avtomobilov v
izmeri 200 m2, po izklicni ceni 83.465
DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.

3. Poslovni prostor – pisarne v izmeri
63,6 m2 v pritličju upravne stavbe s pripada-
jočim funkcionalnim zemljiščem (79 m2),
po izklicni ceni 63.237 DEM, plačljivo v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

4. Poslovni prostor – pisarne v izmeri
58,8 m2 v pritličju upravne stavbe s pripada-
jočim funkcionalnim zemljiščem (73 m2),
po izklicni ceni 57.853 DEM, plačljivo v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

5. Poslovni prostor – del delavnic na ju-
gozahodnem delu kompleksa v izmeri 44
m2, garaža v izmeri 12 m2, nadstrešnica v
izmeri 153 m2 s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem (412 m2), po izklicni ceni
68.262 DEM, plačljivo v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

6. Poslovni prostor – pisarne v izmeri
39,5 m2 v 1. nadstropju upravne stavbe s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (49
m2), po izklicni ceni 39.537 DEM, plačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

7. Poslovni prostor – del delavnic na za-
hodnem delu kompleksa v izmeri 44 m2 s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (52
m2), po izklicni ceni 22.768 DEM, plačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dn plačila.

8. Poslovni prostor – del skladišča v
vzhodnem delu kompleksa v izmeri 375 m2

s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(300 m2), po izklicni ceni 124.366 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

9. Brunarica na Mrzlici stoječa na parce-
li št. 840/40 travnik 467 m2, 838/2 travnik
80 m2, 206 stavbišče 63 m2, vpisanih pri
vložni številki 446 k.o. Marija Reka, po iz-
klicni ceni 20.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3484 Št. 48 – 30. VIII. 1996

10. Prikolica znamke Adria tip B3, leto
izdelave 1987, po izklicni ceni 3.500 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

II. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije.

Predstavnik pravne osebe se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom ali overjenim iz-
vodom izpisa iz registra, fizična oseba pa z
osebnim dokumentom, pri čemer mora pred-
ložiti tudi potrdilo o državljanstvu.

III. Pred javno dražbo mora vsak ponud-
nik plačati varščino v višini 10% izklicne
cene preračunane iz DEM, in sicer tolarsko
protivrednost po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan dražbe na žiro račun št.
50100-620-128-05-12008741409-832 pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ekspozitura Celje z pripisom
“varščina za javno dražbo”.

Pred začetkom javne dražbe se mora po-
nudnik izkazati s potrjenim prenosnim na-
logom.

Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti
vrnili v 30 dneh po končani dražbi.

IV. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
prodajno pogodbo skleniti najkasneje v 8
dneh po končani dražbi, pred sklenitvijo pa
poplačati vsa investicijska vlaganja pred-
kupnim upravičencem v nepremičnine, ki je
predmet prodaje.

Celotno kupnino mora kupec plačati v
roku 15 dni po podpisu pogodbe. Če uspe-
šni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne
pogodbe in plačal celotne kupnine v dolo-
čenem roku, se prodaja razveljavi, plačano
varščino pa bo zadržal konzorcij lastnikov.

Prometni davek, druge dajatve in stroške
v zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.

Informacije posreduje Mestna občina Ce-
lje – Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje.

Konzorcij lastnikov kompleksa Celje

Ob-3942
Prodaja deleža

Večinski lastnik podjetja Mikro Ada Cru,
d.o.o., Center za računalniško usposablja-
nje, Parmova 41, Ljubljana, išče možnega
interesenta za prevzem njegovega deleža.
Možen je takojšen odkup tudi nekaterih dru-
gih deležev.

Zainteresirani naj se najavijo po tel. št.
061/132-62-02 ali 132-82-98.

Mikro Ada Cru, d.o.o.
Ljubljana

Ob-3943

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Kmetijska zadruga Šempe-

ter, z.o.o., Šempeter 21/a, Šempeter v Sa-
vinjski dolini.

Predmet prodaje: 93 navadnih imenskih
delnic Banke Celje, d.d., po ceni 8.600 SIT
za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,

imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 13. 9. 1996. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje, d.d.

Ob-3880

ITEO, d.o.o., Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z oznako:
ITEO Ljubljana d.o.o. št. 1.

Št. 609 Ob-3881

Srednja kemijska šola in gimnazija,
Aškerčeva 1, Ljubljana, preklicuje štampilj-
ko okrogle oblike premera 2 cm, z vsebino
Srednja kemijska šola in gimnazija Ljublja-
na, ki ima številko 2 in štampiljka pravokot-
ne oblike premera 6,5 cm, z vsebino Sred-
nja kemijska šola in gimnazija, Aškerčeva
1, Ljubljana.

Ob-3944

Adriatic D & I, Podjetje za zastopanje in
posredovanje zavarovanj, d.o.o., Topniška
35F, Ljubljana, preklicuje naslednje doku-
mente:

1. Zelena karta št.: 183423, 259243,
290914, 259850, 259748.

Ob-3946

Marija Močnik, Pod Gozdom 1, Šentjur,
preklicuje obrtno dovoljenje, izdano po
uradni dolžnosti: MŠRO: 5628214, št. obrt-
nega registra: 042468 z dne 6. 3. 1995, se-
rijska št. reprezentativnega obrtnega dovo-
ljenja: 0015216.

Ob-3945

Palovšnik Albin, stanujoč Zgoša 66, Be-
gunje, preklicuje ADR certifikat za prevoz
nevarnih snovi št. 001920.

ITS SOPOR, Kotnikova 24, Ljubljana,
zavarovalno polico št. AO 237094, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-47197

ROMANIK d. o. o., Sneberska cesta
114a, Ljubljana, zavarovalni polici št. AO
0397395, AO 0397394, izdala Zavarovalna
družba Adriatic. s-47236

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Alitović Gordana, Cesta dveh cesarjev
108 e, Ljubljana, potni list št. AA 825855,
izdala UE Ljubljana 19. 2. 1993. s-47151

Aram Sebastijan, Dogoška c. 100, Mari-
bor, potni list št. BA 85240, izdala UE Ma-
ribor. p-47047

Bezjak Marjana, Pelechova 33, Preserje
pri Radomljah, potni list št. AA 762979,
izdala UE Domžale 17. 2. 1993. s-47205

Bizjak Vida, Rožna pot 4, Koper, potni
list št. AA 203507, izdala UE Koper 11. 3.
1992. p-47021

Bratovščak Andjelko, Mihovci pri Vel.
Nedelji 10/b, Velika Nedelja, potni listšt.
BA 278829, izdala UE Ormož 23. 2. 1994.
g-47029

Bratuša Jožica, Imova 63, Benedikt, pot-
ni list št. BA 137798. g-47326

Brezovec Ana, Krožna c. 12, Koper, pet-
letno listino za prehod meje z Italijo št. AI
13917, izdala UE Koper. g-47113

Brojer Sebastjan, Celovška 122, Ljublja-
na, potni list št. AA 302380, izdala UE L-
jubljana 15. 7. 1992. s-47082

Crnčec Bojan, Valvazorjeva 52, Celje,
potni list št. AA 567053, izdala UE Celje
13. 11. 1992. p-47025

Cvijić Manej, Mariborska c. 42, Dravo-
grad, potni list št. 2920, izdala UE Dravo-
grad 10. 9. 1993. p-47087

