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Register političnih
organizacij

Št. 0001-5/11-59/96-3 Ob-2628

Nacionalna stranka dela, Šibeniška 21,
Ajdovščina, s skrajšanim imenom stranke
Stranka dela in kratico imena stranke NSD,
je vpisana v register političnih strank dne
26. 8. 1996, pod zap. št. 30.

Št. 0001/2-6-46/96-4 Ob-2629

Gibanje za človeške pravice, Tržaška
2, Ljubljana, s kratico GČP, je vpisano v
register političnih strank dne 26. 8. 1996,
pod zap. št. 31.

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 37/96 z dne
18. VII. 1996 na strani 2696, Rg-13438, se
naslov firme pravilno glasi ZOO MARKET
PREIS d.o.o.

KRANJ

Rg-41834

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00188 z dne 12. 6. 1996, pri sub-
jektu  vpisa  ALPETOUR  EUROŠPED,
podjetje za mednarodno špedicijo, p.o.,
Titov trg 3A, Škofja Loka, pod vložno št.
1/00283/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis pripojitve Eurošped 2001,
d.o.o., Škofja Loka, spremembo osnovnega
kapitala in deležev, s temile podatki:

Matična št. 5069319
Sedež: Škofja Loka, Titov trg 3A
Osnovni kapital: 100,900.000 SIT.
Pripojitev družbe Eurošped 2001, d.o.o.,

Škofja Loka (št. reg. vl. 1/2589/00) na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 27. 12.
1995.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KOPER

Srg 818/94 Rg-15709

To sodišče kot registrsko sodišče objav-
lja naslednji sklep:

Družba I – PLAN, gradbeni inženiring
in projektiranje, trgovina, finančne in ko-
mercialne storitve, d.o.o., Koper, Ferrar-
ska 14, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4335/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 11. 5. 1994.

Ustanoviteljica Helma Pitloun, Hermann
– Hummel Strasse 24, Graefelfing, ZRN,
izjavlja, da družba nima nikakršnih nepo-
ravnanih obveznosti, da ni zaposlovala de-
lavcev ter da ustanoviteljica sama prevzema
odgovornost za vse morebitne ugotovljene
obveznosti družbe, katere bo poravnala iz
osebnega premoženja, če bi se te pokazale.

Kakršnokoli premoženje družbe, ki bi
ostalo po njenem izbrisu, pripada ustanovi-
teljici.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 30.5. 1995

MARIBOR

Srg 1067/95 Rg-1097

Družba ŽELON, trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., Pragersko,
Šarhova ul. 38, katere ustanovitelja sta Lon-
čarič Damijan, Pragersko, Sp. Gorica 12 in
Dovnik Željko, Pragersko, Šikole 61/a, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Lončarič
Damijan, Pragersko, Sp. Gorica 12 in Dov-
nik Željko, Pragersko, Šikole 61/a.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 30. 7. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-36-3/1 Ob-2624

Upravna enota Šmarje pri Jelšah je z
dnem izdaje te odločbe sprejela spremembo
žiga določenega v statutu ki je v hrambi pri
Upravni enoti, vpisan v evidenci statutov
sindikatov, dne 28. 7. 1993 pod zap. št. 22 z
nazivom: pravilnik sindikata družbe, vpisan
v sodni register Steklarna Rogaška, d.d., ka-
terega spremembo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Neodvisnost

KNSS Steklarna Boris Kidrič, s sedežem
v Steklarni Boris Kidrič Rogaška Slatina.

Št. 026-19/96-12 Ob-4034

Pravila sindikata IGEA Nazarje, ki so
bila sprejeta dne 5. 8. 1996 na zboru delav-
cev sindikata IGEA Nazarje, s sedežem
Savinjska cesta 2, Nazarje, se hranijo pri
Upravni enoti Mozirje, v vpisniku evidence
statutov sindikatov pod št. 25.

Št. 028-10/96-02 Ob-4035

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 28. 8. 1996 pod zap. št. 222,
z nazivom pravila o delovanju sindikata
podjetja, ki ga je zahtevala pooblaščena ose-
ba sindikata z imenom: Sindikat Papiro-
grafika in sedežem: Mala ulica 5, Ljublja-
na.

Št. 05-PL-013-1-95 Ob-4036

Upravna enota Ribnica sprejema v hram-
bo pravila o delu sindikata zdravstva in
socialnega varstva Slovenije, Centra za
socialno delo Ribnica, sprejeta na zboru
dne 11. 4. 1994.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov dne 15. 3. 1995 pod št.
05-PL-013-1-95.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 14/94 S-47

V stečajnem postopku nad dolžnikom
Reklam Gorica, p.o. – v stečaju – Šempe-
ter pri Gorici, bo narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev, v ponedeljek,
7. 10. 1996 ob 13. uri, v sobi 122/I tega
sodišča.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 8. 1996

St 31/96 S-313

To sodišče je v postopku prisilne porav-
ne nad dolžnikom Slovenijavino, p.o.,
Ljubljana, Frankopanska 11, z odredbo
opr. št. St 31/96 z dne 27. 8. 1996 v upniški
odbor dodatno imenovalo:

– Poslovno skupnost za vinogradništvo
in vinarstvo Slovenije, Cankarjeva 1, Celje,
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– Selda Pack, d.o.o., Kamnik pod Kri-
mom 142, Preserje.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 8. 1996

St 28/96 S-314

Stečajni senat je v stečajni zadevi opr.
št. St 28/96 zoper TAM – Avto, d.o.o., Ma-
ribor – v stečaju, Ptujska c. 184 s sklepom z
dne 28. 8. 1996 razrešil stečajnega upravi-
telja mag. Iztoka Kocjančiča, dipl. inž. me-
tal., Mencingerjeva 26, Maribor.

Za stečajno upraviteljico se postavi Maj-
da Jaki, dipl. ek., Koroška c. 75, Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 28. 8. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 187 La-562

Hmezad TP Žana Žalec, Mestni trg 2,
Žalec, podaljšuje rok za javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim in
upokojencem) v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 4. 10.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer 3. 8. 1996 in v Uradnem listu RS
št. 43 z dne 2. VIII. 1996.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
063/715-114 pri Pukšič Silvi.

Hmezad TP Žana p.o., Žalec

Št. 2000/96 La-566

Intertrade ITS, d.d., podjetje za pro-
izvodnjo, informatiko in zastopanje, Ko-
lodvorska 9, Ljubljana, objavlja podaljša-
nje javnega poziva upravičencem (zaposle-
nim, bivšim zaposlenim in upokojenim de-
lavcem podjetja) za sodelovanje v interni
razdelitvi in notranjem odkupu delnic pod-
jetja.

Rok za predložitev certifikatov v interni
razdelitvi in za plačilo gotovine v notra-
njem odkupu podaljšujemo do vključno
15. 9. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Republika dne 30.7. 1996 oziroma 1. 8.
1996, v Uradnem listu RS, št. 44 z dne
9. VIII. 1996 in na oglasnih deskah podjetja.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik med 8. in 14. uro na
sedežu podjetja ali po tel. 061/132-2-122.

Intertrade ITS, d.d.,
Ljubljana

Št. 76/96 La-101

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,

43/94  in  68/94),  Podjetje  Cvetličarstvo
Gardenia  Ars  Florae,  p.o.,  Ljubljana,  Trg
mladinskih  delovnih  brigad  4,  na  podlagi
programa  o  lastninskem  preoblikovanju
podjetja,  ki  ga  je  z  odločbo  št.
LP 00879/1996-JM, z dne 19. 8. 1996 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, objavlja program lastninske-
ga preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Cvetličarstvo Gar-
denia Ars Florae, p.o., Ljubljana, Trg
mladinskih delovnih brigad 4.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/1091/00.

2. Matična številka: 5030889.
3. Dejavnost: 070129.
Osnovna dejavnost podjetja je veletrgo-

vina in trgovina na drobno z rezanim cvet-
jem, lončnicami, cvetlično galanterijo, se-
meni, čebulnicami in gomoljnicami.

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

5. Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe (družbenega kapitala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Cvetličarstvo Gardenia Ars Flo-

rae, p.o., Ljubljana, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da lahko v roku 30 dni po
objavi tega oglasa in poziva v Uradnem li-
stu RS, v dnevnem časopisu Delo ter na
oglasni deski podjetja (s tem, da rok začne
teči z dnem zadnje objave), zamenjajo last-
niške certifikate za začasnice (kasneje del-
nice) ter tako sodelujejo pri interni razdeli-
tvi delnic.

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

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

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

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

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

7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Cvetličarstvo Gardenia Ars Flo-

rae, p.o., Ljubljana, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da lahko sodelujejo pri no-
tranjem odkupu delnic podjetja.

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

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

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

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

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

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v tajništvu, na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od ponedeljka do pet-
ka od 7. do 14.30. Gotovinsko vplačane del-
nice se vplačajo na poseben privatizacijski
podračun z navedbo “plačilo kupnine za del-
nice podjetja v notranjem odkupu, št.

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

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

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

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

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 7. do 14.30, pri Nevenki Pavšelj, in
sicer po tel. 216-165 ali osebno na sedežu
podjetja.
Cvetličarstvo Gardenia Ars Florae, p.o.,

Ljubljana

La-563

Na podlagi 19. člena zakona  o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členu
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, objavlja pod-
jetje Industrija usnja Vrhnika, p.o., Vrhni-
ka, Tržaška 31, program lastninskega preob-
likovanja podjetja.
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Program lastninskega preoblikovanja
podjetja: Industrija usnja Vrhnika, p.o., Vrh-
nika, Tržaška 31, v okviru katerega se k
Industriji usnja Vrhnika pripaja s 1. 1. 1993
tudi Konfekcija Logatec, Logatec, Tržaška
3, je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odloč-
bo št. LP 00850/1996-DD z dne 26. 8. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju:
1. Firma in sedež podjetja: Industri-

ja usnja Vrhnika, p.o., Vrhnika, Tržaška
31.

2. Matična številka: 5034825.
3. Dejavnosti podjetja: proizvodnja

svinjskega usnja, proizvodnja govejega us-
nja, usnja drobnice in krzna, predelava krz-
na in usnja v konfekcijo in galanterijo ter
prodaja usnjenih in krznenih izdelkov v last-
nih trgovinah; poleg tega pa podjetje oprav-
lja še razne storitvene dejavnosti (vzdrževa-
nje strojev in naprav, prevoze ipd.) ter proi-
zvodnjo merilne in regulacijske opreme,
sredstev za upravljanje in avtomatizacijo v
industriji, predvsem za lastne potrebe.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje s 100% družbenim kapitalom.
2. K družbenemu kapitalu Industrije us-

nja Vrhnika, se prišteje družbeni kapital
Konfekcije Logatec in se olastnini skupaj z
njim.

3. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

7,69% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

7,69% Slovenski odškodninski sklad,
15,38% Sklad RS za razvoj,
15,38% interna razdelitev,
30,76% notranji odkup,
23,10% denacionalizacijski upravičenci.
4. Način oziroma kombinacija načinov

lastninskega preoblikvoanja:
40% prenos navadnih delnic na sklade,
20% interna razdelitev delnic,
40% notranji odkup.
5. Javni poziv
Podjetji Industrija usnja Vrhnika in Kon-

fekcija Logatec pozivata zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
pristopijo k programu interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic Industrije usnja
Vrhnika.

5.1 Interna razdelitev delnic
Industrija usnja Vrhnika poziva zgoraj

navedene upravičence, da v roku 30 dni od
objave poziva v Ljubljanskem dnevniku in
na oglasnih deskah podjetja vpišejo delnice
interne razdelitve v zameno za lastniške cer-
tifikate in potrdila za neizplačane osebne
dohodke po 25. člena ZLPP.

Prodajna cena delnice je 1.036 SIT.
Če bo pri interni razdelitvi delnic nastal

presežek certifikatov in potrdil, bo podjetje
presežke v celoti in proporcionalno za vse
udeležence  uporabilo za notranji odkup del-
nic.

Te delnice so navadne, imenske in ne-
prenosljive dve leti od njihove izdaje, razen
z dedovanjem.

5.2 Notranji odkup delnic
Industrija usnja Vrhnika poziva zgoraj na-

vedene upravičence, da v roku 30 dni od
objave tega poziva pristopijo k programu no-
tranjega odkupa delnic. Notranji odkup bo
potekal hkrati z interno razdelitvijo delnic.

Prodajna cena delnice s 50% popustom
je 518 SIT.

Udeleženci notranjega odkupa lahko
kupnino plačajo s presežkom certifikatov in
potrdil za neizplačane osebne dohodke pri
interni razdelitvi in z gotovinskimi vplačili.

Pri plačilu z gotovino se prodajna cena
delnice revalorizira z indeksom drobnopro-
dajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva vplačila
kupnine Skladu RS za razvoj.

V primeru, da bodo udeleženci z lastniš-
kimi certifikati in potrdili presegli celotni
znesek družbenega kapitala, ki je predviden
za notranji odkup, bo podjetje pri znižanju
uporabilo proporcionalni kriterij. Če pa bo
presežek nastal  z gotovinskimi vplačili, bo
podjetje pri zniževanju vplačil uporabilo kri-
terij pvoprečnega mesečnega osebnega do-
hodka zadnjih treh mesecev.

Delnice za nakup iz presežka certifika-
tov in potrdil so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem, po izte-
ku dveh let pa so prosto prenosljive, z ome-
jitvijo, da ostaja vsaj 1/3 zaposlenih med
udeleženci programa notranjega odkupa, če
program še traja.

Delnice za nakup z gotovino so prosto
prenosljive z omejitvijo, da ostaja vsaj 1/3
zaposlenih med udeleženci programa notra-
njega odkupa, dokler program notranjega
odkupa traja.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, upravičencem pa bo izdalo za-
časnice.

6. Način in kraj vplačila delnic
Upravičenci bodo delnice vplačevali v

poslovnih stavbah na Vrhniki, v Šmartnem
pri Litiji, v Šoštanju, v Domžalah in v Lo-
gatcu vsak delovni dan med 10. in 15. uro
ali na poseben privatizacijski podračun št.
50110-698-000-0026469 z navedbo “plači-
lo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.

7. Dodatne informacije: zaposleni, bivši
zaposleni in upokojeni delavci podjetja lah-
ko dobijo dodatne informacije v zvezi s so-
delovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja na sedežu podjetja ali po tel.
061/754-211 vsak delovni dan med 10. in
13. uro. Kontaktni osebi Fefer Vera in Bar-
bara Rot.

8. 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.

Industrija usnja Vrhnika

La-564

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členu
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, objavlja Kon-
fekcija Logatec, Industrija lahke konfekcije

Logatec, p.o., Tržaška cesta 3, Logatec, pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja, v okviru katerega se Konfekcija
Logatec pripaja k Industriji usnja Vrhnika,
p.o., Vrhnika, Tržaška 31, je odobrila Agen-
cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo z odločbo št. LP
01405/1996-DD z dne 26. 8. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Konfekcija Loga-

tec, Industrija lahke konfekcije Logatec,
p.o., Tržaška cesta 3, Logatec

2. Matična številka: 5036976.
3. Dejavnost podjetja:
– proizvodnja perila in pozamenterije,
– trgovina na drobno,
– trgovina na debelo,
– opravljanje posredniških in komi-

sijskih poslov,
– proizvodnja protektorjev in kontak-

tov ter montaža za elektrogospodinjske apa-
rate,

– proizvodnja usnjene konfekcije.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je družbeno podjetje s 100%

družbeno lastnino.
2. Družbeni kapital Konfekcije Logatec

se prišteje k družbenemu kapitalu Industrije
usnja Vrhnika in se olastnini skupaj z njim.

3. 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.

Konfekcija Logatec

Št. 104 La-565

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Lesnina Gramex, p.o.,
Ljubljana, Verovškova 72, ki ga je z odloč-
bo št. LP 01429/1996-MB z dne 9. 8. 1996
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo ter skladno z zakonom o
lastninskem preoblikovanju podjetij objav-
lja Lesnina Gramex, p.o., Ljubljana, predpi-
sano vsebino programa lastninskega preob-
likovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Lesnina Gramex tr-
govina z gradbenimi in reprodukcijskimi
materiali, stroji in orodji, p.o., Ljubljana,
Verovškova 72.

2. Matična številka podjetja: 5000726.
3. Dejavnost podjetja:
– trgovanje na debelo in drobno z živil-

skimi in neživilskimi proizvodi,
– posredovanje in zastopanje v okviru

predmeta poslovanja,
– komisijski posli na področju prometa

blaga in storitev,
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– javna skladišča,
– opravljanje gradbenega inženiringa v

celoti,
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– zaključna dela v gradbeništvu,
– posredovanje pri poslovanju z vred-

nostnimi papirji in ostalimi borznimi artikli,
– finančni inženiring,
– storitve na področju prometa,
– ekonomske, organizacijske in tehno-

loške storitve,
– poslovne storitve,
– menjalniški posli.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je s polno odgovornostjo v 100% družbeni
lastnini.

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

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

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

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

kupa – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

delnic.
7.1 Interna razdelitev delnic
Lesnina Gramex, p.o., Ljubljana, poziva

vse upravičence (zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojence podjetja), da v 30 dneh po
objavi tega poziva v časopisu Delo in na
oglasni deski podjetja, predložijo lastninske
certifikate v zamenjavo za delnice.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, bo podjetje v drugem krogu izvršilo
interni razpis za ožje družinske člane za-
poslenih, ki bo objavljen na oglasni deski
podjetja.

Če tudi v II. krogu ne bo vpisanih vseh
20% delnic, bo podjetje preostanek delnic
preneslo na Sklad RS za razvoj.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od vrednosti
delnic, namenjenih interni razdelitvi, se bo
interna razdelitev delnic izvršila proporcio-
nalno za vse upravičence. Presežne certifi-
kate pa upravičenci, ki so sodelovali pri
interni razdelitvi, lahko uporabijo za kupni-
no za prvi paket delnic v programu notra-
njega odkupa delnic podjetja.