Donko Dejan, Na brezno 42, Brezovica,
potni list št. AA 873627, izdala UE Ljublja-
na 15. 3. 1993. s-47069

Drenovec Andrijan, Glinškova pl. 8,
Ljubljana, potni list št. AA 63788, izdala
UE Ljubljana 28. 2. 1992. s-47124

Drofenik Boris, Cankarjeva 5, Ptuj, pot-
ni list št. AA 359076, izdala UE Ljubljana
21. 7. 1992. s-47140

Ereiz Ilija, Mejna ulica 44, Maribor, pot-
ni list št. AA 7625, izdala UE Maribor
12. 12. 1991. p-47060

Fatimić Enver, Cesta 2 cesarjev 106 l,
Ljubljana, potni list št. AA 599183, izdala
UE Ljubljana 4. 12. 1992. s-47079

Feldwick Desire, Ellerjeva ul. 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 48980, izdala UE
Ljubljana 15. 1. 1992. s-47272

Finžgar Romana, Čečovje 4, Ravne na
Koroškem, potni list št. BA 136872, izdala-
UE Ravne na Koroškem 6. 7. 1993. p-47003

Frankovič David, Lokev 192, Divača,
prepustnico VS št. AI 28973, izdala UE Se-
žana 10. 5. 1994. p-47080

Furman Igor, Otiški vrh 124, Dravograd,
potni list št. 1740, izdala UE Dravograd
11. 6. 1993. p-47088

Gerold Janez, Robindvor 44, Dravograd,
potni list št. BA 000282189, izdala UE Dra-
vograd. š-47044

Glišić Zoran, Prištinska 18, Ljubljana,
potni list št. BA 413439, izdala UE Ljublja-
na. s-47233

Gojkovič Adrijana, Volaričeva 40, Po-
stojna, potni list št. AA 272434, izdala UE
Postojna 14. 7. 1992. p-47023

Habinc Rok, Velnarjeva ulica 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 17819. s-47258

Hajšek Mateja, Plečnikova ulica 4, Ma-
ribor, potni list št. AA 968971, izdala UE
Maribor 26. 4. 1993. p-47020

Handanović Bekir, Stari trg 13, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 126290, izdala UE
Slovenj Gradec 11. 5. 1992. g-47154
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Hochkraut Anton, Ul. 1. maja 16, Po-
stojna, potni list št. AA 552340, izdala UE
Postojna 26. 10. 1992. p-47056

Hunjet Dušan, Tbilisijska 78, Ljubljana,
potni list št. AA 61340. s-47292

Jarec Primož, Ul. borcev za severno me-
jo 16, Ljubljana, potni list št. AA 769687,
izdala UE Ljubljana 5. 2. 1993. s-47198

Jašari Pretnar Minira, Vurnikova 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 973048, izdala UE
Ljubljana 3. 5. 1993. s-47134

Jermol Uroš, Zatolmin 47 a, Tolmin, pre-
pustnico VS št. AI 026668, izdala UE Tol-
min 22. 2. 1994. p-47062

Jordan Sebastijan, Malečnik 239, Mari-
bor, potni list št. BA 209137, izdala UE
Maribor 28. 9. 1993. p-47049

Kadunc Marko, Bežigrad 1, Ljubljana,
potni list št. AA 18374. s-47268

Kavrečič Goran, Spodnje Škofije, Ko-
per, petletno listino za prehod meje z Italijo
št. 8246, izdala UE Koper.

Kavčič Klavdija, Lesjakova ulica 35,
Maribor, potni list št. BA 274777, izdalaUE
Slovenske Konjice 23. 9. 1993. p-47009

Klavs Sabina, Jesihov Štradon 40, Ljub-
ljana, potni list št. AA 533672. s-47271

Končenik Martina, Stražišče 11, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 052989, iz-
dala UE Ravna na Koroškem 6. 5. 1992.
g-47086

Korošec Vili, Brodarjeva 41, Celje, pot-
ni list št. AA 568323. g-47325

Kotar Ludvik, Ciril Metodov drevored
6, Ptuj, potni list št. AA 437932, izdalaUE
Ptuj 27. 1. 1993. s-47046

Krevs Gregor, Trdinova ulica 6, Men-
geš, potni list št. BA 365987, izdala UE
Domžale 22. 6. 1994. s-47077

Krkač Nikola, Polanškova 44, Ljubljana,
potni list št. AA 170905, izdala UE Ljublja-
na 22. 5. 1992. s-47044

Lalić Vojin, Potrčeva 20 c, Ljubljana,
potni list SFRJ, št. CE 709180. s-47245

Lapajne Maja, Gradišče 31, Ajdovščina,
potni list št. AA 425700. g-47320

Lavre Kolar Barbara, C. Miloša Zidanška
25, Šentjur, potni list št. AA 1852132, izda-
la UE Šentjur 3. 6. 1992. p-47082

Lazar Albert, Gregorčičeva ul. 1, Anho-
vo, potni list št. AA 779721, izdala UE No-
va Gorica 10. 2. 1993. p-47054

Laznik Valerija, Robindvor 44, Dravo-
grad, potni list št. 000282188, izdala UE
Dravograd. p-47045

Leskovšek Igor Martin, Parmova 1,
Kamnik, potni list št. AA 248320, izdala UE
Kamnik 24. 6. 1992. s-47204

Lončar Agenor Igor, Trnovska 4,
Ljubljana, potni list AA 19714. s-49003

Lutar Marko, Mlakarjeva 29, Trzin,
Mengeš, potni list št. AA 325910, izdala UE
Domžale. s-47200

Madon Romana, XXX. divizije 13/d, No-
va Gorica, potni list št. AA 153571, izdala
UE Nova Gorica 20. 5. 1992. p-47010

Male Marijan, Zgornja Bistrica 175, Slo-
venska Bistrica, potni list št. AA 148112,
izdala UE Slovenska Bistrica. s-47129

Male Minca, Zgornja Bistrica 175, Slo-
venska Bistrica, potni list št. BA 396894,
izdala UE Slovenska Bistrica. s-47130

Male Zvonimira, Zgornja Bistrica 175,
Slovenska Bistrica, potni list št. AA 81860,
izdala UE Slovenska Bistrica. s-47131

Malek Darja, Maistrova 32, Maribor,
potni list št. BA 99548, izdala UE Maribor
24. 6. 1993. p-47007

Mežnar Dušan, Ob meži 16, Mežica, pot-
ni list št. AA 126670, izdala UE Ravne na-
Koroškem 26. 5. 1992. s-47034

Medvešk Jožefa, Soteška pot 57, Ljub-
ljana, potni list št. BA 378876. s-47280

Mejak Teja, Liminjan 5, Lucija, Porto-
rož, potni list št. BA 227782. g-47324

Mikolič Miran, Gračišče 3 a, Gračišče,
maloobmejno propustnico št. 30826, izdala
UE Koper. p-47057

Močnik Roman, Zgornja Senarska 17,
2235 Sveta Trojica, potni list št. AA 521928,
izdala UE Lenart. s-47235

Močnik Tatjana, Kidričeva 28/a, Nova
Gorica, petletno listino VS št. AI 111463,
izdala Občina Nova Gorica. p-47052