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

7.2 Notranji odkup delnic podjetja
Lesnina Gramex, p.o., Ljubljana, poziva

vse upravičence (zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojence podjetja), da v 30 dneh po
objavi tega oglasa v Uradnem listu RS, ča-
sopisu Delo in na oglasni deski podjetja,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popu-
stom. Delnice se vplačujejo z gotovino ali z
morebitnimi presežki lastninskih certifika-
tov iz interne razdelitve.

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

Delnice notranjega odkupa, pridobljene
v zameno za lastninske certifikate, so enake

kot delnice interne razdelitve in so nepre-
nosljive dve leti, razen z dedovanjem, po
dveh letih pa so enake kot ostale delnice
programa notranjega odkupa.

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

7.4 Delnice iz interne razdelitve in pro-
grama notranjega odkupa lahko upravičen-
ci vpisujejo in vplačujejo na sedežu pod-
jetja na Verovškovi 72, Ljubljana, v fi-
nančno računovodskem sektorju od pone-
deljka do petka od 8. do 15. ure, gotovinska
vplačila pa lahko upravičenci nakažejo na
privatizacijski račun podjetja št.
50102-698-000-0026726 z navedbo: plači-
lo kupnine za delnice v notranjem odkupu,
v okviru zgoraj določenih rokov.

8. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na raz-
polago na sedežu podjetja. Kontaktna ose-
ba: Francka Isop, tel. 1683-163.

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

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

Lesnina Gramex, p.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Ob-4003

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljub-
ljani, Kardeljeva pl. 17 v Ljubljani razpisu-
je dve delovni mesti

mladih raziskovalcev za področje eko-
nomskih ved.

Kandidati morajo ustrezati vsem kriteri-
jem pravilnika o usposabljanju in vključe-
vanju mladih raziskovalcev v raziskovalne,
visokošolske in druge organizacije (Ur. l.
RS, št. 38/94).

Pogoji:
– da je slovenski državljan ali Slovenec

brez slovenskega državljanstva, ki se lahko
izobražuje v Republiki Sloveniji pod enaki-
mi pogoji kot državljan Republike Slove-
nije,

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo ustrezne smeri,

– da ima povprečno študijsko oceno naj-
manj 8,

– praviloma ni starejši od 28 let.
Pisne vloge kandidatov z dokazili o iz-

polnjevanju pogojev razpisa pošljite v roku
8 dni od objave na Ekonomsko fakulteto,
Ljubljana, Kardeljeva pl. 17.

O izidu razpisa bomo kandidate obvesti-
li v zakonitem roku.

Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani

Št. 6/96-6 Ob-4004

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fa-
kulteti v Ljubljani razpisuje v skladu s pra-
vilnikom o usposabljanju in vključevanju
mladih raziskovalcev v raziskovalne, viso-
košolske in druge organizacije (Ur. l. RS,
št. 38/94 in 53/95) prosto delovno mesto

mladega raziskovalca na področju kri-
minologije.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so slovenski državljani ali Slovenci brez
slovenskega državljanstva, ki se lahko izo-
bražujejo v Republiki Sloveniji pod enakimi
pogoji kot državljani Republike Slovenije,

– imajo končano najmanj visoko stro-
kovno izobrazbo s področja prava,

– imajo povprečno študijsko oceno naj-
manj 8,

– praviloma niso starejši od 28 let.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili poš-

ljite na Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, Kongresni trg 12 v 15
dneh po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po izteku razpisnega roka.

Inštitut za kriminologijo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani

Št. 236-96 Ob-4024

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj,
Raičeva 2, razpisuje prosta delovna mesta
za šolsko leto 1996/97:

2 defektologa za določen čas od 1. 9.
1996 do 31. 8. 1997, ali učitelja razredne-
ga pouka,

2 varuhinji za določen čas od 1. 9. 1996
do 31. 8. 1997,

1 učitelja športne vzgoje za določen
čas od 1. 9. 1996 do 31. 8. 1997 za polovič-
ni delovni čas,

1 učitelja likovne vzgoje za določen čas
od 1. 9. 1996 do 31. 8. 1997.

Prednost imajo kandidati, ki so že oprav-
ljali delo v osnovni šoli s prilagojenim pro-
gramom.

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
Ptuj

Št. 1302 Ob-4025

Turboinštitut, p.o., Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto

mladega raziskovalca.
Od kandidata pričakujemo:
– da izpolnjuje vse kriterije za mladega

raziskovalca, ki so navedeni v Uradnem li-
stu RS, št. 38/94,

– aktivno znanje angleškega in nemške-
ga jezika,

– da ima opravljeno pripravništvo na po-
dročju energetskih strojev in naprav ali pro-
cesnega strojništva.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po končanem zbiranju ponudb.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v osmih dneh po objavi na
naslov: Turboinštitut, p.o., Rovšnikova 7,
1210 Ljubljana.

Turboinštitut, p.o., Ljubljana
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Razpisi
javnih natečajev

Preklic
Št. 2017-96 Ob-2635

Na podlagi prvega odstavka 88. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS,
št. 32/95 in 33/95) je župan Mestne občine
Ljubljana sprejel sklep:

1. Razveljavi se javni razpis za izbiro
najboljše idejne rešitve prenove velike sej-
ne dvorane na Magistratu v Ljubljani, Mest-
ni trg 1, objavljen v Uradnem listu RS, št.
45/96 z dne 19. VIII. 1996, Ob-3777 in
46/96 z dne 23. VIII. 1996, Ob-3847.

2. Ponudnikom,  ki  so  proti  plačilu
5.000 SIT dvignili razpisno dokumentacijo,
se vrnejo vplačana sredstva.

Mestna občina Ljubljana

Št. 351-96 Ob-2637

Javni razpis
za popravilo uničenih oziroma

poškodovanih odsekov lokalnih cest v
Mestni občini Celje – odprava posledic

zime v letu 1995/96
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: sanacija vozišč na:
LC 2360 Partizanska cesta – smer Lisce

– ocena 9,500.000 SIT,
LC 2313 Šmartno v R. d. – ocena

1,500.000 SIT,
LC 2354 Polulski most–Skalna klet –

ocena 2,000.000 SIT,
LC 2342 Bežigrajska proti Trnoveljski –

ocena 3,000.000 SIT.
3. Razpisno dokumentacijo za obnovi-

tvena dela in razpisne pogoje izvedbe dobi-
jo ponudniki v roku 7 dni od dneva objave
javnega razpisa med 8. in 10. uro na naslo-
vu Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Anatol Sazonov, Prešernova 27, Celje,
proti plačilu zneska za dvig dokumentacije
v višini 20.000 SIT na ŽR Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, št.
50700-630-9010105.

4. Predvideni pričetek del je po 25. 9.
1996, dokončanje pa do 1. 11. 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– dokaz o tehnični opremljenosti ponud-

nika,
– strokovnost kadrov,
– garancija za pravočasno izvedbo del.
6. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
7. Ponudba mora obsegati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
dneva objave javnega razpisa.

9. Ponudniki morajo tudi v primeru od-
daje ponudbe priporočeno po pošti posredo-

vati ponudbo na naslov investitorja do datu-
ma in ure, navedene v javnem razpisu.

10. Ponudba mora biti zapečatena z oz-
nako “Ponudba za sanacijo odsekov lokal-
nih cest v Celju” – Ne odpiraj.

11. Odpiranje ponudb bo 17. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih Mestne občine Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Ce-
lje.

12. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila.

13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo le-ti obveščeni v roku sedem dni od
dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje

Ob-3958

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94 Občina
Beltinci, Občinska uprava, Mladinska ul. 2,
Beltinci, objavlja

ponovni javni razpis
za izdelavo lokacijske dokumentacije ter
projektne dokumentacije PGD in PZI za

kanalizacije in čistilne naprave za
naselja Dokležovje, Ižakovci, Melinci in

Lipa
1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Orientacijska vrednost del znaša ca.

6,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izdelave: 90 dni po

podpisu pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost z referencami,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Potrebne informacije in razlage za iz-

delavo ponudbe posreduje občinska uprava
Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, po pred-
hodni najavi. Pooblaščeni predstavnik ob-
činske uprave je Stanislav Sraka, dipl. org.
(tel. 069/42-264). Posebna razpisna doku-
mentacija ne obstaja. Ponudniki si sami pri-
skrbijo vso potrebno prostorsko dokumen-
tacijo.

6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
15 dneh po objavi tega razpisa v Ur. listu
RS, do 12. ure, na naslov: Občina Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Ponudba mo-
ra biti v skladu z razpisno dokumentacijo in
predpisanim postopkom.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj -
ponudba - kanalizacija in ČN - 96”.

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po oddaji ponudb ob 14. uri v prostorih
Občine Beltinci,  Mladinska ul. 2, Beltinci,
v pisarni tajnika občinske uprave. Ponudni-
ki bodo obveščeni o izidu v 8 dneh po odpi-
ranju ponudb.

Občina Beltinci
Občinska uprava

Št. 006-4/96 Ob-3959

Na podlagi odredbe o postopku za ureja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-

bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja Občina Logatec

javni razpis
za izbiro najboljše idejne rešitve za
izgradnjo doma starejših občanov in

večnamenske športne dvorane
1. Splošni podatki
Naročnik: Občina Logatec, Tržaška c.

15, Logatec.
2. Predmet razpisa: izdelava idejne za-

snove in ocene stroškov za:
a) izgradnjo doma starejših občanov v

Logatcu:
okvirna kapaciteta doma je 150-200

oskrbovancev,
velikost prostorov predvideti po tehnič-

nih normativih,
b) večnamensko športno dvorano v Lo-

gatcu:
 okvirna velikost dvorane je 45 x

30-40 m.
3. Projekta se bosta izvajala predvidoma

v letu 1997/98.
4. Ponudniki lahko dobijo informacije v

zvezi s projekti vsak delovni dan med 8. in
10. uro na Občini Logatec pri Marjetki Tre-
ven, dipl. inž. gr. (tel. 741-270).

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

strukcij in opreme,
– ponudbena cena za projektno doku-

mentacijo PGD in PZI,
– ocena stroškov za izgradnjo objekta,
– rok za izdelavo kompletne projektne

dokumentacije,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
6. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).

7. Oddaja idejne rešitve in ponudbe
Rok za oddajo je 30. dan od dneva obja-

ve na naslov: Občina Logatec, Tržaška c.
15, Logatec. Idejna rešitev z oceno stroškov
izgradnje in ponudba za izdelavo projekta
mora biti v zaprti in zapečateni ali žigosani
kuverti z oznako “Ne odpiraj - Idejni pro-
jekt”.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi torek
po izteku razpisnega roka ob 9. uri v sejni
sobi Občine Logatec, Tržaška c. 15, Loga-
tec.

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

9. Pogodbene obveznosti
Z izbranim ponudnikom bo naročnik

sklenil pogodbo za izdelavo projektne do-
kumentacije v roku 60 dni po izboru.

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

Št. 006-5/96 Ob-3960

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) ob-
javlja Občina Logatec, kot investitor
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javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

lokalnih cest v Občini Logatcu

1. Predmet razpisa so zemeljska dela na
lokalni cesti Rovte - Mizendol v skupni dol-
žini 2630 m (brez finega planuma in asfalti-
ranja).

2. Orientacijska vrednost del znaša
7,000.000 SIT.

3. Predvideni začetek del je september
1996. Rok izvedbe: 30 delovnih dni.

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

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije vplačati na Občino Logatec
5.000 SIT nepovratnih sredstev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

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

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

ugodnejši,
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “Modernizacija
lokalne ceste” na naslov Občina Logatec,
Občinski urad, Tržaška cesta 15, Logatec v
10 dneh po objavi tega razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9. uri v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo predložiti poobla-
stilo za zastopanje.

8. Investitor si pridržuje pravico, da za
vsako posamezno postavko v razpisu izbere
drugega ponudnika in da v primeru pomanj-
kanja finančnih sredstev z izbranim ponud-
nikom ne sklene pogodbe oziroma jo sklene
za sporazumno dogovorjeno fazo del glede
na finančno sposobnost.

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

Občina Logatec

Št. 61/96 Ob-3961

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija Štefanova 15, Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb in sofinansiranje

podprojektov v okviru projekta
“Slovenski park znanosti in tehnologije”

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija je bila, na podlagi javnega razpisa, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 19/95 in
sklepa ministra za znanost in tehnologijo z
dne 26. aprila 1995 izbrana za nosilca pro-
jekta “Slovenski park znanosti in tehnolo-
gije”.

S projektom želita naročnik in ustanova
Slovenska znanstvena fundacija spodbuditi
načrtovanje in realizacijo podprojektov, ki

bodo prispevali k boljšemu razumevanju in
uporabi dosežkov znanosti in tehnologije
pri različnih javnostih, dvigu znanstvene
kulture in pismenosti v Republiki Sloveniji.

Cilj projekta je srednjeročno vzpostavi-
tev omrežja izvajalcev:

– izkustvenega (hands-on) spoznavanja
dosežkov, zakonitosti in pojavov na različ-
nih področjih znanosti in tehnologije;

– učinkovitega komuniciranja razisko-
valcev z ostalimi javnosti;

– odkrivanja in razvijanja potenciala
mladih za (kasnejše) raziskovalno delova-
nje.

Pogoji
1. Ponudbe podprojektov in prošnje za

sofinansiranje lahko vložijo pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji. Če bo pri
realizaciji projekta sodelovalo več organi-
zacij, lahko v vlogi prijavitelja nastopa le
ena organizacija, ki jo ostale organizacije
pooblastijo za zastopanje njihovih intere-
sov.

2. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju;
– poslovni, terminski in finančni načrt.

V finančnem načrtu morajo biti poleg po-
trebnih denarnih sredstev za posamezne ak-
tivnosti predstavljeni tudi viri pokrivanja
stroškov v  zvezi z realizacijo podprojekta;

3. Prošnja za sofinansiranje podprojekta
se mora nanašati le na aktivnosti, ki bodo v
celoti realizirane do 31. marca 1997.

Merila
Pri odločanju o izboru podprojektov, ki

bodo sofinansirani s strani ustanove Slo-
venske znanstvene fundacije, bo v presoji
predvsem:

– ustreznost predlaganega podprojekta
glede želenih ciljev na področju javnega ra-
zumevanja znanosti in tehnologije;

– možnosti za uspešno izvedbo del pod-
projekta in uporabo rezultatov (poslovni na-
črt in marketinška analiza);

– obseg vključenosti raziskovalcev in vr-
hunskih znanstvenikov v podprojekt;

– varčnost pri izvedbi podprojekta;
– zagotovljeno sofinansiranje;
– stopnja inovativnosti pri uresničevanju

ciljev podprojekta.
Splošni pogoji
1. Prijave morajo biti oddane na obraz-

cih, ki jih je izdala ustanova Slovenska
znanstvena fundacija. Obrazci bodo na vo-
ljo od 6. do 20. septembra 1996 na sedežu
ustanove Slovenske znanstvene fundacije,
Ljubljana, Štefanova 15.

2. Prijave v zaprtih kuvertah z oznako:
“Ne odpiraj! Prijava na javni razpis SZF -
Slovenski park znanosti in tehnologije” mo-
rajo prispeti na sedež Slovenske znanstvene
fundacije do vključno 27. septembra 1996
do 12. ure (glede datuma velja poštni žig na
pošiljki).

3. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 7. oktobra 1996 ob 13. uri v sejni sobi
ustanove Slovenske znanstvene fundacije,
Ljubljana, Štefanova 15. To obvestilo velja
kot vabilo. Pooblaščenci prijaviteljev mora-
jo pred začetkom javnega odpiranja predati
pooblastilo predsedniku komisije.

4. Prijavitelji bodo obveščeni o rezulta-
tih izbora do 30. oktobra 1996.

Znanstveni svet ustanove
Slovenske znanstvene fundacije

Ob-3964

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) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo sanacijsko prezentacijskih del

na cerkvi Sv. Nikolaj, Kuren
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino in Občina Vrhnika in zanju poob-
laščeni Ljubljanski regionalni zavod za var-
stvo naravne in kulturne dediščine, Ljublja-
na, Tržaška 4.

2. Naziv objekta: p. s. Sv. Nikolaj, Ku-
ren.

3. Lokacija: Kuren nad Vrhniko.
4. Obseg in vrsta del: sanacijsko prezen-

tacijska dela na cerkvi in zvoniku.
5. Rok za pričetek del: konec septembra

1996.
6. Orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: uspešne reference pri izvajanju
tovrstnih del, garancijski roki, najugodnejša
ponudbena cena in morebitne ugodnosti pri
sklepanju pogodbe.

B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-

pisu, morajo predložiti pisno ponudbo v ro-
ku 15 dni po objavi tega razpisa. Ponudba
mora vsebovati vse elemente 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).

2. Pisno ponudbo z vso potrebno doku-
mentacijo in oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis za izvedbo sanacijskih del na cerkvi
Sv. Nikolaj, Kuren” je potrebno dostaviti v
zapečateni ovojnici, 15 dni po objavi, na
naslov Ljubljanski regionalni zavod za var-
stvo naravne in kulturne dediščine, 1000
Ljubljana, Tržaška 4, p. p. 398.

3. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po poteku roka za oddajanje ponudb
na sedežu zavoda, v okviru posebne komisi-
je, ki jo imenuje kolegih zavoda.

4. Kandidati bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 7 dneh.

5. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo vsebovale vse pogoje razpisa.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu Ljubljanskega re-
gionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Ljubljani, Tržaška 4.

Ljubljanski regionalni zavod
za varstvo naravne in kulturne

dediščine, Ljubljana

Št. 351-1/95 Ob-3962

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbi 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 izvedbo rušitve objektov Levstikova

6, 6a in 4a



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 50 – 6. IX. 1996 Stran 3579

1. Investitor: Mestna občina Celje –
Sklad stavbnih zemljišč MO Celje, ki ga
zastopa Služba za planiranje in izgradnjo,
Trg Celjskih knezov 9, Celje.

2. Predmet razpisa: rušitev objektov Lev-
stikova 6, 6a in 4a.

3. Razpisna dokumentacija: vsa izved-
bena dokumentacija, elaborat rušenja št.
112/96, ki ga je izdelal RC PLAN M, d.o.o.,
podjetja za projektiranje in inženiring, od-
govorni projektant inž. Jože Plaznik, kot
tudi dodatne informacije so na razpolago
interesentom osem dni od dneva objave v
Uradnem listu RS, vsak dan od 8. do 11. ure
na naslovu: MO Celje, Služba za planiranje
in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9, III. nad-
stropje pri Janku Trobišu, oziroma na tel.
063/484-822 int. 351.

4. Predvidena vrednost del: 2,500.000
SIT.

5. Pričetek del: september 1996.
6. Dokončanje del: oktober 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– tehnična opremljenost interesenta,
– kadrovska primernost interesenta,
– rok izvedbe del,
– garancija za opravljena dela.
8. Ponudba mora vsebovati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov: MO
Celje, Služba za planiranje in izgradnjo, Trg
Celjskih knezov, 3000 Celje.

10. Investitor si pridržuje pravico oddati
delo za vsak objekt posebej različnemu
ponudniku.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ponudba za rušitev objektov Levstikvoa 6,
6a in 4a, Ne odpiraj!”

Odpiranje ponudb bo dva dni po izteku
roka za oddajo ponudb ob 9.30 v prostorih
Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov
9, v sejni sobi ZPI/III.

Odpiranje ponudb bo opravila tričlanska
komisija, ki jo imenuje investitor.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnika predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki obveščeni najkasneje 8 dni
od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje
Služba za planiranje in izgradnjo

Št. 69/96 Ob-3963

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo sanacijskih del na Cankarjevi

rojstni hiši, Vrhnika
A) Splošni pogoji:
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno

dediščino in Občina Vrhnika in zanju poob-
laščeni Ljubljanski regionalni zavod za vars-
tvo naravne in kulturne dediščine, Ljublja-
na, Tržaška 4.

2. Naziv objekta: Cankarjeva rojstna hi-
ša, Vrhnika.

3. Lokacija: Klanec 1, Vrhnika.
4. Obseg in vrsta dela: sanacijsko obno-

vitvena dela in prezentacijska dela na hiši in
na območju vhoda v hišo.

5. Rok za pričetek del: konec septembra
1996.

6. Orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: uspešne reference pri izvajanju
tovrstnih del, garancijski roki, najugodnejša
ponudbena cena in morebitne ugodnosti pri
sklepanju pogodbe.

B) Razpisni pogoji:
1. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-

pisu morajo predložiti pisno ponudbo v ro-
ku 15 dni po objavi tega razpisa. Ponudba
mora vsebovati vse elemente 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).

2. Pisno  ponudbo  z  vso  potrebno
dokumentacijo  in  oznako  “Ne  odpiraj  –
Javni  razpis  za  izvedbo  sanacijskih  del
na  Cankarjevi  rojstni  hiši,  Vrhnika”  je
potrebno  dostaviti  v  zapečateni  ovojnici
15 dni po objavi na naslov Ljubljanski re-
gionalni zavod za varstvo naravne in kul-
turne dediščine 1000 Ljubljana, Tržaška 4,
p.p. 398.

3. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po poteku roka za oddajanje ponudb
na sedežu Zavoda, v okviru posebne komi-
sije, ki jo imenuje kolegij zavoda.

4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v 7 dneh.

5. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo vsebovale vse pogoje razpisa.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu Ljubljanskega re-
gionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Ljubljani, Tržaška 4.

Ljubljanski regionalni zavod
za varstvo naravne in kulturne

dediščine, Ljubljana

Ob-3965

Na podlagi sklepa 3. seje upravnega od-
bora Kmetijsko gozdarske zadruge Sava,
z.o.o., objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca zemeljskih del za

napravo trajnega nasada
1. Investitor je Kmetijsko gozdarska za-

druga Sava, z.o.o., Rožna dolina 50, Lesce.
2. Predmet razpisa so naslednja zemelj-

ska dela na kmetijskih površinah:
– planiranje terena,
– rigolanje oziroma globoko oranje.
3. Lokacija in orientacijske vrednosti:
– zemljišča se nahajajo v Občini Radov-

ljica,
– skupna površina zemljišč za trajni na-

sad je štiri hektare.
4. Orientacijska vrednost del znaša ca

1,500.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacije je na vpogled

5 dni od objave v prostorih Kmetijsko goz-
darske zadruge Sava, z.o.o.

6. Začetek del je jeseni 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena,
– plačilni pogoji.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Prvi dan je na-
slednji po objavi. Ponudba mora biti zape-
čatena in označena “Ne odpiraj – ponudba”
in naslovljena na naslov KGZ Sava, z.o.o.,
Lesce, Rožna dolina 50, 4248 Lesce.

9. Ponudniki bodo o izbiri razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po prejetju
vlog.

10. Razpisnik si pridržuje pravico, da za-
radi morebitnega likvidnostnega pomanjka-
nja sredstev ne sklene pogodbe z izbranim
ponudnikom.

KGZ Sava, z.o.o.

Št. 55/96 Ob-3966

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
Lukovica, Lukovica 46, Lukovica, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
pri adaptaciji Zdravstvenega doma v

Lukovici
1. Naročnik: Občina Lukovica.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti: gradbeno obrtniška in instalacijska
dela 3,300.000 SIT.

3. Čas izvedbe: takoj po podpisu pogod-
be.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovnost;
– reference pri izvajanju tovrstnih del;
– rok izvedbe in garancijski roki;
– ponujena cena,
– popolnost ponudbe;
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni obvezno naju-

godnejši.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
na sedežu Občine Lukovica, Lukovica 46,
Lukovica, v Oddelku za komunalo.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Cerar Tomažu, tel. 061/735-119.

6. Pisne ponudbe je potrebno v zaprtih
kuvertah z naslovom: “Ne odpiraj – javni
razpis – adaptacija Zdravstvenega doma v
Lukovici”, oddati do 12. 9. 1996 do 12. ure
na naslov: Občina Lukovica, Lukovica 46,
1225 Lukovica.

7. Javno odpiranje ponudb bo 13. 9. 1996
ob 12. uri v prostorih Občine Lukovica.

8. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
izvajalca v roku enega tedna po odpiranju.

Občina Lukovica

Ob-3967

Na podlagi zakona o zagotovitvi sred-
stev za odpravo posledic zime v letu
1995/96 (Ur. l. RS, št. 34/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa in oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) razpisuje Občina Velike Lašče
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javni razpis

1. Predmet razpisa je izbiranje najugod-
nejšega izvajalca za odpravo posledic zime
v letu 1995/96 na lokalnih cestah v Občini
Velike Lašče.

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

3. V sklopu razpisa se predvideva:
– sanacija asfaltnih razpok (varjenje),
– obnovitev muld,
– popravilo oziroma zamenjava odbojne

ograje,
– ureditev propustov,
– ponovna utrditev in preplastitev ce-

stišča,
– ureditev bankin,
– obnova smernikov,
– krpanje udarnih jam,
– popravilo mostu.
4. Razpisna dokumentacija je na voljo

vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu
Občine Velike Lašče.

5. Orientacijska vrednost del znaša 6,5
milijona SIT.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisnega z
ozirom na razpoložljiva finančna sredstva,
oziroma pravico do odstopa od podpisa po-
godbe. V tem primeru izvajalec ni upravičen
do odškodninskega zahtevka iz tega naslova.

7. Predvidena dela bi se pričela oprav-
ljati v najkrajšem možnem času oziroma ta-
koj.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so reference s področja del, ponud-
bena cena, način plačila in fiksnost cen,
opcija ponudbe, garancijski roki in morebit-
ne druge ugodnosti.

9. Rok za dostavo ponudb je 7 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 8. ure na
naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, 1315 Velike Lašče, v zapečateni kuverti
z oznako “javni razpis za najugodnejšega
izvajalca za odpravo posledic zime v letu
1995/96 – Ne odpiraj”.

10. O javnem odpiranju ponudb bodo po-
nudniki naknadno obveščeni.

Občina Velike Lašče

Št. 403-2/95-50 Ob-3968

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil  (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja Mestna občina
Ptuj

javni razpis
za izbor najugodnejšega dobavitelja

nakupa in skladiščenja belega
peščenjaka za obnovo portala cerkve

Minoritskega samostana na Ptuju
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Predmet razpisa: dobava in skladišče-

nje 7 m3 belega peščenjaka.
3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Tehnični podatki so na Zavodu za

varstvo naravne in kulturne dediščine Mari-
bor.

5. Ponudba mora vsebovati: ime in naziv
ponudnika, specifikacije količin, podatke o
dobavnem roku, končno ceno z vključenim
morebitnim popustom.

6. Merila za izbor: kvaliteta, celovitost
ponudbe, reference.

7. Rok dobave: oktober 1996.
8. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – po-

nudba” oddajte do 16. septembra 1996 na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne ob-
čine Ptuj, Mestni trg 1/III do 12. ure.

9. Odpiranje ponudb bo 18. septembra
1996 ob 13. uri.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
naslednji dan.

11. Komisija bo sprejela odločitev ne
glede na število prispelih ponudb.

Mestna občina Ptuj

Št. 363-05-22/94-1820-27 Ob-3969

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 18/93 in
19/94) ter odloka o proračunu Mestne obči-
ne Maribor za leto 1996 (MUV, št. 12/96)
objavlja Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Komunalna direkcija, Odsek za gos-
podarjenje z občinskim premoženjem, Slo-
venska ul. 40, Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo

izložbenih sten za poslovni prostor v
Grajski ulici 7, Maribor

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

2. Investitor: Mestna občina Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor.

3. Predmet razpisa: zamenjava izložbe-
nih sten (Alu okvirji) za poslovni prostor
prodajalna pohištva.

4. Lokacija objekta: Grajska ulica 7, Ma-
ribor.

5. Orientacijska vrednost vseh del:
2,400.000 SIT.

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

7. Predvideni rok dokončanja del: okto-
ber 1996.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– kadrovska usposobljenost in opremlje-
nost,

– reference pri izvajanju enakih ali po-
dobnih del,

– primarna sposobnost izvajalca na pod-
lagi predhodnega ugotavljanja sposobnosti
z javnim razpisom (Ur. l. RS, št. 27/96),

– ponudbena cena,
– zagotovitev fiksnih cen,
– opcija ponudbe – daljša od 30 dni,
– finančna trdnost in sposobnost,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– krajši rok dokončanja del,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– eventualne druge ugodnosti,
– ostali kazalci iz razpisnih pogojev.
9. Razpisni pogoji so na razpolago pri

Komunalni direkciji, Slovenska 40/I, v taj-
ništvu Odseka za gospodarjenje z občin-
skim premoženjem. Ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

10. Rok za oddajo ponudbe je 15. dan od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Komunalna direkcija, Od-

sek za gospodarjenje z občinskim premože-
njem, Slovenska ul. 40, Maribor.

11. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena z “Ne odpiraj – javni razpis za za-
menjavo izložbenih sten za poslovni prostor
v Grajski ulici 7, Maribor”.

12. Komisija bo zbrane ponudbe odprla
naslednji delovni dan po poteku roka za
oddajo ponudb ob 12. uri, v sejni sobi Ko-
munalne direkcije, Slovenska ul. 40, I. nad-
stropje. Odpiranje ponudb je javno.

13. Investitor bo pri ugotavljanju spo-
sobnosti upošteval le tiste ponudnike, ki bo-
do ponudbe dostavili v roku in z vsemi zah-
tevanimi podatki. Nepopolne ponudbe bodo
iz natečaja izločene.

14. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru sprememb sklene pogodbo z izbra-
nim ponudnikom za sporazumno dogovor-
jen obseg del glede na finančno sposobnost.

15. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

16. Vsa dodatna pojasnila lahko ponud-
niki dobijo pri Komunalni direkciji, Sloven-
ska ul. 40, tel. 062/225-261 ali 062/212-654,
Alenka Ušen.

Mestna občina Maribor

Št. 105/96 Ob-3970

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in 16. člena
odloka o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno gospodarsko javno službo za pregle-
dovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (MUV, št. 18/96) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za dimnikarsko

službo
1. Koncesija se podeljuje za območje

Občine Šentilj.
2. Interesenti za podelitev koncesije mo-

rajo izpolnjevati pogoje, določene z odlo-
kom o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno gospodarsko javno službo za pregle-
dovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (MUV, št. 18/96).

3. Interesenti morajo k vlogi za podeli-
tev koncesije priložiti:

– registracijo za opravljanje koncesijske
dejavnosti,

– cenik dimnikarskih storitev,
– program za izvajanje dimnikarske služ-

be na območju Občine Šentilj,
– dokazila, da zaposluje ustrezno število

strokovnih kadrov za opravljanje dejavno-
sti,

– reference o izvajanju dejavnosti.
4. Zraven navedenega v 3. točki tega raz-

pisa morajo ponudniki k vlogi predložiti še
naslednje izjave:

– da bo v primeru izbire spoštoval stro-
kovne tehnične, organizacijske in razvojne
naloge dejavnosti ter usmeritve občine,

– da bo opravljal storitve v skladu s ce-
nami, ki se določajo s postopkom, ki ga
določa zakon in v soglasju z Občino Šen-
tilj,

– da bo omogočil občini strokovni in fi-
nančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo
dela,
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– da bo dosledno upošteval tehnične,
strokovne, organizacijske in druge standar-
de ter normative za opravljanje koncesio-
narne dejavnosti.

5. Interesenti morajo svoje ponudbe z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev posredovati
Občini Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj.

6. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s toč-
nim naslovom ponudnika in oznako: “Javni
razpis – koncesija – Ne odpiraj”, najkasneje
v vključno 15 dneh po objavi v Uradnem
listu RS.

7. Vse nepravilno vložene in nepopolne
ponudbe ne bodo upoštevane.

8. O datumu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki obveščeni takoj po preteku razpi-
snega roka.

9. Interesenti bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po poteku razpisnega roka.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na sedežu občine vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure, ob dokazilu plačila
3.000 SIT na žiro račun Občine Šentilj, št.
51800-630-25573.

11. Morebitne dodatne informacije do-
bite na oddelku za komunalno gospodarstvo
in okolje, Anžel Miroslav, tel. 062/651-133.

Občina Šentilj

Št. 276/96 Ob-3971

Mestna občina Ljubljana v skladu z za-
konom o spremembah in dopolnitvah zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
7/93) objavlja

javni razpis
za izdelavo tehnične dokumentacije

PGD, PZI za navezavo regionalne ceste
R 376 na zahodno avtocesto v priključku

Brdo
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za investici-
je, Trg MDB 7/IV, soba 404, med 8. in 10.
uro, dva dni po predložitvi petega izvoda
virmana oziroma drugega dokazila o vpla-
čilu, najkasneje v sedmih delovnih dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Stroške za izde-
lavo razpisne dokumentacije mora ponud-
nik plačati na žiro račun št.
50100-637-5813019 – MOL, Sredstva za
komunalno gospodarstvo – ceste, sklic na
št. 00 02-418 980-5813019, in sicer v višini
5.000 SIT.

Ponudba mora biti oddana v roku, ki je
določen z razpisno dokumentacijo in v skla-
du z njo tudi pripravljena in opremljena.

Odpiranje ponudb bo javno. Investitor
bo dela oddal najugodnejšemu ponudniku v
skladu s pravilnikom o načinu in postopku
graditve objektov.

Št. 274/96 Ob-3972

Mestna občina Ljubljana v skladu z za-
konom o spremembah in dopolnitvah zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
7/93) objavlja

javni razpis
za izdelavo projektno tehnične

dokumentacije PGD, PZI cestne
navezave regijskega odlagališča

odpadkov in južnega dela Ljubljane na
južno AC

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za investici-
je, Trg MDB 7/IV, soba 404, med 8. in 10.
uro, dva dni po predložitvi petega izvoda
virmana oziroma drugega dokazila o vpla-
čilu, najkasneje v sedmih delovnih dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Stroške za izde-
lavo razpisne dokumentacije mora ponud-
nik plačati na žiro račun št.
50100-637-5813019 – MOL, Sredstva za
komunalno gospodarstvo – ceste, sklic na
št. 00 02-418 980-5813019, in sicer v višini
5.000 SIT.

Ponudba mora biti oddana v roku, ki je
določen z razpisno dokumentacijo in v skla-
du z njo tudi pripravljena in opremljena.

Odpiranje ponudb bo javno. Investitor
bo dela oddal najugodnejšemu ponudniku v
skladu s pravilnikom o načinu in postopku
graditve objektov.

Št. 276/96 Ob-3973

Mestna občina Ljubljana v skladu z za-
konom o spremembah in dopolnitvah zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
7/93) objavlja

javni razpis
za izdelavo projektno tehnične

dokumentacije PGD, PZI nove cestne
povezave med Opekarsko in Barjansko

cesto v Ljubljani – Cesta na Mivko
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za investici-
je, Trg MDB 7/IV, soba 404, med 8. in 10.
uro, dva dni po predložitvi petega izvoda
virmana oziroma drugega dokazila o vpla-
čilu, najkasneje v sedmih delovnih dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Stroške za izde-
lavo razpisne dokumentacije mora ponud-
nik plačati na žiro račun št.
50100-637-5813019 – MOL, Sredstva za
komunalno gospodarstvo – ceste, sklic na
št. 00 02-418 980-5813019, in sicer v višini
5.000 SIT.