Novak Aleš, Kardeljeva c. 62, Maribor,
potni list št. BA 108466, izdala UE Maribor
30. 6. 1993. s-47136

Novak Zlatko, Betnavska c. 106, Mari-
bor, potni list št. AA 650310, izdala UE
Maribor 9. 12. 1992. g-47085

Odar Maruša, Ob Belci 2, Bohinjska Bi-
strica, potni list št. AA 754710, izdala UE
Radovljica 23. 3. 1993. p-47048

Ognjanovič Dušan, Trg 4. julija 55, Dra-
vograd, potni list št. 2314, izvala UE Dravo-
grad 9. 7. 1992. p-47086

Omanovič Jasna, Kapiteljska 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 310241, izdala UE
Ljubljana 3. 8. 1992. s-47224

Omanovič Mirzet, Kapiteljska 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 310160, izdala UE
Ljubljana 3. 8. 1992. s-47223

Ovijač Primož, Ulica Rozke Usenik 5,
Ljubljana, potni list št. AA 934624, izdala
UE Ljubljana. s-47135

Pavlič Gordana, Marezige 24, Marezige,
potni list št. AA 756887, izdala UE Koper
1. 3. 1993. g-47028

Pec Aleš, Dogoška ul. 67, Maribor, potni
list št. AA 391753, izdala UE Maribor19. 8.
1992. p-47006

Perko Darko, Veliko Mlačevo 78, Gro-
suplje, potni list št. AA 663636, izdala UE
Grosuplje 29. 12. 1992. s-47157

Petkovšek Verica, Velika Ligojna 24,
Vrhnika, potni list št. AA 861742, izdalaUE
Vrhnika 25. 3. 1993. s-47241

Platovnjak Gabrijela, Pucova ulica 10,
Celje, potni list št. AA 540068, izdala UE
Celje 23. 9. 1992. p-47061

Plešivčnik Tanja, Levstikova 21, Šoštanj,
potni list št. AA 805173, izdala UE Velenje
10. 3. 1993. p-47076

Pleško Luka, Rozke Usenik 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 146179, izdala UE Ljub-
ljana 13. 5. 1992. s-47050

Podboršek Franc, Horjul 113, Horjul,
potni list št. AA 244910, izdala UE Ljublja-
na 18. 6. 1992. s-47081

Pogorevc Valerija, Jenkova 5, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. AA 697861. s-
49050

Poljanšek Jernej, Logaška 38, Žiri, potni
list št. BA 482596. s-47286

Potočnik Gašper, Kamna Gorica 72, Ra-
dovljica, potni list št. AA 577908. s-47256

Povše Pavel, Novo polje c. XVI/I, Ljub-
ljana, potni list št. AA 933421, izdala UE
Ljubljana 22. 4. 1993. s-47162

Primožič Darko, Pot na Zali rovt 3, Tr-
žič, potni list št. AA 361603, izdala UE
Tržič 10. 11. 1992. s-47149

Rosko Ivan, Gregorčičeva 3, Maribor,
preklic potnega lista št. AA 022437, objav-
ljen v Uradnem listu RS 45/96. g-47181

Rozman Jure, Brezje pri Tržiču 51, Tr-
žič, potni list št. BA 134039, izdala UE
Tržič. p-47026

Skupek Anja, Podbreg 37, Podnanos,
potni list št. BA 555909. g-47323

Skupek Julijan, Podbreg 37, Podnanos,
potni list št. AA 221202. g-47322

Skupek Nevenka, Podbreg 37, Podna-
nos, potni list št. AA 382724. g-47321

Spačaj Milica, Zvodno 25 f, Celje, potni
list št. BA 328786, izdala UE Celje 28. 3.
1994. g-47161

Srebot Lado, Zg. Draga 13, Višnja gora,
potni list št. AA 288745, izdala UE Grosup-
lje 9. 7. 1992. s-47243

Srebot Lado, Zg. Draga 13, Višnja Gora,
potni list št. AA 288745, izdala UE Grosup-
lje 9. 7. 1992. s-47244

Stavanović Željko, Zabretova 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 309193, izdala UELjub-
ljana 30. 7. 1992. s-47228

Stegel Marija, Hrenovice 15, Postojna,
potni list št. BA 176214, izdala UE Postojna
5. 10. 1993. p-47055

Stržinar Jožef, Horjul 133, Horjul, potni
list št. AA 000454, izdala UE Ljubljana.
s-47234

Šepec Branko, Slogonsko 36, Brežice,
potni list št. AA 560454, izdala UE Brežice.
g-47058

Šiljak Nijaz, Rašiška 14, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 604590. s-47247

Šparovec Ivo, Gregorčičeva ulica 9, Ži-
ri, potni list št. AA 656174. s-47291

Štrukelj Damjana, Ročevnica 3, Tržič,
potni list št. AA 706507, izdala UE Tržič
5. 1. 1993. s-47018

Šuligoj Anita, Šentjanž nad Štorami 11,
Štore, potni list št. AA 276392. g-47319

Trebušak Zora, Podgorje 81 c, Kamnik,
potni list št. BA 000001604, izdala UE Kam-
nik 17. 5. 1993. s-47192

Troha Alenka, Mengeška 4, Kamnik,
potni list št. AA 000377227, izdala UE Kam-
nik 4. 8. 1992. s-47127
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Turk Karmen, Hruševje 45, Hruševje,
potni list št. AA 552521, izdala UE Postojna
13. 10. 1992. p-47083

Turnšek Tanja, Lokrovec 26 a, Celje,
potni list št. AA 12533, izdala UE Celje
12. 11. 1991. g-47087

Vala Suzana, Ul. Anke Salamičeve 36 a,
Leskovec pri Krškem, potni list št. AA
475552, izdala UE Krško 4. 11. 1992.
s-47239

Veličković Milan, Reboljeva 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 293517, izdala UE
Ljubljana 10. 7. 1992. s-47116

Veranič Bojana, Skaletova ulica 10 a,
Celje, potni list št. AA 378782, izdala UE
Celje 27. 7. 1992. g-47212

Vidović Kolar Marija, Lackova 40, Le-
nart, potni list št. BA 160924, izdala UE
Maribor 29. 7. 1993. p-47024

Vidovič Miran, Kajuhova 1, Ptuj, potni
list št. AA 439554, izdala UE Ptuj 21. 9.
1992. g-47209

Vild Borut, Prešernova 12, Murska So-
bota, potni list št. AA 046486, izdala UE
Murska Sobota. 8. 1. 1992.