Ponudba mora biti oddana v roku, ki je
določen z razpisno dokumentacijo in v skla-
du z njo tudi pripravljena in opremljena.

Odpiranje ponudb bo javno. Investitor
bo dela oddal najugodnejšemu ponudniku v
skladu s pravilnikom o načinu in postopku
graditve objektov.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarske
javne službe in promet

Ob-3974

Zavod  za  zdravstveno  varstvo  Celje
objavlja skladno z določili 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 najugodnejšega ponudnika za

čiščenje poslovnih prostorov
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Celje, Ipavčeva 18.
2. Predmet razpisa: opravljanje storitev

čiščenja poslovnih prostorov Zavoda za

zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, v
skupni izmeri ca. 1200 m2.

3. Rok za izvedbo del: predviden prev-
zem del 1. 10. 1996.

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

5. Skupen ogled prostorov bo v petek,
13. 9. 1996 ob 14. uri. Informacije pri Ireni
Ivačič Štraus, tel. 37-112.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– konkurenčnost cene,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti.
7. Ponudnik, ki bo izbran, mora zagoto-

viti zavarovanje objekta v času, ko v prosto-
ru izvaja dela.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na naslov Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za čiščenje
poslovnih prostorov” z oznako ponudnika.

9. Rok za oddajo ponudb je 20. 9. 1996
na naslov Zavod za zdravstveno varstvo Ce-
lje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.

10. Javno odpiranje ponudb bo 23. 9.
1996 ob 8. uri, v sejni sobi zavoda.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku.

13. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v roku 5 dni po odpiranju
ponudb.

ZZV Celje

Št. 36/1-96-12 Ob-3975

Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
3. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za mikrofilmanje

dokumentarnega gradiva
1. Naročnik: Republika Slovenija,

Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: mikrofilmanje doku-

mentarnega gradiva ter izdelava računal-
niške evidence mikrofilmskega arhiva in iz-
delava softweara za vnos podatkov (grupi-
ranje podatkov po zadevah).

3. Vrednost dela znaša 1,200.000 SIT.
4. Predvideni rok izvedbe dela: do kon-

ca leta 1996.
5. Poleg elementov, ki jih mora ponud-

ba vsebovati po določilih 12. člena odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil, so posebne zahte-
ve naročnika glede mikrofilmanja nasled-
nje:

– glede na raznolikost gradiva pride v
poštev koordinatno snemanje v fich tehniki
v formatni kombinaciji A4-A0 formata,
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– pri snemanju naj se upoštevajo stan-
dardni faktorji glede na format dokumenta,

– računalniški program za vodenje mi-
krofilmskega arhiva mora biti izdelan na
osnovi pravilnika o pisarniškem poslovanju
in dolžnostih upravnih organov do doku-
mentarnega gradiva (Ur. l. RS, št. 72/94).
Za zajemanje in uporabljanje baze podat-
kov bomo uporabljali Mikrosoft Access za
okolje Windows,

– za varnostno shranjevanje evidenc se
mora uporabljati MO disk,

– ponudniki naj v svojih ponudbah ob-
vezno navedejo tehnične karakteristike mi-
krofilmskih kamer.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– reference pri mikrofilmanju dokumen-
tarnega gradiva s področja državne uprave,

– povprečna cena fich posnetka različ-
nih formatov, v kateri so zajete zgoraj nave-
dene zahteve uporabnika,

– strokovnost,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

in ki lahko bistveno vplivajo na kvaliteto
izvedbe dela.

7. Pisne ponudbe je treba oddati v 10
dneh po objavi razpisa na naslov: Republi-
ka Slovenija, Upravna enota Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj, z vidno oznako “Po-
nudba za mikrofilmanje gradiva – Ne odpi-
raj”.

8. Pojasnila in razlage k razpisu lahko
zainteresirani ponudniki dobijo vsak delov-
ni dan od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, do dneva odpiranja ponudb, na tel.
064/373-231 – Miran Pohar.

9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v prostorih Upravne eno-
te Kranj, Slovenski trg 1 – soba 118/I, prvi
naslednji delovni dan po preteku razpisa, ob
10. uri. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
pri odpiranju ponudb prisotni, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pisno najkasneje v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Upravna enota Kranj

Št. 403-2/95-50 Ob-3976

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja Mestna občina
Ptuj

javni razpis
za izbor najugodnejšega dobavitelja

nakupa in skladiščenja belega
peščenjaka za obnovo portala cerkve

Minoritskega samostana na Ptuju
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Predmet razpisa: dobava in skladišče-

nje 7 m3 belega peščenjaka.
3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Tehnični podatki so na Zavodu za var-

stvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
5. Ponudba mora vsebovati: ime in naziv

ponudnika, specifikacije količin, podatke o
dobavnem roku, končno ceno z vključenim
morebitnim popustom.

6. Merila za izbor: kvaliteta, celovitost
ponudbe, reference.

7. Rok dobave: oktober 1996.
8. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – po-

nudba” oddajte do 16. septembra 1996 na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne ob-
čine Ptuj, Mestni trg 1/III, do 12. ure.

9. Odpiranje ponudb bo 18. septembra
1996, ob 13. uri.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
naslednji dan.

11. Komisija bo sprejela odločitev ne
glede na število prispelih ponudb.

Mestna občina Ptuj

Št. 20/96 Ob-3977

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževanja gozdnih

cest v letu 1996
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi,

Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

vzdrževanje gozdnih cest v Občini Zagorje
ob Savi v letu 1996.

3. Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe razpisanih del je 30 dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega izva-

jalca: ponudbena cena, plačilni pogoji, refe-
rence, usposobljenost izvajalca za razpisa-
na dela.

6. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo na Občini Zagorje
ob Savi, Miro Majcen, tel. 0601/64-517.

7. Kompletne ponudbe z oznako “Ponud-
ba za vzdrževanje gozdnih cest – Ne odpi-
raj” morajo prispeti v vložišče Občine Za-
gorje ob Savi v roku 15 dni od objave v
Uradnem listu RS, oziroma naslednji delov-
ni dan do 12. ure. Naslov: Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Sa-
vi.

8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ob-
čine Zagorje ob Savi, prvi naslednji delovni
dan po poteku razpisa, ob 13. uri.

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

Občina Zagorje ob Savi

Ob-3978

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, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava službenih oblek

za pobiralce cestnine in vzdrževalce
avtocest v Republiki Sloveniji

Orientacijska vrednost: 60,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec), v sobi 303, in sicer 9. 9.
1996, do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 10. 1996 do 11.30, v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba  za  izdelavo  službenih  oblek  za
pobiralce cestnine in vzdrževalce avtocest
v RS”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10.
1996 ob 12. uri, v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Št. 644/96 Ob-3979

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Ljubljana, Trg MDB 7, objavlja na
osnovi 40. in 91. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
in zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86)

javni razpis
za izdelavo PGD projekta za izgradnjo

nadvoza čez železniško progo Ljubljana–
Kamnik km 3 + 845 v Savljah

1. Naročnik izdelave PGD projekta za
izgradnjo nadvoza čez železniško progo
Ljubljana–Kamnik km 3 + 845 v Savljah, je
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in pro-
met, Ljubljana, Trg MDB 7.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
PGD projekta za izgradnjo nadvoza čez že-
lezniško progo Ljubljana–Kamnik km 3 +
845 v Savljah, ki obsega:

– projekt rušitvenih del in projekt zača-
snega prehoda za pešce preko železniške
proge,

– projekt PGD rekonstrukcije ceste ozi-
roma dovozov na objekt,

– geološko-geomehanske podloge,
– projekt PGD za nadvoz,
– projekt javne razsvetljave in
– projekt prestavitve in zaščite obstoje-

čih komunalnih vodov in SVTK naprav.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo v

tajništvu Mestne uprave, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, Ljubljana,
Trg MDB 7. Ponudniki jo lahko dvignejo po
predložitvi potrdila o vplačilu 5.000 SIT na
žiro račun MOL – prihodki upravnih orga-
nov, št. 50100-845-50358, sklic na št.
0001-768, vsak delovnik od 8. do 12. ure, v
7 dneh od objave razpisa.

4. Orientacijska vrednost razpisane do-
kumentacije znaša 2,500.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe. Kompletna dokumentacija pa mora
biti predana naročniku do 31. oktobra 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– krajši rok izdelave kompletne tehnične

dokumentacije,
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– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

7. V poštev pridejo le ponudbe, ki bodo
obsegale izdelavo kompletne dokumentaci-
je, ki je predmet javnega razpisa.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov na-
ročnika Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Ljubljana, Trg MDB 7, naj-
pozneje 18. septembra 1996, do 12. ure, ne
glede na način dostave.

9. Ponudbe morajo prispeti v zaprti ovoj-
nici. Ovojnica s ponudbo mora biti označe-
na “Ne odpiraj – izdelava PGD – nadvoz
Savlje”.

10. Na ovojnicah mora biti napisan to-
čen naslov ponudnika.

11. Javno odpiranje ponudb bo 18. sep-
tembra 1996, ob 13. uri, v sejni sobi Mestne
uprave, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, Ljubljana, Trg MDB 7.

12. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
Nepopolne in nepravilno opremljene ponud-
be bodo izločene.

13. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarske
javne službe in promet

Št. 104/96 Ob-3980

Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, Ce-
lovška c. 23, objavlja na osnovi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) in zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 36/84)

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo in

ureditev brežin ter okolice Muzeja
novejše zgodovine

1. Naročnik: Muzej novejše zgodovine,
Ljubljana, Celovška cesta 23.

2. Predmet razpisa: sanacija in ureditev
brežin ter okolice Muzeja novejše zgodo-
vine.

3. Orientacijska vrednost predvidenih del
znaša 9,500.000 SIT.

4. Predvideni rok za začetek del je takoj
po izbiri najboljšega ponudnika in podpisu
pogodbe.

5. Ponudniki lahko dobijo dokumentaci-
jo in vse ostale informacije v upravi Muzeja
novejše zgodovine, Ljubljana, Celovška c.
23, med 8. in 14. uro.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun Muzeja novejše zgodovine:
50104-603-52032.

6. Ogled objekta vsak dan, razen sobote
in nedelje, od 8. do 14. ure.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference, cena, plačilni pogoji, rok iz-
vedbe.

8. Ponudba za razpis mora vsebovati vse
elemente po Republiškem programu kulture
za leto 1996, zakona o izvrševanju proraču-

na RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in navodilu o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/96).

9. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo pošljite v Muzej novejše zgodovine,
Celovška c. 23, v Ljubljani, v zaprti kuverti
z oznako “Javni razpis – Ne odpiraj”.

10. Ponudbe se bodo odpirale 30. dan od
dneva objave, ob 10. uri, v sejni sobi Muze-
ja novejše zgodovine.

11. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
objavila komisija za zbiranje ponudb. Po-
nudniki bodo obveščeni o izbiri najkasneje
v roku 5 dni.

Muzej novejše zgodovine, Ljubljana

Ob-3981

Inštitut za biologijo, Karlovška 19, Ljub-
ljana, na podlagi odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ob-
javlja

javni razpis
za nakup vozila

1. Predmet razpisa: nabava vozila VW
Caddy kombi 1.4.

2. Okvirna vrednost: do 1,770.000 SIT,
vključno s prometnim davkom.

3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika, z doka-

zilom o registraciji ponudnika, ki ni starejše
od treh mesecev,

– fiksno ceno fco kupec v SIT, s posebej
prikazanimi stroški financiranja (obresti za
kreditno obliko nabave) in ustreznim pro-
metnim davkom,

– plačilne pogoje, ki naj predvidevajo
tudi nakup na kredit,

– garancijski rok, zagotavljanje servisi-
ranja vozila s seznamom pooblaščenih ser-
visov,

– rok dobave vozila,
– ponujene dodatne ugodnosti.
4. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena, način plačila in fik-

snost cene,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša, kar izključuje obveznost skleniti po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najnižjo
ceno.

5. Ponudbe, ki upoštevajo kakršnokoli
predplačilo ali rok plačila krajši od 30 dni
od dneva dobave vozila, se pri izbiri ne
bodo upoštevale. Enako velja tudi za po-
nudbe, ki ne bodo zagotavljale garancije
najmanj za 1 leto in zagotovljeni pooblašče-
ni servis v Ljubljani. Naročnik bo iz obrav-
nave izločil tudi vse ponudbe, ki ne bodo
sestavljene v skladu z zahtevami tega raz-
pisa.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov
brez pojasnila o razlogih, ne da bi to imelo
do ponudnika kakršnekoli obveznosti.

7. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z zahtevami tega razpisa. Ne-
pravočasno prispele ponudbe, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe bo ko-
misija neodprte vrnila ponudniku.

8. Vse dodatne informacije v zvezi s pri-
pravo ponudbe dobite pri dr. Davorinu To-
metu in Šiško Milijanu, na tel. 12-333-88,
int. 343.

9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, javni razpis za vozilo!” in točen naziv
in naslov pošiljatelja-ponudnika.

10. Ponudbe morajo prispeti v tajništvo
Inštituta za biologijo, Večna pot 111, Ljub-
ljana, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, do
vključno 16. 9. 1996 do 14. ure.

11. Odpiranje ponudb bo 17. 9. 1996 ob
9. uri, v prostorih Inštituta za biologijo, Več-
na pot 111, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Inštitut za biologijo

Št. 956/96 Ob-3982

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 finance in gospo-
darstvo, Ljubljanska 69, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo

vzdrževalnih del in odpravo napak na
melioracijskem področju Rača, Čudna

in Radomlja 1-4
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa: vzdrževalna dela in

poprava napak na melioracijskem področju
Rača in Čudna, Občine Domžale.

3. Vrsta potrebnih del:
a) greder, cena v SIT/uro,
b) bager, cena v SIT/uro,
c) rovokopač, cena v SIT/uro, cena v

SIT/m,
d) buldožer, cena v SIT/uro,
e) kamion, cena v SIT/m3,
f) gramoziranje, cena v SIT/m3 vdelane-

ga materiala,
g) delavec (KV), cena v SIT/uro,
h) košnja brežin melioracijskih jarkov

(različna globina, različna širina), cena v
SIT/tekoči meter,

i) vzdrževanje nivelete jarkov (strganje
dna), cena v SIT/uro,

j) odvoz sedimenta iz melioracijskih jar-
kov, cena v SIT/uro,

k) izpiranje drenažnih cevi, cena v
SIT/uro, cena v SIT/m cevi,

l) krtičenje, podrahljavanje melioriranih
zemljišč, cena v SIT/uro, cena v
SIT/površino,

m) polaganje drenažnih cevi, cena v
SIT/tekoči meter za različne profile.

4. Orientacijska vrednost: 5,500.000 SIT.
Naročnik del si pridržuje pravico spre-

meniti količinski obseg del, glede na dejan-
ske potrebe in finančne možnosti. Če fi-
nančne možnosti to ne bodo dopuščale, se
bodo izvedla le nekatera dela.

5. Način plačila: na podlagi izdanih si-
tuacij oziroma računov (brez avansa), po
fiksnih cenah iz ponudbe.

6. Rok izvedbe:
pričetek: oktober 1996,
zaključek: čimprej; če vremenske razme-

re ne bodo ugodne, je skrajni rok marec 1997.
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7. Merila za izbiro ponudnikov: referen-
ce za področje in obseg razpisanih del, po-
sebno na področju občine in Upravne enote
Domžale, ponudbena cena za enoto, strojne
in delovne kapacitete, način plačila in fik-
snost cen, roki izvedbe, garancijski roki,
kakor tudi morebitne druge ugodnosti.

8. Ponudbe: pisne ponudbe je potrebno
oddati najpozneje do 27. septembra 1996,
do 12. ure, na naslov: Občina Domžale, Od-
delek za finance in gospodarstvo, Ljubljan-
ska 69, Domžale, s pripisom “Vzdrževanje
melioracij”.

9. Informacije: ponudniki lahko dobijo
dodatna pojasnila na Občini Domžale, Od-
delek za finance in gospodarstvo, pri Borisu
Grabrijanu in Zoranu Kramžarju.

10. Izbor: naročnik lahko za izvedbo del
izbere več ponudnikov. O izboru bomo po-
nudnike obvestili najpozneje v 10 dneh.

Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje ter na to, da bodo kot izbrani ponudni-
ki kvalitetno izvedli in sklenili razpisana
dela po načelu fiksnih cen v vsem pogodbe-
nem obdobju.

11. Ponudnik z najnižjo ceno ni nujno
tudi najugodnejši!

12. V primeru pomanjkanja sredstev si
naročnik pridržuje pravico, da določenih ali
vseh del ne izvede.

Občina Domžale

Ob-3985

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, objavlja na podlagi 36. člena zakona
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca del pri nadzidavi

vrtca v Grosupljem
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbe-

no-obrtniških in instalacijskih del za izved-
bo nadzidave dela obstoječega objekta VVZ
Kekec Grosuplje, Trubarjeva c. 15.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure, na Uradu
za gospodarstvo in družbene dejavnosti Ob-
čine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje,
soba 12/II, tel. 761-211.

Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu, morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo.

4. Rok za izvedbo del: november 1996.
5. Orientacijska vrednost del je

25,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika: cena, način plačila in fiksnost cen, refe-
rence, popolnost ponudbe, opcija ponudbe, rok
izvedbe del, garancijski rok, druge ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno, v kuverti, zalepljeni s se-
lotejpom, preko katerega je žig ponudnika,
na Urad za gospodarstvo in družbene dejav-
nosti Občine Grosuplje, najkasneje do 8. 10.
1996 do 9. ure.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
ziv in naslov ponudnika.