Vogrin Jože, Dolge njive 17, Voličina,
potni list št. BA 000297685, izdala UE Le-
nart 25. 11. 1993. p-47051

Volčanjšek Ivan, Slomškova 11, Breži-
ce, potni list št. BA 419763, izdala UE Bre-
žice 28. 9. 1994. p-47001

Vospernik Andrej, Soška 62, Ljubljana,
potni list št. AA 826770, izdala UE Ljublja-
na 24. 2. 1993. s-47107

Zelić Svetozar, Borisa Kalina 35, Sol-
kan, petletno listino VS št. AI 63597, izdala
UE Nova Gorica 17. 8. 1994. p-47053

Zemljič Mirko, Ob Blažovnici 53, Lim-
buš, potni list št. BA 84967, izdala UE Ma-
ribor 18. 6. 1993. p-47085

Žagar Vinko, Bevkova ul. 1, Grosuplje,
potni list št. AA 256567. s-47297

Žargi Elizabeta, Vodmatska 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 252945, izdala UE Ljub-
ljana 21. 8. 1992. s-47158

Žibert Andrej, Kidričeva cesta 1, Vele-
nje, potni list št. AA 079336, izdala UE
Velenje 3. 3. 1992. p-47005

Druge listine

Abram Helena, Trnovska 11, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8080, S 000233687, izdala UE Ilirska Bi-
strica. s-47047

Ahčin Martina, Bruhanja vas 20, Videm
Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11710, izdala UE Grosuplje. s-47102

Alitović Milovan, Cesta dveh cesarjev
18 e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 178038, S 544824, izdal MSNZ
Ljubljana. s-47152

Amon Dana, Cesta Miloša Zidanška 8 b,
Šentjur, delovno knjižico. p-47041

Antonič Mijodrag, Cvišlerji 12 a, Ko-
čevje, potrdilo o znanju CPP št. 1/90.
g-47178

Arh Andrej, Brnje 11, Bohinjska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
19840. g-47313

Avsec Uroš, Thumova ulica 30, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Milana Mrav-
ljeta, izdano leta 1990. s-47249

Baggia Rok, Begunjska 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 45256, S
1027535. g-47008

Bajželj Božidar, Planina 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11450, iz-
dala UE Kranj. g-47054

Bajc Tomaž, Kolodvorska 25, Ribnica,
prometno dovoljenje št. 6073. g-47177

Bajec Jože, Tihaboj 17, Gabrovka, spri-
čevalo 1. letnika Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdano leta 1991. s-47311

Bajec Uroš, Taborska cesta 21, Domža-
le, zavarovalno polico št. 400247, izdala
Zavarovalnica Triglav. s-47195

Bajraktarevič Zlatan, Šegova 76, Novo
mesto, spričevalo o končani Osnovni šoli-
Šmihel. g-47064

Barbiš Anita, Tomšičeva 8, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9144, S 000974921, izdala UE Ilirska Bi-
strica. s-47108

Benkič Ines, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, izkaz OŠ Danile Kumar, šolsko
leto 1995/96. s-47260

Bertoncelj Teja, Kovorska ulica 7, Tr-
žič, vozniško dovoljenje. p-47028

Bezjak Aleš, Rajšpova 8, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 26300, izdala
UE Ptuj. g-47173

Beznec Anka, Cankarjeva c. št. 9, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8396, izdala UE Ljutomer 26. 7. 1994.
p-47011

Beznec Koloman, Cankarjeva cesta 9,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št. 2339, izdala UE Ljutomer 16. 6.
1993. g-47012

Bizimoski Kosto, Gortanova 25, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEF-
GH. p-47030

Blažič Bojan, Pot na pilarno 8, Tržič,
delovno knjižico. g-47009

Božič Neda, Sermin 26, Koper, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije v Ko-
pru izdano 24. 6. 1978. g-47168

Bobek Boris, Novi log 17, Hrastnik, di-
plomo Gostinske šole v Zagorju, izdana leta
1982. s-47307

Bojanec Anica, Uršna sela 105, Uršna
sela, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
administrativne šole v Novem mestu, šol-
sko leto 77/78 in 78/79, izdana na ime Za-
mida Anica. s-47316

Borova M., Zg. Hajdina 107, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 27123. G-47296

Brajdič Sonja, Potočna vas 62, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31345, izdala UE Novo mesto. g-47104

Brataševec Katja, Stresova 13, Kobarid,
delovno knjižico št. 12246. p-47089

Brec Milka, Sečovlje 99, Sečovlje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št. 1929, izdano
na ime Zore Milka dne 17. 1. 1973. g-47112

Bukovec Milica, Zaloška cesta 214 E,
Ljubljana, delovno knjižico. s-47074

Bukovnik Dragica, Okroglo 5, Naklo, za-
varovalno polico št. 1035338, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. g-47182

Cakić Nenad, Agrokombinatska cesta 6
a, Ljubljana, indeks, izdala Železniška sred-
nja šola v Ljubljani leta 1983. s-47132

Catič Kata, Dežmanova 4, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22150.
g-47094

Cejan Anita, Gorenje polje 27, Anhovo,
vozniško dovoljenje. p-47029

Cerkvenik Janez, Ljubljanska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 168065, reg. št. 14724.
s-47262

Cerkvenik Sandra, Liminjanska 8, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9451.
g-47275

Cilenšak Viktor, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, spričevalo OŠ Danile Kumar.
s-47289

Cund Zdenka, Dežmanova 1, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7531.
g-47143

Cvetič Bogosva, Letoviška 30, Portorož,
zavarovalno polico. g-47278

Cvetko Boris, Krčevina pri Vurbergu
134, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 25900, izdala UE Ptuj. g-47059

Čas Bojan, M. Mislinja 1, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12677.
g-47005

Čebron Danaja, Istrski odred 4, Izola,
spričevalo IV. letnika Gimnazije Koper.
g-47187

Černe Andrej, Cesta na Vrhovce 2, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Moste, izdano leta 1974. s-47125

Čok Šavle Tatjana, Plavje 6, Škofije, za-
varovalno polico št. 0429312, izdala Zava-
rovalna družba Adriatic. g-47183

Čuk Marko, Col 87, Col, vozniško dovo-
ljenje, kat. GH, št. S 1067489. g-47279

Debelak Tomaž, Groharjevo naselje 11,
Škofja Loka, diplomo Srednje kovinarske
in cestnoprometne šole, smer nad. obrat.
strojni tehnik-tehnolog št. I. OD-428,izdana
leta 1992 v Škofji Loki. s-47032

Delgiusto Mario, Zupančičeva 6, Piran,
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za
upravljanje s čolnom št. 1/5-00711-75, iz-
dano 27. 6. 1975. g-47025

Demšar Peter, Vrtna pot 7, Dragomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8025,
izdala Občina Vrhnika. s-47193

Dijak Dijana, Vodnikova 11 a, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,. št. 24471. g-47068

Djurič Tanja, Prežihova ul. 15, Ravne na
Koroškem, spričevalo Osnovne šole Preži-
hov Voranc št. 309, izdano 7. 6. 1996.
p-47059



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 48 – 30. VIII. 1996 Stran 3487

Dobravec Štefan, Ul. C. Kosmača 29,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
000029357, izdala UE Tolmin. g-47015

Dolenc Dejan, Podlože 80, Ptujska gora,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36871, iz-
dala UE Ptuj. g-47055

Dolinar Mojca, Mariborska 2 b, Celje,
vozniško dovoljenje št. 31443. p-47039

Donko Renata, Na brezno 42, Brezovi-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1991. g-47164

Drev Franc, Prelska 2/a, Velenje, zava-
rovalno polico št. 0341434 za mot. vozila
reg. CE F8-227, izdala Zavarovalna družba
Adriatic. g-47188

Drevenšek Bojan, Lucija, Liminjanska
8, Portorož, spričevalo III., IV. letnikain
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1978, 1979. g-47012

Drobnič Simon, Tržaška cesta 39, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-47145

Drole Dimitrij, Kidričeva 34, Nova Go-
rica, spričevalo I. letnika kovinske smeri št.
5169. g-47186

Drčar Anton, Prečna 40, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30946.
g-47267

Elezović Beša, Agrokombinatska cesta
6 d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11427, S 64286, izdala UE Ljub-
ljana. s-47194

Felicijan Leopold, Socka 53 a, Strmec
pri Vojniku, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
29418. p-47078

Ferencek Milan, Tomšičeva 36, Murska
Sobota, delovno knjižico reg. št. 16758, ser.
št. 970818, izdana 1. 3. 1972 v Murski So-
boti. p-47063

Ferkolj Danica, Dobravica 20, Šentjer-
nej, spričevalo I. letnika Poklicne gostinske
šole v Novem mestu št. 378, izdano na ime
Štruklec Danica. g-47014

Ficko Drago, Spodnji Kamenščak 10/a,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH,št. 7978, izdal ONZ Ljutomer.
p-47067

Filipič Dušanka, Seča 58, Portorož, spri-
čevalo Osnovne šole Sečovlje. g-47023

Filipčič Jurij, Branik 22, Branik, diplo-
mo Srednje naravoslovne šole v Novi Gori-
ci, izdana leta 1989. s-47301

Gambiroža Milan, Sergaši 3, Šmarje, de-
lovno knjižico. g-47284

Geršak Slavko, Mlače 1, Loče, diplomo
št. III/191. p-47040

Glavič Suzana, Cankarjev bat. 3, Jeseni-
ce, delovno knjižico. g-47310

Godec Marjan, Snediceva ulica 1, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na št. 02/13-322-25-77, izdala Pristaniška
kapitanija Koper. s-47030

Golmajer Staš, Novo polje cesta II/9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 204902, S 1011250, izdala UE Ljublja-
na. s-47207

Golob Alojz, Srednja vas 42, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9383,
izdala UE Kamnik. s-47189

Golob Matjaž, Ulica M. Tita 89, Jeseni-
ce, spričevalo ŽIC, izdano leta 1985.
g-47066

Golouh Alenka, Debro 51, Laško, spri-
čevalo o zaključnem izpitu PTT Srednješol-
ski center v Ljubljani, izdano 29. 6. 1994.
g-47185

Golub Simona, Jurovci 12, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35416, izdala UE Ptuj. g-47096

Gorišek Vida, Testenova 46, Loka pri
Mengšu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12. 309, izdala UE Domžale. s-47147

Grahor Jure, Lepa cesta 57, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8259,iz-
dala UE Piran. g-47091

Grimšič Petra, Pod gabri 17, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št. 6. g-47018

Gvozdič Nina, Gradnikova 125, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24554. g-47306

Hadalin Barbara, Betajnova 51, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9576.
s-47253

Handanovič Bekir, Stari trg 13, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AGH,št.
12724. g-47176

Hazemalič Ivan, Skurba 25, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGFHC,št. 20713.
g-47314

Hercog Jožica, Sotensko pod Kalobjem
1, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8914, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-47084

Hodžić Rifet, Klošter 11, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-47312

Horvat Boris, Borovci 2/b, Dornava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, ŠT.
22835. g-47295

Hren Kristian, Cigaletova ulica 8, Ljub-
ljana, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-47214

Hrovat Matjaž, Kurirska 24, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38812,S
737208, izdala UE Kranj. g-47010

Hrovat Urška, Puterlejeva 2, Ljubljana,
spričevalo o končani Osnovni šoli Ketteja
Murna, št. 6/16, izdano leta 1989. s-47232

Hudoklin Anton, Gor. Stara vas 18, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 11127. g-47089

Hudorovac Slavko, Lokve 59, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu - poklic orod-
jar, izdano leta 1993. p-47037

Ivić Dijana, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 190752,
S 415325, izdala UE Ljubljana. s-47101

Janžekovič Janko, Bukovci 75, Markov-
ci pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 10965, izdala UE Ptuj. g-47095

Janež Simona, Vas 5, Vas, spričevalo 1.
letnika Gimnazije, izdano leta 1996.
g-47259

Janežič Franc, Savinjska cesta 117, Ža-
lec, zavarovalno polico, št. 313470. g-47252

Jankovič Miha, Korte 113 f, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. A, št. 3403, izdala UE
Izola. p-47022

Jenko Aljoša, Ulica Nade Žagar 6, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 41181. g-47110

Jeraj Miha, Sinja gorica 16 a, Vrhnika,
potrdilo o znanju CPP št. 1155, izdalaUE
Vrhnika. s-47160

Jereb Špela, Triglavska 27, Radovljica,
vozniško dovoljenje, št. 17355, kat. BGH.
g-47056

Jerič Borut, Lovska ulica 3, Ljubljana,
indeks Srednje šole za strojništvo v Ljublja-
ni. s-47071

Jovič Saša, Janka Puclja 9, Kranj, spri-
čevalo 8. razreda Ljudske univerze v Kra-
nju. g-47052

Jurkošek Boštjan, Mencingerjeva 12, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 38331. p-47008

Jurčić Dejan, Brilejeva 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 191328, S
446967, izdala UE Ljubljana. s-47119

Jurčič Jože, Sopotnica 8, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12140, izdala UE Škofja Loka. s-47191

Kalan Nikolaj, Mestni trg 36, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, št. 16435. g-47002

Karahodžić Sabit, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 145510, reg. št. 119753. s-47254

Keber Dušan Peter, Kuzmičeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 113677, S 890947, izdala UE Ljubljana.
s-47115

Kerševan Leon, Oševljek 15, Renče, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-47211

Klabjan Jordan, C. na Markovec 14, Ko-
per, potrdilo za voditelja čolna št. 02/
13-844/77. g-47109

Klenovšek Barbka, Opekarna 18, Trbov-
lje, diplomo Pedagoške Akademije v Ljub-
ljani, izdana leta 1986. s-47237

Kljaić Dragan, Cesta v pečale 32, Ljub-
ljana, spričevalo I. letnika Poklicne gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1979. s-47128

Klobasa Slavko, Ul. svobode 17, Izola,
vozniško dovoljenje, št. 2839. p-47071

Klobos Sergio, Strunjan 47, Portorož, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna
št. 01/05-1276/00, evidenčna knjižica št.
01-03-402/87. g-47099

Klobučar Danijela, Trnje 33, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28627, izda-
la UE Novo mesto. p-47069

Klobčar Klemen, Finžgarjeva 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34685, izdala Občina Novo mesto. g-47015

Klovar Aleš, Podvin 240, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 580434,
izdala UE Žalec. p-47042

Kneževič Boris, diplomo Srednje tehnič-
ne in zdravstvene šole v Novem mestu.
g-47065
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Knez Marjan, C. I. Istrske brig. 97/a,
Pobegi, spričevalo I.,II.,III., IV. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu. g-47169

Kobman Franc, Jablan 23, Mirna peč,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10543,izdala UE Novo mesto. g-47027

Kodrič Damjana, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, letno spričevalo, šolsko leto
78/80. g-47308

Kokol Viktorija, Gomilščkova 10, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2836,iz-
dala UE Ptuj. g-47180

Komar Simona, Bernikova ulica 4, Dom-
žale, zavarovalno polico št. 3045329, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-47126

Komar Simona, Bernikova ulica 4, Dom-
žale, zavarovalno polico št. 0342018.
s-47144

Kondić Simona, Knafljev trg 6, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6851,
izdala UE Ribnica. s-47208