Sprednja stran kuverte mora biti oprem-
ljena z naslednjim naslovom in oznako: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, “Ponudba – Nadzidava vrtca – Ne
odpiraj!”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1996
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstropje).
Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli so-
delovati na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Št. 2.0.-2989 Ob-3986

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

ponovni javni razpis
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava PGD in PZI

sanacije useka Križni vrh, na progi Zidani
most–Šentilj, v km 566+000.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.

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

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine v prostorih Slovenskih želez-
nic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, so-
ba 210, pri Ireni Zore, dipl. inž. gr. (tel.
13-13-144, int. 24-71), od objave do 17. 9.
1996, med 9. in 11. uro. Kupnina za razpi-
sno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT
mora biti nakazana na račun št.
50100-601-5014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

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

ku.
7. Rok za oddajo ponudb je 19. 9. 1996

do 9.30, v tajništvu Slovenskih železnic,
d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana, soba 205.

8. Javno odpiranje ponudb bo 19. 9. 1996
ob 10. uri, v prostorih naročnika.

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

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

Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura

Št. 352-01-114/96-1700 Ob-3987

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 Starše

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo sprememb

in dopolnitev dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Starše –

prostorske sestavine
1. Naročnik: Občina Starše, Starše 93,

Starše.
2. Predmet razpisa: izdelava strokovnih

podlag ter sprememb in dopolnitev dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine
Starše – prostorske sestavine (v nadaljeva-
nju: spremembe in dopolnitve).

3. Pričetek razpisanih del je predviden
po podpisu pogodbe v oktobru 1996.

Orientacijski rok za izdelavo razpisane
naloge je:

– 4 mesece za izdelavo strokovnih podlag,
– 3 mesece za izdelavo osnutka spre-

memb in dopolnitev,
– 1 mesec za izdelavo predloga spre-

memb in dopolnitev.
4. Orientacijska vrednost del znaša

4,000.000 SIT.
5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-

du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz pro-
jektne naloge. Čas veljavnosti ponudbe mo-
ra biti najmanj 45 dni.

6. Ponudniki lahko pridobijo razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije v zve-
zi z razpisom v Mestni občini Maribor, Za-
vod za prostorsko načrtovanje, Prešernova
6/I, tel./faks 062/27-218.

7. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti v tajništvo Občine Starše, Star-
še 93, do vključno 20. 9. 1996 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba prostor-
ska dokumentacija Občine Starše”.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 23. 9. 1996 ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Starše. Prisotni predstavniki po-
nudnikov morajo predložiti pisno poobla-
stilo za zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
osnovi naslednjih meril:

– ugodnejša ponudbena cena in plačilni
pogoji,

– kompletnost ponujenih del,
– usposobljenost, reference in komplet-

nost delovne skupine,
– ugodnejši roki izdelave naloge in ga-

rancija za njihovo doseganje.
10. Ponudniki bodo o izboru izvajalca

obveščeni najkasneje v 12 dneh po zaklju-
čenem roku za vložitev ponudb.

Občina Starše

Ob-3988

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za dobavo in montažo notranje opreme
na objektu kontrolni stolp na letališču

Maribor
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1. Investitor: Uprava Republike Slove-
nije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: dobava notranje
opreme, montaža in delna izdelava po naro-
čilu za službene in pomožne prostore kon-
trolnega stolpa na letališču Maribor po do-
kumentaciji, popisani v 3. točki razpisnega
gradiva.

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

4. Predvideni rok dobave in montaže: ok-
tober 1996.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani oziroma podani v zaporedju
od (a) do (k) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
b) podatke o registraciji podjetja (ne sta-

rejše od treh mesecev),
c) bonitetna poročila BON1, BON2 ozi-

roma BON3 (ne starejša od trideset dni),
d) pravilno izpolnjen original razpisne-

ga gradiva (žig in podpis odgovorne osebe
na vsakem listu gradiva posebej),

e) cene za posamezne postavke popisa
del iz razpisnega gradiva, izražene v SIT,

f) skupno ceno za celotno ponudbo z
vključenim ustreznim prometnim davkom,
izraženo v SIT, s plačilnimi pogoji min. 30
dni po montaži,

g) reference ponudnika,
h) rok dobave in montaže,
i) čas veljavnosti ponudbe,
j) garancijski rok za vsa izvršena dela

skladno z zahtevami razpisnega gradiva,
k) osnutek pogodbe.
Za prijavo na razpis je dvig razpisnega

gradiva in ogled objekta in prostorov obve-
zen!

Nepopolnih ponudb investitor ne bo
obravnaval.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– upoštevanje posebnih pogojev investi-
torja,

– reference ponudnika,
– rok dobave in montaže,
– garancijski rok za vsa izvršena dela,
– celovitost ponudbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji,
– potrjene bonitete Agencije RS za pla-

čilni promet, nadziranje in informiranje,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Investitor si pridržuje pravico svoje oce-

ne izbire najugodnejšega ponudnika in ni-
ma nikakršnih obveznosti napram ponudni-
kom, ki niso bili sprejeti kot najugodnejši.
Investitor ni dolžan smatrati najcenejše po-
nudbe kot najugodnejše.

Investitor lahko glede na razpoložljiva
sredstva izbere samo del razpisane opreme.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana, v zapečate-
nih kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za
ponovni javni razpis za dobavo in montažo
notranje opreme na objektu kontrolni stolp
na letališču Maribor – RAZ 96_11 – Ne
odpiraj!” do 16. 9. 1996 do 14.30. Ponudbe
so lahko vročene do istega roka v vložišču
Uprave RS za zračno plovbo, Kotnikova
19a, Ljubljana. Ponudbe, poslane po pošti,

morajo prispeti v vložišče URSZP do zgoraj
navedenega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
17. 9. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi URSZP,
Kotnikova 19a, Ljubljana. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje.

9. Kontaktne osebe za dvig razpisnega
gradiva ter ogled objekta in prostorov so
vsak delovni dan, Dubrovnik Bojan / Lašič
Danilo / Ambrožič Branko, Letališka kon-
trola letenja Maribor, Orehova vas. Dvig
razpisnega gradiva ter ogled sta možna po
obvezni predhodni najavi pri eni od kon-
taktnih oseb na tel. 062/692-922. Za dvig in
ogled morajo interesenti obvezno predložiti
ustrezno pooblastilo.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki ne bo-
do zadovoljevale 12. člena odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

Št. 35101-54/96-5/3 Ob-3990

Občina Kamnik 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

1. Naročnik je Občina Kamnik, Glavni
trg 24.

2. Predmet razpisa: izdelava PGD in po
potrebi PZI za adaptacijo podstrešnega dela
dvoje stanovanjskih blokov na Župančičevi
ulici 3 in 4 v Kamniku, kar zajema izdelavo:

– posnetek obstoječega stanja mansard
obeh blokov (gradbenega in instalacijskega
dela),

– idejne konceptualne zasnove kot osno-
ve za usklajevanje z investitorjem,

– projekt arhitekture,
– projekt statike,
– projekt električnih in vodovodnih in-

stalacij ter projekt ogrevanja (vse s popisom
del in predračunom).

3. Orientacijska vrednost del znaša
1,200.000 SIT.

4. Rok izvedbe del je tri mesece po pod-
pisu pogodbe.

5. Merila za izbiro ponudnika so: cena,
strokovna usposobljenost izvajalca, referen-
ce pri izvajanju podobnih del.

Namen preureditve mansardnih površin
obeh blokov je odprava sostanovalskih raz-
merij ter optimalizacija razpoložljive kvadra-
ture ter zagotovitev samostojnih stanovalskih
enot – predvidoma 4 samostojne stanovanj-
ske enote in ene podstrehe v vsakem bloku.

6. Oddaja ponudb: rok za oddajo ponudb
je 20 dni po objavi razpisa. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Javni
razpis za Župančičevo”, na naslov Občina
Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glav-
ni trg 24.

7. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisnega roka, ob 10. uri, v sejni
sobi št. 9 Občine Kamnik, Glavni trg 24.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Vse podrobnejše informacije ponudniki
dobijo na Občini Kamnik, tel. 817-087, ali
pri upravniku, tel. 831-844.

Občina Kamnik

Ob-3991

Javni razpis
za nabavo klavirja za potrebe Glasbene

šole Jesenice
1. Investitor: Glasbena šola Jesenice,

Kejžarjeva št. 22.
2. Predmet razpisa: nakup klavirja.
3. Orientacijska vrednost v razpisu na-

vedenega inštrumenta: 2,400.000 SIT.
4. Predvideni dobavni rok je takoj po raz-

pisu.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s predvidenim predra-

čunom, ki mora vsebovati ceno brez pro-
metnega davka in z vključenim prometnim
davkom, cena naj bo fiksna in oblikovana
za plačilo po dobavi,

– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– garancijske roke,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenje na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elemen-
tov iz prve do vključno osme alinee prejš-
njega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.

6. Rok oddaje in odpiranja ponudb: ve-
ljavne so ponudbe, ki pridejo po pošti ali jih
ponudniki vročijo osebno na vložišču do
16. 9. 1996.

Ponudbe se oddajo v zapečateni kuverti
z oznako: “Ponudba za nabavo klavirja –
Ne odpiraj” na naslov: Glasbena šola Jese-
nice, Kejžarjeva št. 22, 4270 Jesenice.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1996 ob
11. uri, v prostorih Glasbene šole Jesenice.

7. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila za
zastopanje.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– roki dobave,
– boljše reference,
– garancija,
– obročno odplačevanje – blagovni kre-

dit.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v

roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Dodatna pojasnila lahko zainteresi-

rani ponudniki dobijo vsak delovni dan med
7. in 14. uro, na tel. 064/81-050.

11. Ta razpis ni osnova za sklenitev po-
godbe.

Glasbena šola Jesenice

Št. 2509 Ob-3992

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo

rokometnega igrišča na rekreacijskem
parku Roven Selca

1. Naročnik je Občina Železniki.
2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za

obnovo rokometnega igrišča na rekreacij-
skem parku Roven v Selcih.

3. Razpisno dokumentacijo, tj. opis del
kot podlago za sestavo ponudbe, dobite na
Občini Železniki, Trnje 20, Železniki, pri
Martini Logar – tel. 66-171.

4. Ocenjena predračunska vrednost del,
vključno s prometnim davkom, znaša ca.
1,500.000 SIT.

Ponudniki si lahko ogledajo lokacijo v
času trajanja razpisa po predhodnem razgo-
voru z Markom Lotričem, ki ga pokličete na
tel. 66-941.

5. Investitor bo dela oddal po sistemu
“na ključ”.

6. Predvideni rok obnove rokometnega
igrišča je september 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od

objave. Pismene ponudbe z zahtevanimi po-
datki je treba poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov Občina Železniki, Trnje 20, 4228 Že-
lezniki. Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj, ponudba za obnovo
igrišča” in naslovom ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo v torek, 17. 9.
1996 ob 8. uri, v prostorih Občine Železni-
ki; odpiranje ponudb bo javno.

10. Ponudniki bodo o izbiri pismeno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odločitve
komisije.

11. Ponudniki morajo k ponudbi priloži-
ti še naslednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja oziroma družbe ter

odločbo o dovoljenju za opravljanje dejav-
nosti,

– reference,
– garancijske roke in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– vzorec pogodbe.

Občina Železniki

Ob-3993

V skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
pravosodje Ljubljana, Župančičeva 3

javni razpis
za oddajo vzdrževalnih del na objektih

izvrševanja kazenskih sankcij
1. Predmet razpisa je oddaja vzdrževal-

nih del – obnova sanitarij in celic v Zaporih
Ljubljana.

Predvidena vrednost del znaša
42,000.000 SIT.

Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-
be, dokončanje po potrjenem terminskem
planu.

2. Vsa dela se bodo morala izvajati v več
fazah in 12 ur dnevno.

3. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa. Opo-
zarjamo na popolnost zahtevane dokumen-
tacije.

4. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika navedbo pred-
meta razpisa in opozorilom: “Ne odpiraj –
javni razpis”, je 23. 9. 1996 do 10.45. Po-
nudbe oddajte v vložišču na Župančičevi 3,
Ljubljana.

5. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 23. 9. 1996 ob 11. uri v sejni sobi
objekta Župančičeva 3, I. nadstropje.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvem:

– kvaliteta del,
– konkurenčnost ponudbe,
– reference,
– roki izvedbe,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
7. Vse informacije in dokumentacijo, po-

trebno za izdelavo ponudb dobe na Mini-
strstvu za pravosodje, Ljubljana, Županči-
čeva 3/PT pri Weilguny Tadeju, tel.
178-54-25 vsak dan od 8. do 9. ure.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-3994

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi odredbe o po-
stopku izvajanja javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca adaptacije dela

gospodarskega objekta v sklopu muzeja
Jurčičeva domačija na Muljavi

I. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, Ivančna Gorica.

II. Predmet razpisa je izgradnja sanitarij
in internega bifeja delno kot adaptacija dela
obstoječega objekta in delno kot prizidek k
temu objeku v sklopu muzeja Jurčičeva do-
mačija na Muljavi.

Orientacijska vrednost del znaša ca.
9,000.000 SIT, investitor pa si pridržuje pra-
vico razdeliti izvedbo izgradnje v faze gle-
de na razpoložljiva letna sredstva.

III. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovni dan po objavi razpisa na Županstvu
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica, pri Bogomirju Sušiču, tel.
061/778-385. Potreben je predhoden ogled
objekta oziroma lokacije.

Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu, morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo po predlo-
žitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na žiro račun št.
50130-630-810293.

IV. Predviden rok pričetka del je 15. ok-
tober 1996, 1. faza (sanitarije s potrebno
kanalizacijo) pa mora biti gotova do 30.
decembra 1996.

V. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), pred-
vsem pa morajo vsebovati:

– ime in naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni,
– seznam referenc,
– operativni terminski plan,
– bianko menico v višini 10% ponudbe-

nih del, kot garancijo za resnost ponudbe,
– izjava, da je ponudnik pripravljen iz-

vesti pogodbena dela po sistemu “funkcio-
nalni ključ v roke”.

VI. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– način plačila,
– fiksnost cen,
– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– garancija za opravljena dela,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– rok možnega dokončanja del,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejše ponudbe ter da z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe, ne glede
na razloge, oziroma da sklene pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom po fazah del ali
v zmanjšanem obsegu.

VII. Rok oddaje ponudb je do 19. 9. 1996
do 10. ure v prostorih Županstva Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gori-
ca (referat za družbene dejavnosti). Ponud-
be je treba oddati osebno v zapečatenih ku-
vertah z navedbo ponudnika, naslovom in z
oznako: “Ponudba – Jurčičeva domačija –
Ne odpiraj”.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo v četr-
tek, 19. 9. 1996, ob 12. uri, v sejni sobi
Županstva Občine Ivančna Gorica, Sokol-
ska 8, Ivančna Gorica. Prepoznih in nepra-
vilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo neodprte vrnjene po-
nudniku. Ponudniki, ki bodo sodelovali pri
odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem
predložiti pisno pooblastilo.

IX. O izboru bodo ponudniki seznanjeni
v zakonitem roku.

X. Investitor si pridržuje pravico, da ko-
likor pride do finančnih težav oziroma le-te
niso zagotovljene, da z izbranim izvajalcem
ne sklene pogodbe o izvajanju del.

XI. Vse dodatne informacije v zvezi z
izdelavo ponudb dobite vsak dan od 8. do
12. ure na Županstvu Občine Ivančna Gori-
ca pri Bogomirju Sušiču, tel. 061/778-385.

Občina Ivančna Gorica

Št. 57/96 Ob-3995

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

krajevnih in lokalnih cest na območju
Občine Lukovica

1. Investitor: Občina Lukovica, Lukovi-
ca 46, Lukovica.

2. Predmet razpisa: oddaja del za asfalti-
ranje lokalnih in krajevnih cest.

3. Lokacija KS Trojane,
4. Lokacija KS Blagovica,
5. Lokacija KS Krašnja,
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6. Lokacija KS Lukovica,
7. Lokacija KS Prevoje.
Točke od 3 do 7: ponudniki dobijo razpi-

sno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do
12. ure v prostorih Občine Lukovica.

8. Predviden rok pričetka del je takoj po
podpisu izvaajlske pogodbe, predviden rok
dokončanja del je oktober 1996.

9. Orientacijska vrednost ponudbe je
17,000.000 SIT.

10. Popolne ponudbe morajo ponudniki
predložiti najkasneje do 17. 9. 1996 do 12.
ure na Občino Lukovica. Na kuverti mora
pisati: “Ne odpiraj – javni razpis za moder-
nizacijo cest”.

11. Podrobne informacije o razpisnih po-
gojih lahko ponudniki dobijo pri Tomažu
Cerarju, tel. 061/735-119.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovnost,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– rok izvedbe in garancijski roki,
– ponujena cena,
– popolnost ponudbe,
– plačilni pogoji in možnost kreditira-

nja,
– druge ugodnosti ponudnika.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne

18. 9. 1996 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Lukovica.

14. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v petih dneh po odpiranju ponudb.

15. Najcenejši izvajalec ni nujno tudi
najugodnejši.

16. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru sprememb sklene pogodbo z izbra-
nim ponudnikom, za sporazumno dogovorje-
ni obseg del glede na finančno sposobnost.

Občina Lukovica

Ob-3996

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 Ormož, Ptujska cesta 6, naslednji

javni razpis
za rekonstrukcijo cestnega propusta
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-

sta 6.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija cest-

nega propusta v kraju Ključarovci na lokal-
ni cesti L 5902 Ormož–Sv. Tomaž.