Konečnik Martina, Stražišče 11, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16388, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-47098

Koprivnikar Marija, Trdinova 2 a, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10373.
g-47045

Kosec Branko, Lukovica 73, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
17124. s-47302

Kotnik Luka, Francetova 8, Slovenj Gra-
dec, spričevalo III. letnika Gimnazije Rav-
ne na Koroškem, izdano leta 1995. g-47175

Kovač Janez, Prapreče 5, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10797, izda-
la UE Trbovlje. g-47218

Koša Andrej, Petišovci, Potočna ul. 48,
Lendava, vozniško dovoljenje. p-47036

Krajnc Sandra, Stari trg 268/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
14311. g-47057

Krajnik Rolando, Reteče 69, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17292. s-47270

Krevh Mitja, Mislinjska Dobrava 23,
Šmartno/Slovenj Gradcu, preklic preklica
vozniškega dovoljenja, objavljen v UL RS,
št. 45/96. g-47265

Križaj Tjaša, Finžgarjeva 2, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 211972,
S 1107671, izdala UE Ljubljana. s-47083

Krnetić Zoran, Fabianijeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
180412, S 1914, izdala UE Ljubljana.
s-47273

Krošelj Janko, Stara vas 69 A, Bizeljsko,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole v Novem mestu, izdano leta 1996.
g-47274

Kukovič Janja, Pešnica 14, Šentjur, spri-
čevalo o zaključnem izpitu zap. št. 8, izdano
29. 6. 1993. g-47105

Kurtović Izet, Škerjančeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
164408, S 1065840, izdala UE Ljubljana.
s-47229

Kustič Mladen, Bošamarin 20, Koper,
zavarovalno polico, št. 0393968. g-47327

Lalić Zorka, Koseskega 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 176904,
S 890415, izdala UE Ljubljana. s-47202

Laznik Valerija, Robindvor 44, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 4345. p-47046

Likar Darko, Slovenska c. 23, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7692, izdala UE Idrija. p-47073

Lisjak Justina, Saksid 7, Dornberk, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. p-47074

Lovše Vislava, Ziherlova 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 66318, S
845859, izdala UE Ljubljana. s-47120

Lovšin Jernej, Mrtvice 3 a, Stara cerkev,
spričevalo 8. razreda št. 199/10/16/95.
g-47003

Lužnik Bojana, Parecag 5, Sečovlje, spri-
čevalo III. letnika na ime Lužnik Martina,
izdano leta 1996. g-47011

Lukič Luka, Na jasi 28, Tržič, spričevalo
IV. letnika Srednje ekonomske in upravno
administrativne šole Kranj, št. IPFD-1732.
g-47106

Lunder Janko, Miklošičeva ulica 4 a,
Domžale, spričevalo o končani Osnovni šo-
li Moravče, izdano leta 1968. s-47103

Luzar Damjan, Dol. prekopa 48, Kosta-
njevica na Krasu, spričevalo I. letnika Sred-
nje lesarske šole. g-47062

Marc Majda, Skopo 63, Dutovlje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Srečko Kosovel v Sežani, izdano leta 1981
na ime Živec Majda. g-47167

Marinović Aleksander, Ob studencu 19
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 689287, reg. št. 108480. s-47255

Marinšek Uroš, Šared 18b, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 9570, izdala UE
Izola. p-47014

Markič Tatjana, Slavka Pengova 3, Pre-
log, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24.
387, izdala UE Domžale. s-47070

Marković Andrej, Poštna ulica 7d, Vrh-
nika, spričevalo III. letnika Srednje promet-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-47225

Marušič Andrej, Vojke Šmuc 12, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 19618. g-47277

Marušič Janez, Trg Jožeta Srebrniča 1,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
p-47033

Maršič Jelica, Parecag 182, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6159.
g-47328

Mastnak Zvonko, Dobrteša vas 16/a,
Šempeter, zavarovalno polico št. AO
0291346, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic. g-47016

Matk Janez, Logarska dolina 21, Solča-
va, delovno knjižico reg. št. 6681, Ser. št.
SA 95647, izdala SO Mozirje. p-47043

Mazovec Marija, Zupančičeva ulica 1,
Domžale, zavarovalno polico št. AO
323699, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic. s-47035

Medveš Ivan, Avsa 23, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BCE, št. 7342, izdala UE
Tolmin. p-47032

Medvešček Ivan, Vojkova 31, Anhovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-47031

Megušar Matej, Selca 64, Selca, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22785, izda-
la UE Škofja Loka. g-47163

Meh Peter, Mačkovec 6, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. 10701. g-47288

Meško Ljubica, Runeč 33 a, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5947,
izdala UE Ormož. g-47001

Meško Metoda, Kraigherjeva 4, Ptuj, di-
plomo Srednje šole. g-47215

Miklavčič Gašper, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 181378, S 44453, izdal MSNZ Ljubljana.
s-47150

Miladič Slavica, Oldhamska 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 24784, izda-
la Ue Kranj. g-47305

Milost Katarina, Dolga Reber 13, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 40088, izdano12. 1.
1994. g-47111

Mišič Predrag, Oldhamska c. 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37658, S
805972, izdala UE Kranj. g-47007

Mlakar Mateja, Košnica pri Celju 43,
Celje, diplomo Srednje šole Borisa Kidriča
Celje - tekstilno-tehnološka usmeritev v tek-
stilno obrtni konfekciji, št. 230 IIIC/TT, iz-
dana 14. 6. 1985. g-47006

Mlinarič Jure, Hladnikova 16, Križe,
vozniško dovoljenje. p-47027

Možina Erik, Cankarjeva 40, Radovlji-
ca, spričevalo. g-47304

Moldovan Marko, Masarykova ulica 4,
Domžale, indeks Ekonomsko poslovne fa-
kultete v Mariboru. s-47048

Mraz Roman, Ulica Malči Beličeve 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 201347, S 1001644, izdala UE ljubljana.
s-47039

Mrkun Dejan, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998620, reg. št. 184947. s-47290

Muhič Ivan, Orkljevec 1, Mirna peč,
spričevalo - smer strojni ključavničar, izda-
no leta 1981. g-47021

Mujanović Smajo, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
121837, S 89747, izdala UE Ljubljana.
s-47196

Mujič Safet, Partizanska 26, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, št. 9715, S 0150399,
izdala UE Trbovlje. g-47092

Nadernik Peter, Legen 98, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12314.
g-47266

Novak Matjaž, Lom 47/a, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4721, izda-
laUE Tržič. g-47213

Novak Mojca, Zabukovica 102, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
675001, izdala UE Žalec. p-47079

Ognjanovič Dušan, Trg 4. julija, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 4396. p-47065
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Okrožnik Ali, Gradišnikova 2, Borovni-
ca, spričevalo od 1 - 5. razreda OŠ dr. Ivana
Korošca v Borovnici. s-47303

Okrogelnik Branka, Vič 39, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 31106. p-47064

Okrogelnik Branka, Vič 39, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 31106. p-47066

Oman Ivan, Pogled 12, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8615, izdala UE
Gornja Radgona. p-47068

Parovel Tomaž, Prisoje 6, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 27974, izdala UE Ko-
per. g-47100

Petje Vlasta, Tkalska ulica 14, Celje, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL RS, št. 29/
96. p-47091