3. Naziv objekta: cestni propust.
4. Kraj: Ključarovci.
5. Orientacijska vrednost del: 4,000.000

SIT.
6. Rok izvedbe del: september–oktober.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,

– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6 v sobi št. 13.

10. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
rekonstrukcijo cestnega propusta” je potreb-
no dostaviti v zapečateni kuverti v roku 10
dni od objave tega razpisa na naslov: Obči-
na Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

11. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudbe
v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož, ob 10. uri.

12. Ponudniki  bodo  o  izidu  razpisa
obveščeni  v  roku  20  dni  od  odpiranja
ponudb.

13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Zelenik Andreju, tel. 062/701-041.

Ob-3997

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 Ormož, Ptujska cesta 6, naslednji

javni razpis
za izvedbo vzdrževalnih del

1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-
sta 6.

2. Predmet razpisa: večja vzdrževalna
dela.

3. Naziv objekta:
a) rekonstrukcija ostrešja Kerenčičev trg

12,
b) obnova stanovanjske hiše Velika Ne-

delja 11,
c) rekonstrukcija ostrešja in obnova fa-

sade Kog 1 in Lačaves 20.
4. Kraj: Ormož, Kog, Velika Nedelja.
5. Orientacijska vrednost del:
a) 3,500.000 SIT
b) 4,500.000 SIT,
c) 3,000.000 SIT.
6. Rok izvedbe del: september–novem-

ber.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
9. Ponudniki lahko oddajo ponudbe za

izvedbo vseh del ali za vsako posebej.
10. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6 v sobi št. 12.

11. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
vzdrževalna dela” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti v roku 10 dni od objave
tega razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptuj-
ska cesta 6, Ormož.

12. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudbe
v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož, ob 12. uri.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

14. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Majcen Francu, tel. 062/701-041.

Občina Ormož

Št. 351-1/96 Ob-3998

Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljub-
no ob Savinji, 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 sanacijo cestne ograje na lokalni cesti

skozi Ljubno
1. Predmet razpisa je izbor izvajalca in

oddaja del za sanacijo cestne ograje na lo-
kalni cesti skozi Ljubno na odseku Batlnov
most–Liman.

2. Orientacijska vrednost del je
3,000.000 SIT.

3. Izvedba del je predvidena v mesecu
septembru in oktobru 1996.

4. Merila in izbor najugodnejšega ponud-
nika bodo: ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference v dosedanjih delih in ostale ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko bistve-
no vplivale na izvedbo del.

5. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena že citirane odredbe.

6. Razpisno dokumentacijo dobite na
Občini Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno
ob Savinji, vsak dan od 8. do 14. ure. Vsa
dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko
dobijo ponudniki po tel. 063/841-010 pri
tajniku občine Francu Valteju. Stroški raz-
pisne dokumentacije so 6.000 SIT, ki jih
ponudnik plača pred dvigom dokumentacije
na ŽR Občine Ljubno št. 52810-630-10126.
Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
predložitev odločbe o izpolnjevanju pogo-
jev za izvajanje del.

7. Kompletne ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudbe za sanacijo cest-
ne ograje – Ne odpiraj” morajo ponudniki
oddati najkasneje do 20. 9. 1996 do 11. ure
na naslov Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, Ljubno ob Savinji.

8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Ljubno dne 20. 9. 1996 ob 12. uri.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni po poteku razpisa za
oddajo del.

Občina Ljubno

Ob-3999

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
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ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo programa dolgoročne ureditve
prostorske problematike državne uprave

na območju Ljubljane
1. Predmet razpisa je izdelava programa

dolgoročne ureditve prostorske problemati-
ke državne uprave na območju Ljubljane po
predhodni izdelavi analize obstoječega sta-
nja, analize perspektivnih potreb po prosto-
rih in analize urbanističnih možnosti Ljub-
ljane.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 4,000.000 SIT.

3. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe. Predvideni rok dokonča-
nja del je 90 dni.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a pri Alenki Lamovec, tel.
061/1785-570, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure, med 9. 9. 1996 in 13. 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 in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponu-
ka, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!”, je 17. 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 torek,
17. 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.

Servis skupnih služb Vlade

Št. 82/96 Ob-4000

ZVNKD na podlagi zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine v Celju objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del na:

Slivnikovi hiši, Zavodnje 69, Občina
Šoštanj

1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Celju po pooblastilu
lastnika in Občine Šoštanj.

2. Predmet razpisa so gradbeno-obrtna
dela: mizarska, tesarska, sanacija zidov.

3. Orientacijska vrednost del je
2,000.000 SIT.

4. Predviden pričetek del je 20. 9. 1996.

5. Merila za najugodnejšega ponudnika
so reference na podobnih delih, ponudbena
cena, plačilni pogoji ter garancija za izved-
beno delo, s tem da najcenejši ponudnik ni
nujno tudi najugodnejši.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
beniki prevzamejo vsak delovnik v tajniš-
tvu zavoda proti plačilu stroškov v višini
5.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-30388.

7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
roku 10 dni po objavi do 14. ure v tajništvu
zavoda, Glavni trg 1, Celje. Ponudbe mora-
jo biti oddane v zapečateni ovojnici z ozna-
ko: Ne odpiraj, ponudba za Slivnikovo hišo.

8. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo ponudniki na sedežu zavoda
ali po tel. 063/481-173 in 481-149 vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovnik po izteku roka oddaje po-
nudb ob 10. uri na sedežu zavoda.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 14 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

ZVNKD, Celje

Št. 550/96 Ob-4005

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo  javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo kotlarne
objektov Aškerčev trg 11 in 12, Šmarje

pri Jelšah in izdelavo posebnega voda za
dodatno ogrevanje prostorov UNZ
1. Investitor: Stanovanjski sklad občine

Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa:
a) obnova kotlarne za objekta Aškerčev

trg 11 in 12 v Šmarju pri Jelšah – upravne
zgradbe – sofinanciranje,

b) izdelava posebnega voda za dodatno
ogrevanje prostorov UNZ Celje, financira-
nje MNZ.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa na se-
dežu Sklada, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah, soba št. 50. Kontaktna oseba: Darin-
ka Šeligo, tel. 063/821-111.

Na sedežu sklada bo na ogled tudi teh-
nična dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost del je skupno
A + B 6,600.000 SIT;

a) 5,000.000 SIT,
b) 1,600.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: reference, cena in kvaliteta del,
garancijski rok, plačilni pogoji.

Izvedba: ključ v roke.
6. Predvideni pričetek del – takoj, kon-

čanje del 7. 10. 1996.
7. Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja
izbiro izvajalca v skladu z merili pod 5.
točko.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
naročniku do 17. septembra 1996 do 11.
ure. Ponudba se odda na originalnem popi-
su v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za kotlovnico Aškerčev trg
11, 12, Šmarje pri Jelšah”, na sedežu inve-

stitorja Stanovanjski Sklad občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jel-
šah.

Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
12. uri v sejni sobi Občine Šmarje pri Jel-
šah, soba št. 33, Aškerčev trg 12.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega rzapisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 5 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Stanovanjski sklad
Občine Šmarje pri Jelšah

Ob-4007

Na podlagi Resolucije o strategiji rabe in
oskrbe Slovenije z energijo (Ur. l. RS, št.
9/96), finančnega memoranduma o financi-
ranju energetske infrastrukture, sklenjenega
med Vlado Republike Slovenije in Evrop-
sko komisijo z dne 16. 10. 1995, sklepa
Vlade Republike Slovenije o oblikovanju
sklada za investicije v učinkovito rabo ener-
gije z dne 7. 8. 1996, določil zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št.28/93 in 19/94), Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za upravitelja Sklada za investicije v

učinkovito rabo energije
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je upravljanje sklada za

investicije v učinkovito rabo energije (v na-
daljevanju: sklad), ki ga ustanavljata Vlada
Republike Slovenije in Evropska unija.
Sklad je namenjen programu spodbujanja
investicij v učinkovito rabo energije, ki ga v
okviru Ministrstva za gospodarske dejavno-
sti vodi Agencija RS za učinkovito rabo
energije.

Sklad ni predviden kot samostojna prav-
na oseba, ampak kot shema različnih finanč-
nih virov, ki bodo dani v upravljanje uspo-
sobljeni slovenski finančni instituciji (v na-
daljevanju: banka), izbrani na osnovi tega
razpisa.

Na razpis za upravitelja sklada vabimo
vse usposobljene banke, ki opravljajo svoje
posle v Sloveniji.

2. Pogoji delovanja sklada
Namen sklada je odpraviti enega ključ-

nih problemov, tj. pomanjkanje primernih
finančnih sredstev za naložbe v energetsko
učinkovite projekte.

Glavni koristniki sredstev sklada bodo
investitorji iz industrije, storitvenega in jav-
nega sektorja in s področja večstanovanj-
skih zgradb (v nadaljevanju: ciljni sektorji),
ki bodo za energetsko učinkovite investicije
od upravitelja sklada prejeli kredit v višini
do 80% investicije za obdobje do 8 let s
privlačno obrestno mero.

Za zagotavljanje privlačnih obrestnih
mer bo Republika Slovenija v skladu udele-
žena s proračunskimi sredstvi iz proračuna
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za leto 1996 v višini 300 mio SIT, ki bodo
uporabljena za subvencioniranje obrestne
mere. Pomoč Evropske komisije iz progra-
ma PHARE v višini 2 mio ECU bo uporab-
ljena kot brezobrestno posojilo. Tretji vir,
tj. komercialni kredit v višini 5 do 10 mio
ECU pa bo zagotovila izbrana banka.

Delovanje sklada bo nadzoroval nadzor-
ni odbor, ki bo sestavljen iz predstavnikov
vseh sponzorjev sklada. Nadzorni odbor bo
tudi določal merila za presojo energetsko
učinkovitih projektov, obrestne mere in
ostale parametre delovanje sklada.

Sponzorji sklada bodo izbranemu upra-
vitelju sklada nudili v prvem letu delovanja
sklada pomoč pri vzpostavitvi ustreznih or-
ganizacijskih in administrativnih pogojev za
delovanje sklada in pripravi postopkov za
odobravanje projektov glede na njihovo teh-
nično, ekonomsko in finančno izvedljivost.
V okviru programa PHARE bo Agencija RS
za učinkovito rabo energije zagotovila tudi
izvedbo ustrezne promocije sklada.

Pogodba za upravljanje sklada bo skle-
njena za obdobje petih let.

Ostale informacije o pogojih delovanja
sklada so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije.

3. Pogoji in merila za izbor upravitelja
sklada

3.1 Predpogoj za udeležbo na razpisu
Upravitelj sklada mora imeti dovoljenje

za opravljanje bančnih poslov in nenehno
delovati v Sloveniji od 1. marca 1995. Po-
goji za izdajo dovoljenja oziroma statuti in
uredbe, na osnovi katerih je dovoljenje do-
bil in v skladu s katerimi posluje, bi morali
omogočati:

– zbiranje in upravljanje depozitov,
– odobravanje posojil,
– najemanje posojil na domačem in na

tujih trgih kapitala,
– poslovanje s tujimi valutami,
– sklepanje terminskih pogodb.
3.2 Merila ocenjevanja
Upravitelj sklada bo izbran na osnovi

naslednjih meril:
– bančne izkušnje,
– tehnične izkušnje glede dajanja posojil

za energetsko učinkovite programe,
– zmožnost pridobitve posojilne linije,

ki bo namenjena energetsko učinkovitim na-
ložbam,

– sposobnost celovitega nudenja storitev
sklada investitorjem v energetsko učinkovi-
te naložbe iz ciljnih sektorjev na teritoriju
celotne Slovenije,

– primernost ponujenih storitev za
upravljanje sklada,

– reference izvajalcev za upravljanje
sklada,

– finančni pogoji:
  – marže, ki jo zahteva upravitelj sklada

za pokritje dejavnosti, ki so potrebne za
upravljanje sklada, tveganja pri projektih in
valutna tveganja,

  – obresti, ki jih je upravitelj sklada pri-
pravljen plačati na neporabljena sredstva.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora obsegati naslednje infor-

macije:
1. ime in uradni naslov ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. številko dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada Slovenije,

4. navedbo odgovorne in pooblaščene
osebe ponudnika, ki daje podatke in tolma-
čenja na zahtevo Agencije RS za učinkovito
rabo energije,

5. podatke o vrsti, veljavnosti in o more-
bitni dosedanji razveljavitvi dovoljenja za
opravljanje bančnih poslov,

6. podatke o preiskavah, ki jim je bil
eventualno podvržen ponudnik od 1. 1.
1993.

V te preiskave se ne štejejo običajni re-
vizijski postopki, ki jih določa slovenska
zakonodaja in Banka Slovenije.

7. število uslužbencev ponudnika na dan
1. 6. 1996,

8. revidirane računovodske izkaze za le-
ta 1993, 1994 in 1995 (v prilogi),

9. opis sprememb finančnega položaja od
zadnje revizije, če le te obstajajo,

10. znesek depozitov na dan 31. 4. 1996,
11. stanje posojil na dan 31. 4. 1996,
12. odstotek posojil po stanju na dan

31. 4. 1996, za katera menite, da niso uspe-
šna (posojila, ki se ne vračajo), njihovo sta-
rostno strukturo in postopek izterjave,

13. odstotek uslužbencev, ki se ukvarja
z analizo kreditojemalcev in odobravanjem
posojil,

14. število in lokacije podružnic (po po-
trebi v prilogi),

15. dosedanje izkušnje s kreditiranjem
energetsko učinkovitih investicijskih pro-
jektov ali upravljanjem posojilnih linij,

16. utemeljitev primernosti ponudnika za
upravitelja sklada, še posebej glede geo-
grafske prisotnosti v slovenskem prostoru
in glede pokrivanja ciljnih sektorjev,

17. vire in vsoto namenskih komercial-
nih sredstev za sklad s pisnim dokazilom in
finančnimi pogoji njihovega vključevanja,

18. strukturo marže za upravljanje skla-
da: posebej navesti nadomestilo za dogo-
varjanje, nadomestilo za izvršitev, nadome-
stilo za posredovanje in druga nadomestila,

19. obrestne marže, neto nadomestila z
vključenimi predvidenimi tveganji v zvezi s
projekti, strankami, tujimi valutami, politič-
nimi ali kakršnimikoli drugimi podobnimi
tveganji,

20. trenutno veljavno tabelo obrestnih
mer upravitelja sklada,

21. opis upravljanja s skladom. Opisu
priložite organizacijsko shemo. V opis
vključite kratko razlago glede nameravane-
ga načina izpeljave naslednjih nalog sklada:

– izbira projektov (z upoštevanjem po-
moči sponzorjev sklada),

– pomoč prosilcem,
– analiza posojilojemalcev (prosilcev),
– notranje poročanje,
– zunanje poročanje,
– način zagotavljanja kakovosti,
22. opredelitev osebja, ki bo stalno so-

delovalo na nalogah, ki izvirajo iz zahtev
sklada:

– število ljudi,
– struktura po položajih,
– izkušnje,
– pisno soglasje eventualnih zunanjih so-

delavcev,
– delovni življenjepis za vodjo sklada in

njegove sodelavce,
23. datum, do katerega velja ponudba.

Ponudba mora veljati vsaj še 60 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Ponudba mora biti izdelana v zaporedju
po zgoraj navedenih točkah. Obširnejše in-
formacije je možno podati v prilogi ponud-
be z navedbo, na katero točko se nanašajo.

Razpisno dokumentacijo dobite na Agen-
ciji RS za učinkovito rabo energije, Dimiče-
va 12, Ljubljana.

5. Rok za oddajo ponudb
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-

slov Agencije RS za učinkovito rabo ener-
gije v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj!
Prijava na razpis – Sklad”. Ponudbe morajo
biti napisane v slovenskem jeziku s točnim
angleškim prevodom, v petih kopijah za
vsak jezik.

Za pravočasno oddano se šteje ponudba,
ki je prispela na Agencijo RS za učinkovito
rabo energije najkasneje 18. oktobra 1996
do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 18. oktobra
1996 ob 14. uri v prostorih Agencije RS za
učinkovito rabo energije.

Nepravočasno in neustrezno dostavlje-
nih ter nepopolnih ponudb komisija ne bo
obravnavala.

6. Ocenjevanje ponudb
Ponudbe bo ocenjevala komisija, ki jo

bodo sestavljali predstavniki Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Ministrstva za fi-
nance, Evropske komisije in zunanji stro-
kovnjaki.

Komisija si pridržuje pravico, da izbere
enega ali več upraviteljev sklada, lahko pa
razpis razglasi za neveljavnega. Ponudniki
nimajo pravice zahtevati sredstev za povra-
čilo stroškov, ki bodo nastali v obdobju pri-
prave ponudb in izbire najprimernejšega po-
nudnika.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije o razpisu posreduje
pri Agenciji RS za učinkovito rabo energije
Franc Beravs na tel. 061/188-83-55.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo energije

Ob-4008

Javni zavod, Psihiatrična bolnišnica Or-
mož, kot pooblaščeni naročnik Ministrstva
za zdravstvo RS, objavlja skladno z določ-
bo odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo prizidka k obstoječi bolnišnici v

Ormožu kot I. faza investicije
1. Pooblaščeni naročnik: Javni zavod,

Psihiatrična bolnišnica Ormož.
2. Predmet razpisa je kompletna ponud-

ba za izdelavo izvedbene tehnične doku-
mentacije za celotni objekt ter projektnega
in izvedbenega inženiringa gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del ter zunanje ure-
ditve za I. fazo (prizidek) k obstoječi bolni-
šnici. Za nameravane rekonstrukcije, adap-
tacije ter dogradnje so predložene idejne
arhitektonske rešitve s področnejšimi popi-
si in predizmerami.

Idejna projektna dokumentacija služi kot
osnova za izdelavo zahtevane izvedbene
tehnične dokumentacije (PGD, PZI) preko
že znanega projektivnega biroja. Le-ta do-
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kumentacija služi kot osnova za ponudbo
izvajanja vseh razpisanih del.

3. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti 10 dni po objavi razpisa, in sicer od
8. do 12. ure pri ZEU-Družba za načrtova-
nje in inženiring, Murska Sobota, Staneta
Rozmana 5, pri Štefki Kolmanko proti ne-
povratnemu plačilu 60.000 SIT na žiro ra-
čun 51900-601-51516.

4. Predmet razpisa je izvedba projektov
ter gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del po idejnem projektu št. 22-7-I/96, av-
gust 96 za objekt Psihiatrična bolnišnica Or-
mož.

5. Orientacijska vrednost načrila za I. fa-
zo je okrog 230,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja na-
ročila je 10 dni po popisu pogodbe, dokon-
čanja 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, opredeljana v razpisni

dokumentaciji.
b) Pogoji:
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,

se razumejo po načelu funkcionalni ljuč 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
pogodbi, 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 Psihiatrično bolnišnico Ormož”
na naslov: Javni zavod, Psihiatrična bolni-
šnica Ormož, Ptujska cesta 33, 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 8 dneh po dvigu razpisne dokumentacije.
Odgovor bo v roku 5 dni posredovan vsem,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

9. Odpiranje ponudb bo v petek 11. 10.
1996 ob 10. uri v prostorih Javnega zavoda,
Psihiatrične bolnišnice Ormož, Ptujska ce-
sta 33.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatu izbire v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

11. Nepravočasno dostavljena oziroma
nepravilno opremljena ponudba bo kot ne-
veljavna vrnjena pošiljatelju.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Ormož

Ob-4009

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Domplan Kranj, p.o., Blei-
weisova 14, Kranj, kot investitor objavlja

javni razpis
za izgradnjo 100-milibarske plinovodne
instalacije za zemeljski plin na območju

Zlatega polja v Kranju
A. Splošni podatki
1. Investitor: Podjetje Domplan Kranj,

p.o., Bleiweisova c. 14, Kranj.
2. Predmet razpisa: izgradnja 100-mili-

barske plinovodne instttalacije za zemeljski
plin s hišnimi priključki na območju Zlate-
ga polja v Kranju.

3. Lokacija: območje mesta Kranj.
4. Predviden obseg: 15.000 m plinovo-

dov in 700 hišnih priključkov.
5. Roki: izgradnja mora biti izvedena v

obdobju od 1. 11. 1996 do 30. 4. 1997.
6. Predvidena vrednost investicije:

80,000.000 SIT.
B. Razpisni pogoji:
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-

nem razpisu morajo predložiti pisno ponud-
bo do 30. 9. 1996 do 12. ure, ko bo javno
odpiranje ponudb.

2. Ponudba mora vsebovati:
a) registracijo za razpisano vrsto del,
b) odločbo Sekretariata za energetiko pri

Ministrstvu za gospodarstvo za izvajanje
razpisanih del,

c) reference,
d) bonitete ponudnika od Agencije za

plačilni promet,
e) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
f) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo

materiala za razpisana dela,
g) izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-

števal pogoje investitorja,
h) ugodnosti, ki jih ponudnik daje inve-

stitorju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti

kuverti na naslov: Podjetje Domplan Kranj,
p.o., PE Inženiring, Bleiweisova c. 14, Kranj
s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za izva-
janje plinovodov”.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na naslovu: Podjetje Domplan Kranj,
p.o., Bleiweisova 14, pri Trkulji.

5. Upoštevane  bodo  le  tiste  ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem tega raz-
pisa.

Domplan Kranj

Ob-4010

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja programske in

strojne opreme za Internet
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Vete-

rinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.
2. Predmet naročila: strojna in program-

ska oprema za vključitev krajevne mreže
Veterinarske fakultete v omrežje Internet.

3. Zahteve:
– dostop do vseh Internet storitev (Elek-

tronska pošta, prenos datotek, tekstovno in
grafično pregledovanje datotek, terminalski
dostop, pogovorni sistem, novice, ...) preko
računalnikov v krajevni mreži, ki uporab-
ljajo operacijske sisteme DOS, Windows
3.x, Windows 95 in Windows NT.

– zaščiten dostop do krajevnega omrež-
ja, elektronske pošte in Internet storitev pre-
ko vsaj dveh analognih in dveh digitalnih
(ISDN) telefonskih klicnih linij – z mož-
nostjo povratnega klica,

– posredovanje podatkov in informacij
širši javnosti (strežniki za VVVV strani in
Gopher dokumente, prenos datotek – FTP,
sprejem pošte – SMTP, dostop iz Interneta
in klicnih vstopnih točk do krajevnih pošt-
nih predalov – POP, ...),

– dinamično podeljevanje IP naslovov
uporabnikom krajevne mreže – DNS,

– zaščita strežnikov pred kratkotrajnimi
izpadi električne energije,

– zaščita krajevne mreže pred vdori s
strani Interneta,

– možnost nadzora in omejitev dostopa
uporabnikom do Internet storitev in čimbolj
centralizirano in enostavno upravljanje.

4. Ponudba naj vsebuje:
– čimbolj podroben tehnični načrt reši-

tve ter opis zmogljivosti, prednosti in ome-
jitev,

– uporabniški in tehnični opis posamez-
nih komponent strojne in programske opre-
me,

– cene posameznih komponent strojne in
programske opreme, pri čemer naj bodo za
uporabniško programsko opremo navedene
cene za 1, 10, 50 in 100 uporabniških li-
cenc, če dobavitelj to zahteva oziroma kot
jih ponuja – z upoštevanjem popustov, do
katerih je lahko VF kot izobraževalna insti-
tucija upravičena,

– ceno za instalacijo in vzpostavitev si-
stemske strojne in programske opreme,

– ceno za instalacijo in vzpostavitev upo-
rabniške programske opreme na 40 - 50
osebnih računalnikih (brez in s sodelova-
njem sodelavca VF, če obstaja razlika),

– predviden dobavni rok in predlog di-
namike vzpostavljanja,

– plačilne in druge pogoje,
– predvidene možnosti za usposabljanje

sistemskega vzdrževalca, pomoč pri začet-
ku uporabe sistema, pomoč pri morebitnih
kasnejših večjih vzdrževalnih delih ali spre-
membah in dopolnitvah.. ipd.

– referenčni spisek delovnih organizacij,
kjer je kandidat uspešno izvedel podobne
rešitve. Vsebuje naj tudi osnovne podatke o
teh rešitvah.

5. Preference:
– pri Internet strežnikih ima prednost ti-

sta strojna oprema, ki temelji na IBM PC
kompatibilnih računalnikih in operacijski si-
stem Windows NT (verzija 3.5 ali 4.0),
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– prednost imajo orodja za upravljanje
in uporabniški programi, ki se bolje vključi-
jo v (oziroma čimbolje upoštevajo) Novell
NDS arhitekturo.

6. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
funkcionalnost, cena, dobavni rok, servis.

8. Rok za oddajo ponudbe: 10 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

9. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s pri-
pisom “Ne odpiraj – ponudba za Internet”
na naslov: Veterinarska fakulteta, Gerbiče-
va 60, 1115 Ljubljana, p.p. 25.

10. Javno odpiranje ponudb bo 11. dan
po objavi ob 10. uri v sejni sobi Veterinar-
ske fakultete.

11. Dodatna pojasnila dobite osebno ali
po tel. 125-82-92, Bermež.

Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani

Št. 403-2/96 Ob-4013

Republika Slovenija, Upravna enota Li-
tija, Jerebova ul. 14, Litija, objavlja na pod-
lagi 91. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del v

prostorih Upravne enote Litija,
Jerebova ul. 14, Litija

1. Naročnik: Upravna enota Litija.
2. Predmet razpisa: – demontaža obsto-

ječega stropa (DAMPA) 58 m2,
– dobava in vgraditev novega stropa

(AREMSTRONG) 58 m2,
– demontaža starega tekstilnega poda

58 m 2,
– priprava tlakov 58 m2,
– dobava, vgraditev, brušenje z lakira-

njem lamelni parket I. klasa 58 m2,
– zaključne letve 68 t.m,
– demontaža obstoječih luči 12 kom.,
– dobava in montaža novih luči FLVO

4 × 18 V - RAST, 8 kom.,
– pleskanje sten z jupolom 2 × 160 m2.
3. Rok izvedbe del: oktober 1996.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave;

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

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

c) s strani Agencije za plačilni promet
potrjeni BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziro-
ma podjetnik posameznik, potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani Uprave za
javne prihodke,

d) jamstvo za kvaliteto materiala in sto-
ritev,

e) izpolnjeno prilogo k pogodbi, z nave-
deno specifikacijo materiala in cenami,
vrednost storitev in skupno vrednostjo, vse
preračunano na plačilo 15 dni po opravljeni
storitvi,

f) datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,

– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti.
Izbran bo tisti izvajalec, ki bo ponudil

najugodnejšo ponudbo.
6. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpi-
raj” – Ponudba.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov: Uprav-
na enota Litija, Jerebova ul. 14, Litija v 15
dneh po objavi v Uradnem listu RS. Šteje
se, da je ponudba prispela v roku, če je
prispela na naslov naročnika v roku, dolo-
čenem v prejšnjem stavku.

7. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri na-
slednjega dne po poteku roka iz 6. točke, na
sedežu naročnika, Upravna enota Litija, Je-
rebova ul. 14, soba št. 12. Če bo dan po
poteku roka iz 6. točke dela prost dan, bo
odpiranje ponudb prvi naslednji delovni dan.

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

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

10. Zainteresirani lahko dobijo dodatne
informacije v času razpisa v Upravni enoti
Litija pri Radu Poglajnu, tel. 061/881-235,
int. 42, med 8. in 9. uro.

Upravna enota Litija

Št. 278 Ob-4011

Krajevna skupnost Železniki, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. št.
28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnove strehe
Kulturnega doma v Železnikih

1. Naročnik je Krajevna skupnost Želez-
niki.

2. Predmet razpisa je obnova strehe na
KD Železniki.

3. obseg in vrsta dela:
a) obnova ostrešja
b) zamenjava 702 m2 kritine;
c) zamenjava žlebov in pločevinastih

obrob;
4. Ocenjena vrednost naročila je 3 mio

SIT.
Ponudniki si lahko ogledajo lokacijo

vsak dan trajanja razpisa med 10. in 12. uro.
Kontaktna oseba je Judita Olič - KS Želez-
niki, tel.: (064) 67 087, kjer interesenti lah-
ko dvignejo popis del, ki je podlaga za se-
stavo ponudbe.

5. Investitor bo dela oddal po sistemu
“na ključ”.

6. Začetek izvajanja del je 10 delovnih
dni po podpisu pogodbe, dokončanje pa 30
dni od dneva pričetka del.

7. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa morajo k ponudbi priložiti še na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov,
– registracijo podjetja oziroma družbe ter

odločbo o dovoljenju za opravljanje dejav-
nosti,

– reference,
– garancijske roke in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,

– vzorec pogodbe.
8. Merila za izbiro so:
– cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference in drugi pogoji.
9. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudbami.
10. Rok za oddajo ponudb: ponudbe

sprejemamo v pisarni KS Železniki, Trnje
39 (Kulturni dom), z dospetjem najkasneje
do petka, 20. septembra 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj-ponudba Kulturni dom”
in naslov ponudnika.

Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

11. Odpiranje ponudb bo isti dan t. j.
20. septembra 1996 ob 12.15 v pisarni Kra-
jevne skupnosti Trnje 39.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

12. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odločitve.

 Krajevna skupnost Železniki

Št. 1307-1/96 Ob-4014

Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Gorica, Nova Gorica, Delpinova
16, razpisuje na podlagi 13. člena zakona o
proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 16/92) in po odredbi o pogojih in načinu
razpisa za oddajo določenih del, ki se finan-
cirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 24/92) ter 53. člena zakona o gra-
ditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)

javni razpis
za izvedbo gradbenih del: Šmartno v

Goriških Brdih, prenova domačije
s h. št. 61

1. Predvideni rok pričetka del je 1. 10.
1996, dokončanje pa 1. 12. 1996.

2. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so predvsem:

– strokovna usposobljenost obnove sta-
rih objektov,

– najnižja ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– druge ponudbene ugodnosti.
3. Orientacijska vrednost del je

4,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo zainteresirani

lahko dvignejo na tajništvu Zavoda za var-
stvo naravne in kulturne dediščine v Novi
Gorici, Delpinova 16, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, po objavi razpisa v Uradnem listu
RS. Potrebne podatke in razlage lahko zain-
teresirani dobijo na istem naslovu.

5. Ponudbe se oddajo na isti naslov, v
roku 8 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu RS, in sicer do 14. ure, v zaprtih ovoj-
nicah z naslovom uporabnika in označbo
kraja, kjer se bodo izvajala dela in pripisom
“Ne odpiraj”. Odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovni dan ob 10. uri. O izidu bodo
ponudniki obveščeni v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

ZVNKD Gorica

Št. 94/96 Ob-4015

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

javni razpis
za izbiro izvajalca
a) za izgradnjo in

b) za opravljanje storitev strokovnega
nadzora pri gradnji I. faze

stanovanjskega objekta v Vilharjevi ulici
v Ajdovščini

1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina.

2. Predmet razpisa:
A) izgradnja I. faze stanovanjskega ob-

jekta v Vilharjevi ulici v Ajdovščini, s 14
stanovanjskimi enotami: (gradbena, obrt-
niška in instalacijska dela z opremo sanita-
rij, instalacija plina z grelnikom za ogreva-
nje stanovanja in pripravo sanitarne vode
ter PID-projekt izvedenih del),

B) strokovni nadzor pri gradnji 1. faze
stanovanjskega objekta (v celoti ali po po-
sameznih področjih dela).

Opravljanje strokovnega nadzora zaje-
ma:

– izdelava analiz prispelih ponudb in iz-
delava predloga za izbor najugodnejšega po-
nudnika,

– izvajanje nadzora nad izvedbo del v
skladu z določbo 61. člena zakona o gradi-
tvi objektov,

– sodelovanje pri tehničnem pregledu
opravljenih del ter pridobitev uporabnega
dovoljenja,

– skrb za odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskih rokih.

3. Orientacijska vrednost izgradnje sta-
novanjskega objekta je 120,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: predvideni rok pričetka
del je november 1996, zaključek del pa julij
1997.

5. Vsebina ponudbe: v skladu z 12. čle-
nom odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94). Morebitne dopolni-
tve morajo biti prikazane ločeno.

A) Izgradnja 1. faze stanovanjskega ob-
jekta:

– ime ponudnika oziroma firma,
– dokazilo o registraciji podjetja in de-

javnosti,
– reference,
– cena za objekt po posameznih postav-

kah (po popisu del), celotna vrednost in ce-
na za m2 neto stanovanjske površine, ki
vključuje vsa dela po razpisni dokumentaci-
ji, vključno s PID,

– plačilni pogoji,
– vzorec pogodbe,
– veljavnost ponudbe.
Ponudnik je dolžan priložiti ponudbi spi-

sek opreme sanitarij, vključno s plinskim
grelnikom, garancijskim rokom in izdelo-
valcem opreme.

B) Strokovni nadzor pri gradnji:
– ime ponudnika oziroma firma,
– dokazilo o registraciji podjetja in de-

javnosti,
– cena po posameznih področjih dela in

v celoti (v procentih ali zneskih, z vključe-
nim davkom),

– plačilni pogoji,
– vzorec pogodbe,
– veljavnost ponudbe.
6. Merila za izbor:

A) izgradnja stanovanjskega objekta:
– ponudbena cena za m2 stanovanjske po-

vršine (ki vključuje vsa navedena dela, opre-
mo in PID) (najcenejši ponudbenik ni nujno
najugodnejši),

– plačilni pogoji (način plačila in fik-
snost cen),

– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe, garancijski roki,
– možnost preprojektiranja zaradi upo-

rabe drugačnih materialov,
– dodatne ugodnosti;
B) strokovni nadzor pri gradnji:
– reference ponudnikov pri opravljanju

storitev strokovnega nadzora,
– kompleksnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– spisek strokovnega kadra v rednem de-

lovnem razmerju ponudnika, ki bo vodil de-
lo in njihove reference,

– ponudbena cena (najcenejši ponudbe-
nik ni nujno najugodnejši),

– plačilni pogoji (način plačila in fik-
snost cen),

– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-
vale na uspešnost izvedbe.

Naročnik si pridržuje pravico o manjšem
obsegu del (glede na sredstva) ali odstop od
podpisa pogodbe. V obeh primerih ponud-
niki nimajo pravice do uveljavljanja odškod-
nine iz tega naslova.

7. Razpisno dokumentacijo (za izgradnjo
objekta) dobijo interesenti po pošti ali nepo-
sredno na Občini Ajdovščina od 8. do 12.
ure, do 13. 9. 1996, po vplačilu kupnine v
znesku 20.000 SIT za stroške razpisne doku-
mentacije na žiro račun št. 52010-630-7043.

Pristojbina se ponudnikom ne vrača.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo z

vso potrebno dokumentacijo v zaprti kuver-
ti z naslovom naročnika in ponudnika:

A) z oznako “Ne odpiraj – ponudba:
gradnja stanovanj”, do petka, 4. 10. 1996 do
13. ure,

B) z oznako “Ne odpiraj – ponudba: nad-
zor gradnje”, do srede, 18. 9. 1996 do 13.
ure.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za dostavo ponudb, v pro-
storih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a
(sejna soba), s pričetkom ob 13. uri.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Dodatne informacije o razpisu lahko do-
bite na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, tel. 065/63-113, faks 065/63-313,
vsak delovnik od 8. do 12. ure (Matija Re-
pič ali Marica Žen).