Pečarič Albinca, Gradac št. 64, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 188223,
S 240722, izdala UE Ljubljana. s-47242s

Pivaš Nebojša, Ljubljana, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1976.
‘ s-47073

Piščanc Alojz, Razguri 1, Sežana, zava-
rovalno polico št. 0303664, izdala Zavaro-
valna družba Adriatic. g-47166

Plavec Barbara, Zg. Hajdina 132 a, Ptuj,
listino št. 03/427. g-47170

Plejnšek Franc, Gradišče 8, Tomaž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10069, izdala UE Ormož. g-47004

Podlesnik Medjedović Mateja, Zlate 41
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 594923, reg. št. 99409. s-47281

Podlipnik Marija, Taborska cesta 2,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1993. s-47156

Poklšek Mitja, Dolharjeva 4, Celje, spri-
čevalo IV. letnika Gimnazije LAVA, izda-
no leta 1996. g-47217

Poljaševič Milenko, Ravno 25, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1964.
p-47002

Posavac Lidija, V zatišju 3, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12305,
izdala UE Vrhnika. s-47226

Potočnik Ana, Alpska c. 18, Bled, voz-
niško dovoljenje, št. 22919. g-47315

Prebil Tadej, Podpeška cesta 33, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
192993, S 595374, izdala UE Ljubljana.
s-47040

Preksavec Jože, Jakčeva 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 177984,
S 512652, izdala UE Ljubljana. S-47146

Preskavec Jože, Jakčeva ulica 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0376785, izda-
la Zavarovalna družba Adriatic. s-47159

Pretnar Primož, Gradiška pot 7, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 24721.
g-47174

Primožič Janko, Mladinska 6, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9454, izdala UE Idrija. p-47017

Prinčič Aleksander, Ceglo 1/a, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH.
p-47072

Prislan Miloš, Cesta kokrškega odreda
15, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 30818, S 736323, izdala UE Kranj.
s-47041

Pušnik Albin, Novi dom 11 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2878,
izdal ONZ Trbovlje. s-47042

Pšeničnik Romana, Tolsti vrh 101, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11367. g-47261

Radovanovič Aleksandar, Kašeljska ce-
sta 101 c, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0332215. s-47263

Rataj Barbara, na razgled 7, Šentjur, in-
deks, izdala Visoka upravna šola v Ljublja-
ni leta 1994. s-47053

Ravnak Garibaldi, Ul. bratov Vošnjakov
8, Celje, spričevalo Srednje tehnične šole
št. S-3-D. g-47184

Ravnikar Aleš, Izlake 19, Izlake, zava-
rovalno polico št. 0321461, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. s-47190

Recek Jožica, Dol. Bistrica 33 a, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11377, izdal ONZ Lendava. p-47050

Rižnar Jožef, Bodkovci 38, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEGH. g-47020

Ristič Marko, Pusterla 5, Piran, vozniško
dovoljenje. g-47117

Ristič Savo, Pusterla 5, Piran, vozniško
dovoljenje. s-47118

Rožencvet Roman, Špindlerjeva 24, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 10221. g-47251

Robavs Robert, Stožice 42 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014329, reg. št. 179025. s-47300

Rodošek Gabrijela, Nicina 33, Prevalje,
indeks Fakultete za montanistiko. s-47257

Rotar Domen, Zalaznikova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
192421, S 514854, izdala UE Ljubljana.
s-47133

Rus Jožica, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Po-
klicna vrtnarska šola z izmeničnim poukom
leta 1976 na ime Zelko Jožica. s-47038

Rutar Aleš, Mavčiče 92, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 600322,
reg. št. 42660, izdala UE Kranj. g-47248

Sabotin Tilen - Max, Majcigerjeva 32,
Maribor, spričevalo 8. razreda Osnovne šo-
le Ludvik Pliberšek v Mariboru. g-47017

Salobir Ivan, Zabukovica 76 A, Griže,
zavarovalno polico, št. 394323. g-47317

Sedmak Mateja, Podbrežna 12, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 26365. g-47063

Serajnik Tomaž, Mali vrh 73, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7508.
s-47282

Slak Jernej, Trubarjeva cesta 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
184613, S 168337, izdala UE Ljubljana.
s-47238

Slapernik Justin, Zabukovica 91 a, Gri-
že, zavarovalno polico št. 0356186, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. g-47114

Smodiš Drago, Šišenska cesta 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
143617, S 388199, izdala UE Ljubljana.
s-47080

Smolnikar Frančišek, Zduša 19, Kam-
nik, zavarovalno polico št. 1037559 PR 3,
izdala Zavarovalnica Triglav. s-47153

Smrkolj Nina, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
188647. s-4720

Sonjak Tmaž, Belšak 10, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15288.
g-47264

Sopčić Roman, Polje c. 10/4, Ljubljana,
zavarovalno polico št. AO 310979, OZ3
66967, izdala Zavarovalna družba Adriatic.
s-47230

Sopčić Roman, Polje c. 10/4, Ljubljana,
zelene karte št. 126503, 260642, 260647,
260650, 281976, 290988, 308213, 319890,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-47231

Sotlar Jožefa, V Brezov log 31, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Eko-
nomske srednje šole v Novem mestu, izda-
no leta 1979. s-47250

Stare Milan, Cegelnica 23, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 7143, S
105843, izdala UE Laško. g-47019

Stermecki Vojko, Hramše 10, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-47077

Stermenszky Jaka, Martinčeva 3, Ljub-
ljana, spričevalo o končani osnovni šoli, iz-
dala OŠ Miško Kranjec v Ljubljani leta
1993. s-47121

Subotić Stanko, Vena Pilona 10, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 22864. g-47276

Sunčič Emilija, Cesta krških žrtev 59,
Krško, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-47142

Svet Drago, Kovačičeva 4, Celje, zava-
rovalno polico št. 0242253. g-47093

Šavron Ernest, Jadranska c. 59, Anka-
ran, vozniško dovoljenje. g-47022

Šebeštjen Andreja, Srebrničeva 29, 1000
Ljubljana, diplomo, izdala Srednja peda-
goška šola v Ljubljani leta 1989. s-47201

Šeligo Marjana, Belo 15 A, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12097. p-47090

Šenekar Lidija, Koroška 52, Maribor,
potni list št. AA 285146, izdala UE Maribor
7. 7. 1992. p-47081

Šenk Metod, Hotemaž 50, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 28616, S
1027508, izdala UE Kranj. s-47171

Šetina Matija, Vrščajeva ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne avtomehanske šole št. 1404, izdano
1. 7. 1967 v Ljubljani. s-47148

Širec Marija, Prečna pot 4, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24855.
g-47299

Šivec Matejka, Trnovska ulica 4, Ljub-
ljana, indeks Ekonomske poslovne fakulte-
te v Mariboru. s-47240

Školaris Milena, Fojana 21, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 07133,
izdala UE Nova Gorica. p-47019
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Škorjanc Franci, Dolenja vas 70, Pre-
bold, spričevalo IV. letnika Srednje teh-
nične šole v Celju, izdano leta 1995.
s-47141

Škorjanec Nataša, Ul. Vena Pilona 16,
Koper, indeks EPF Maribor, št. 81481989.
g-47309

Škrinjar Orehek Janja, Ulica Ivana Pen-
gova 2, Domžale, zavarovalno polico št. AO
309493, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic. s-47072

Šmalc Franc, Kajuhova ulica 38, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0332321, izda-
la Zavarovalna družba Adriatic. s-47172

Šolič Marta, Klemenčičeva ulica 3, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-47076

Šoster Robert, Ul. Pohorskega odreda 7,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15950. g-47026

Štelcer Danica, Sp. Kapla 74, Kapla, za-
varovalno polico, št. 0328605. g-47318

Štremfel Davorin, I. tankovske brigade
2, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3243, izdala UE Sežana. p-47070

Štrukelj Damjana, Ročevnica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5745,
izdala UE Tržič. s-47155

Šuligoj Elena, Gradnikove brigade 9, No-
va Gorica, delovno knjižico. p-47016

Šumah Miroslav, Podgora 15, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12681, izdala UE Ravna na Koroškem.
g-47097

Švent Andrej, Slavka Gruma 34, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16826, izdala UE Novo mesto. s-47165

Tahirović Ahmet, Šuštarjeva kolonija 29,
Trbovlje, delovno knjižico. s-47084

Tavčar Lidija, Kreplje 13, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1686, iz-
dala UE Sežana. p-47013

Taći Miljazim, Topniška 29, Ljubljana,
delovno dovoljenje. s-47122

Tepina Alenka, Pševska 3b, Kranj, in-
deks Pedagoške fakultete v Ljubljani št.
01095452. g-47179

Todorovič Velimir, Šumarevič 21, Bije-
lina, spričevalo o zaključnem izpitu Rudar-
ske teh. šole, izdal RŠC. p-47058

Tomažin S., Gmajna 31 A, Raka, zava-
rovalno polico, št. 302832. g-47269

Tomažič Jolanda, Plešivo 41, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-47075

Tomšič Boštjan, Šentjane 57, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11388,
izdala UE Piran. g-47220

Tomšič Maja, Glenc 20, Škofja Loka,
spričevalo II. letnika Srednje agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. s-47138

Topič Petar, Šmarška 7, Slovenj Gradec,
spričevalo o končani Osnovni šoli I. Slo-
venj Gradec, izdano leta 1996. g-47221

Trdin Marko, Na jami 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 927140,
reg. št. 93991. s-47287

Trdina Barbara, Krakovska cesta 28,
Domžale, spričevala 1., 2., in 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Sred-
nja trgovska šola v Ljubljani. S-47078

Tripković Aleksander, Zaloška cesta 92
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 447065, reg. št. 191415. s-47283

Trobec Marija, Ulica bratov Učakar 130,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna št. 02/13/2/75, izdala Prista-
niška kapitanija v Kopru. s-47137

Trontelj Zvonko, Cesta na laze 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
56812, S 631444, izdala UE Ljubljana.
s-47049

Turnšek Lea, Slomškov trg 9, Celje, di-
plomo. g-47329

Tuta Marjan, Planina 5, kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 30767, S 286728,
izdala UE Kranj. s-47139

Udovič Robert, Dekani 12, Dekani, poli-
co obveznega avtomobilskega zavarovanja
št. 0411150. g-47219

Uhl Andrej, Rogovska 1 a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18895,
izdala UE Novo mesto. g-47227

Urevc Aleš, Gregorčičeva 43, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-47013

Velikonja Marko, Tol. puntarjev 2/a, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-47034

Veličković Milan, Reboljeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 43555, S 584450, izdala UE Ljub-
ljana. s-47075

Verderber Tomislav, Žiganja vas 9, Dup-
lje, zavarovalno polico št. AO 305006, iz-
dala Zavarovalna družba Adriatic. g-47222

Ves Štefan, Prešernova cesta 22, Men-
geš, spričevalo I., II., III. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole v Mariboru, izdana od leta 1966 - 1969.
s-47031

Vidakovič Darko, Zlato polje 2a, Kranj,
zavarovalno polico št. ADR 355909, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. g-47090

Vidmar Jelena, Celovška cesta 126,
Ljubljana, diplomo Filozofske fakultete od-
delek za pedagogiko in psihologijo v Ljub-

ljani, izdana leta 1985. s-47067
Vidniš Breda, Gorišnica 81, Gorišnica,

delovno knjižico reg. št. 52477, izdalaUE
Ptuj. p-47037

Vizler Vinko, Jakčeva ulica 33, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu šole za
prodajalce, izdan leta 1975. s-47246

Voljč Edi, Hardek 40 c, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1879, izda-
laUE Ormož. g-47061

Vratarić Marko, Pot na Fužine 31, Ljub-
ljana, izkaz o učnem uspehu od 1. do 8.
razreda in spričevalo o konačni Osnovni šo-
li Nove Fužine. s-47123

Vujovič Siniša, Fazanska 8, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11528, SI
37026, izdala UE Piran. g-47024

Vukadin Milan, Viška cesta 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
184657, S 168381, izdala UE Ljubljana.
s-47036

Vuković Adela, Tomšičeva 6, Koper,
spričevalo 3. letnika gimnazije. g-47285

Zakrajšek Ljubomir, Levarjeva ulica
105, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 769434, reg. št. 63670.
s-47293

Zakrajšek Ljubomir, Levarjeva ulica
105, Ljubljana, letno spričevalo in spriče-
valo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil, izdana leta 1982. s-47294

Zalar Anton, Obrtniška 6, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. št.
1376, izdala UE Ormož. g-47060

Zaplatič Davor, Lendavska 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31. 335.
p-47035

Zupanc Franc, Valentina Oražna 8 d,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4855, izdala UE Šentjur pri Celju 28. 6.
1994. p-47004

Zupančič Jože, Horjul 320, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
98500, S 481707, izdala UE Ljubljana.
s-47203

Zupet Robert, Vrtnarija 10 b, Vrhnika,
vojaško knjižico š 015814, izdala UE Vrh-
nika. s-47037

Žagar Vinko, Bevkova ul. 1, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
14291. s-47298

Žerjav Drago, Kotlje 120, Ravne na Ko-
roškem, potrdilo o opravljenem strokovnem
zpitu - zobozdravstvo, izdal Rep. komite za
zdravstvo in socialno varstvo 1978. s-47199

Žvanut Miran, Lozice 34 d, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
951855, izdala UE Ajdovščina. g-47088



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 48 – 30. VIII. 1996 Stran 3491

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 kolektivno 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)
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STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI

Po 1. januarju 1997 bo v Sloveniji obvezno veljala nova standardna

klasifikacija dejavnosti, kakršna je uveljavljena v Evropski uniji.

Med dveletnim postopnim uvajanjem novih statističnih standardov

je bila večkrat dopolnjena tudi uredba o uvedbi in uporabi stan-

dardne klasifikacije dejavnosti, Statistični urad Republike Slovenije

pa je dopolnil tudi pojasnila h klasifikaciji.

Založba ČZ Uradni list RS je skupaj s Statističnim uradom Repub-

like Slovenije pripravila novo izdajo Standardne klasifikacije dejav-

nosti. Po predgovoru in uvodnih pojasnilih, ki so jih pripravili

sodelavci statističnega urada, so objavljena prečiščena besedila

uredbe, standardne klasifikacije dejavnosti, pojasnil k njej in skraj-

šana imena postavk.

Cena 2562 SIT (10367)