Občina Ajdovščina

Št. 352-1/96-303 Ob-4016

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, Ljubljana, Zaloška 7.
2. Predmet razpisa: 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 na žiro račun Mini-
strstva za zdravstvo, št.
50100-637-000-9055450.

4. Predmet razpisa je izvedbeno projek-
tiranje ter izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del po idejnem projektu s po-
pisi, št. 1014/96 z dne 5. 9. 1996 za objekt:
Nevrološka klinika KC Ljubljana.

5. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 1.700,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja na-
ročila je november 1996, dokončanja pa 24
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 kreditranja,
– 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 Nevrološko kliniko KC Ljublja-
na”, na naslov: Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, 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-
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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-2638

Javni razpis
za sofinanciranje specialističnega
svetovanja v malem gospodarstvu
Razpoložljiva sredstva na proračunski

postavki 1819 – Pospeševalna mreža za ma-
lo gospodarstvo so namenjena okvirno v
višini 12,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo

sofinanciralo naslednje oblike pomoči eno-
tam malega gospodarstva:

– izdelavo poslovnega načrta za projek-
te, s katerimi so mala podjetja kandidirala
in bila izbrana na razpisih v letu 1996 pri
Skladu za razvoj malega gospodarstva, Teh-
nološko razvojnem skladu, Skladu za regio-
nalni razvoj, lokalnih skladih in drugih skla-
dih, ki sofinancirajo projekte s področja ma-
lega gospodarstva,

– spremljanje projektov Sklada za raz-
voj malega gospodarstva in lokalnih skla-
dov,

– vse oblike specialističnega svetovanja
izvajanega v letu 1996, ki jih imajo v svojih
programih opredeljene regionalni podjet-
niški centri, lokalni pospeševalni centri ali
lokalni koordinatorji pospeševanja malega
gospodarstva,

– sofinanciranje izdelave poslovno inve-
sticijskih programov v obrtnih conah in osta-
li podjetniški infrastrukturi.

2. Merila in pogoji
Sredstva za sofinanciranje lahko uveljav-

ljajo enote malega gospodarstva po določi-
lih zakona o malem gospodarstvu Republi-
ke Slovenije. Na razpis se lahko prijavijo
izvajalci svetovanja, ki so bili izbrani na
razpisu Pospeševalnega centra za malo gos-
podarstvo in Republiškega zavoda za zapo-
slovanje, javni razpis za izbor svetovalcev
za svetovanje v okviru programa pospeše-
vanja podjetništva (Ur. l. RS, št. 15/96), in
imajo s PCMG in RZZ sklenjeno pogodbo o
izvajanju svetovalnega dela ali pa so part-
nerji v pospeševalni mreži za malo gospo-
darstvo.

Prednost pri izbiri bodo imeli projekti,
ki so bili izbrani pri Skladu za razvoj male-
ga gospodarstva, Tehnološko razvojnem
skladu in lokalnih skladih.

Ministrstvo bo sofinanciralo 30% vred-
nosti svetovalnih storitev, vendar največ do
24 ur mesečno realiziranega specialistične-
ga svetovanja za posameznega uporabnika
oziroma izdelavo poslovnega načrta ali
spremljanje projekta. Za posameznega upo-
rabnika lahko izvajalec mesečno uveljavi
sofinanciranje le za eno od navedenih oblik.

Cena ure, od katere se uveljavlja 30%
sofinanciranja, je:

– specialistično svetovanje do 6.300 SIT,
– izdelava poslovnega načrta ali sprem-

ljanje projekta do 4.500 SIT.
3. Vsebina vloge
Svetovalec oziroma svetovalna organi-

zacija uveljavlja 30% delež sofinanciranja

tako, da po opravljenem svetovanju predlo-
ži ministrstvu:

  1. fotokopijo pogodbe o izvajanju sve-
tovalnega dela,

  2. poročilo o opravljenem svetovanju,
podpisano s strani uporabnika,

  3. dokazilo o plačilu deleža uporabnika
svetovanja, lokalne skupnosti ali sklada,

  4. za poslovni načrt oziroma spremlja-
nje projektov fotokopijo sklepa oziroma do-
kazila o izbiri projekta,

  5. račun v vrednosti 30% deleža za
opravljeno svetovanje.

4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne

vloge, prejete na naslov Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, in sicer po pošti priporočeno ali
osebno v vložišču. Vloge morajo biti na
ministrstvu dan pred javnim odpiranjem.

Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi in
tretji torek v mesecu ob 9.30 v prostorih
Ministrstva za gospodarske dejavnosti.

Prijava naj ima oznako “Ne odpiraj! Pri-
java na razpis – Sofinanciranje specialistič-
nega svetovanja v malem gospodarstvu.”

Dodatne informacije dobite pri Alenki
Bratušek, tel. 178-32-35.

Ob-2639

Javni razpis
za pomoč pri postavitvi in začetku

delovanja garancijskih skladov
Razpoložljiva sredstva na proračunski

postavki 1819 – Pospeševalna mreža za ma-
lo gospodarstvo so namenjena okvirno v vi-
šini 23,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo

v sodelovanju s PHARE programom za po-
dročje malega gospodarstva sofinanciralo
projekte postavitve in začetka delovanja ga-
rancijskih skladov za področje malega gos-
podarstva. Projekt postavitve in začetka de-
lovanja bo podprt v skladu s skupnim razvoj-
nim konceptom, izdelanim v sodelovanju s
strokovnjaki PHARE, predstavniki Sklada za
razvoj malega gospodarstva RS, RPC – Re-
gionalnih podjetniških centrov in lokalnih
skladov za razvoj malega gospodarstva.

2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, člani ali partnerji pospeševalne mreže
za malo gospodarstvo, ki delujejo na po-
dročju pospeševanja in financiranja malega
gospodarstva.

Prijavitelj mora imeti:
– izdelan koncept postavitve razvoja in

delovanja garancijskega sklada,
– “feasibilty studijo” za postavitev ga-

rancijskega sklada, pozitivno ocenjeno s
strani mednarodnega strokovnjaka v okviru
programa PHARE, potrjenega s strani Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti.

V projektu mora biti predvidena aktiv-
nost več kot ene lokalne skupnosti, vključen
pa mora biti tako kot privatni kapital.

Garancijski skladi, ki bodo sofinancirani
s strani tega razpisa morajo pričeti s svojim
delovanjem do 30. 6. 1997.

3. Vsebina vloge:
– predstavitev koncepta postavitve “re-

gionalnega garancijskega sklada” iz katere-
ga bo razvidna:

  – vključitev lokalnih in ostalih partner-
jev pri ustanavljanju,

  – pričakovana udeležba s strani Sklada
za razvoj malega gospodarstva RS in drugih
vladnih in nevladnih institucij,

  – pravni status sklada,
  – vodenje sklada,
  – upravljanje sklada,
– dokumentacijo s cilji in predvidenimi

rezultati, opredeljeno vrednost programa iz-
vedbe, višino zaprošenih sredstev,

– fazni plan izvedbe projekta in dinami-
ko porabe sredstev,

– pismo o nameri o vstopu več partner-
jev v sklad,

– prijavni obrazec.
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne

vloge, prejete do 30. 9. 1996, na naslov
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, in sicer po pošti
priporočeno ali osebno v vložišču. Prijava
naj ima oznako “Ne odpiraj! Prijava na raz-
pis – Garancijski skladi”.

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
3. 10. 1996 ob 9. uri v prostorih Ministrstva
za gospodarske dejavnosti.

Dodatne informacije dobite pri Alenki
Bratušek, tel. 178-32-35 ali 178-32-30.

Ob-2640

Javni razpis
za sofinanciranje nadaljevanja izvedbe
projektov mednarodne tehnične pomoči

Republiki Sloveniji in bilateralnih
mednarodnih aranžmajev s področja

malega gospodarstva
Razpoložljiva sredstva na proračunski

postavki 1819 – Pospeševalna mreža za ma-
lo gospodarstvo so namenjena okvirno v
višini 25,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo bo sofinanciralo nadaljeva-

nje že pričetih projektov, vključenih v med-
narodno tehnično pomoč Republiki Slove-
niji in mednarodno bilateralne aranžmaje s
področja malega gospodarstva.

Vsebinsko morajo prijavljeni projekti za-
jemati nadaljevanje izvajanja že pričetih
programov v okviru mednarodne tehnične
pomoči ali na osnovi bilateralnih medna-
rodnih aranžmajev, za katere naj kandidati
predložijo:

– koncept ali že izdelan projekt tuje teh-
nične pomoči,

– predstavitev faze projekta, ki se bo iz-
vajal in bo sofinanciran z razpisom,

– cilji in pričakovani učinki predložene-
ga projekta,

– organizacijo izvedbenih aktivnosti,
– koordinacijo in nadzor aktivnosti,
– realizacijo projektov.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani v pos-

peševalni mreži za malo gospodarstvo, ki
imajo urejen pravno formalni status član-
stva.

Ministrstvo bo sofinanciralo programe,
kjer so kandidati zagotovili najmanj 55%
finančnih sredstev za izvedbo programa iz
drugih virov.

3. Vsebina vloge:
– dokumentacija s podrobnim opisom

projekta, s cilji in predvidenimi rezultati,
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opredeljeno vrednost programa izvedbe, vi-
šino zaprošenih sredstev in dinamiko pora-
be sredstev,

– prijavni obrazec, ki je sestavni del pro-
jektne dokumentacije in ga kandidati dobijo
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

Prijava mora imeti na zaprti kuverti oz-
nako “Za sofinanciranje izvedbe projektov
mednarodne tehnične pomoči, Ne odpiraj –
ponudba”.

4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala popolne vloge,

prejete do porabe sredstev na naslov: Mini-
strstvo za malo gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, in sicer po pošti priporoče-
no ali osebno v vložišču na istem naslovu.

Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi to-
rek v mesecu, ob 10. uri, v prostorih mini-
strstva.

Dodatne informacije dobite pri Sedmak
Sašu, tel. 061/178-32-30.

Ob-2641

Javni razpis
za sofinanciranje podiplomskega študija

podjetništva
Razpoložljiva sredstva na proračunski

postavki 1819 – Pospeševalna mreža za ma-
lo gospodarstvo so namenjena okvirno v
višini 4,200.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo

sofinanciralo kritje stroškov podiplomske-
ga študija podjetništva v študijskem letu
1996/97 z namenom pospeševanja malega
gospodarstva.

2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo prosilci, ki

izpolnjujejo pogoje s strani visokošolskih
organizacij in so zaposleni v organizaciji ali
so samostojni podjetniki in so člani pospe-
ševalne mreže za malo gospodarstvo.

Ministrstvo želi potrebam malega gos-
podarstva čim bolj enakomerno približati
storitve in pomoč specializiranih strokov-
nih kadrov, zato bo pri dodeljevanju sred-
stev zastopalo tudi teritorialni princip. Prav
tako bo kot dodatni kriterij upoštevalo proš-
nje tistih kandidatov, ki vodijo mala podjet-
ja ali so zaposleni v njih ter kandidatov, ki
delujejo v svetovalnih podjetjih, upravnih
organih in drugih sredinah s področja male-
ga gospodarstva in podjetništva, ter lahko
izkazujejo ustrezne strokovne reference.

Ministrstvo bo pri dodelitvi sredstev za
sofinanciranje podiplomskega študija upo-
števalo kvaliteto programa študija.

3. Vsebina vloge:
– dokumentacija z opisom programa štu-

dija ustanove, na kateri študij poteka,
– dokazilo o članstvu podjetja ali s. p. v

pospeševalni mreži za malo gospodarstvo
in aktivnosti prijavitelja pri pospeševanju in
razvoju malega gospodarstva,

– dosedanje strokovne reference kadrov,
– življenjepis.
4. Rok za prijavo
Komisija Ministrstva za gospodarske de-

javnosti za dodeljevanje sredstev za sofi-
nanciranje bo pri nadaljnji obravnavi upo-
števala popolne vloge, prejete do 30. 9. 1996
po pošti na naslov: Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana;
ali oddane v vložišču ministrstva.

Prijava naj ima oznako “Ne odpiraj! Pri-
java na razpis – Sofinanciranje podiplom-
skega študija podjetništva”.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1996,
v prostorih ministrstva (mala sejna soba),
ob 10. uri.

Dodatne informacije posreduje Primož
Pohleven, tel. 061/178-32-36 ali
061/178-32-30.

Ob-2642

V skladu z zakonom o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, Ljubljana in Urad za stan-
dardizacijo in meroslovje RS pri Ministrstvu
za znanost in tehnologijo, Kotnikova 6,
Ljubljana, objavljata

razpis
za subvencioniranje deleža stroškov

malih podjetij pri pridobitvi certifikata
sistema kakovosti po standardih

ISO 9000
I. Predmet razpisa
Razpis je namenjen enotam malega gos-

podarstva s skupnim številom zaposlenih do
največ 50 ljudi, ki bodo v letošnjem letu
uspešno zaključila s postopkom pridobiva-
nja certifikata sistema kakovosti po stan-
dardih ISO 9000.

II. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja,

ki so v letu 1996 uspešno zaključila s postop-
kom pridobivanja certifikata sistema kakovo-
sti po standardih ISO 9000 in pridobila certifi-
kat s strani certifikacijskega organa, ki:

– ima akreditacijo RS ali
– je v postopku pridobitve akreditacije

RS ali
– ima EAC priznano akreditacijo.
Podjetjem, ki bodo vložila popolne vlo-

ge, bosta ministrstvo in urad krila stroške
do višine 2.800 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan izplačila.

III. Vsebina vloge
Podjetja, ki se prijavijo na razpis, mora-

jo v svoji vlogi predložiti:
– osnovne podatke o firmi (registracija,

dejavnost, število zaposlenih, poslovni re-
zultati v zadnjem letu, številka žiro računa
podjetja),

– podatke o izvajalcu izobraževalnega
procesa,

– kopija pridobljenega certifikata po
standardih ISO 9000.

Vsi tako pridobljeni podatki bodo upo-
rabljeni le za namene tega razpisa.

IV. Roki
Prosilci, ki bodo svoje popolne vloge od-

dali priporočeno po pošti na naslov Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5, 1000 Ljubljana, ali oddali osebno v
vložišče na istem naslovu v zaprti ovojnici
z označbo “Ne odpiraj! Prijava na javni raz-
pis – subvencioniranje deleža stroškov ma-
lih podjetij pri pridobitvi certifikata sistema
kakovosti po standardih ISO 9000”, bodo o
svoji vlogi obveščeni najkasneje v roku 60
dni od prejema vloge. Nepopolnih in neu-
strezno dostavljenih in označenih vlog ko-
misija ne bo obravnavala.

Denarna sredstva bodo podjetjem naka-
zana na njihov žiro račun najkasneje v roku
45 dni od odobritve vloge s strani komisije.

Javno odpiranje prispelih vlog bo vsak
drugi torek v mesecu ob 10. uri, v prostorih
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, Ljubljana.

Razpis je odprt do porabe sredstev ozi-
roma do konca proračunskega leta 1996.
Zaključek razpisa bo objavljen v Uradnem
listu RS.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Gorazd Jenko, tel. 061/178-32-30.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 353-20-31/96-1850-56 Ob-4017

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izvedbo vzdrževalnih del na

kanalizacijskem omrežju v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicije Komunalna direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet razpisa je izvedba vzdrževalnih
del na kanalih naslednjih ulic:

– Hermankova ulica v dolžini 59 m,
– Vrazova ulica v dolžini 90 m,
– Cesta zmage v dolžini 167 m,
– Turnerjeva ulica v dolžini 169 m (v

dveh delih),
– Oreško nabrežje v dolžini 61 m.
Rok za izvedbo: 60 delovnih dni.
Ocenjena vrednost investicije: ca 25 mio

SIT.
Pričetek gradnje: september 1996.
Podatki iz tega razpisa so na razpoalgo

na Komunalni direkciji Maribor, Slovenska
40, soba 110 (Blassin).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bo-

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih iz-
mer. Ponudnik pripravi predračun na podla-
gi popisa del. V predračunu mora biti nave-
den datum veljavnosti cene (najmanj 30 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami mate-
rialov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok izvedbe.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju

del morajo biti upoštevani “Splošni in teh-
nični pogoji za izgradnjo tovrstnih objek-
tov”,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
sposobnost in reference možnega podizva-
jalca, sicer se ponudba smatra neveljavna,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 50 – 6. IX. 1996 Stran 3595

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika (BON 1 in 2).
Pogoji naročnika:
– naročnik si pridržuje pravico obravna-

vati ponudbe za posamezna dela tudi loče-
no.

Roki in način oddaje ponudbe: rok za
oddajo ponudb je 15 dni po objavi v Urad-
nem listu RS (dan objave se ne upošteva) do
12. ure v sprejemni pisarni Komunalne di-
rekcije (soba 210/II).

Ponudbe se dostavijo v zaprti kuverti z
označbo firme ponudnika in oznako “Ne
odpiraj – ponudba za vzdrževalna dela na
kanalizaciji”!

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispe-
ti do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Odpiranje ponudb: javno odpiranje pra-
vočasno prispelih ponudb bo naslednji de-
lovni dan po preteku razpisa ob 12. uri v
sejni sobi Komunalne direkcije. Pooblašče-
ni predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisna pooblastila.

O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-
čeni v roku 10 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija Maribor

Odsek za gospodarske javne službe

Ob-4018

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
hidromelioracije po projektu:

Melioracija Območje Žirov
1. Investitor je Mercator Sora Kmetijsko

gozdarska zadruga, z.o.o., Žiri, Trg svobo-
de 2, Žiri.

2. Predmet razpisa je izvedba hidrome-
lioracijskih del na ravninskem predelu kme-
tijskih obdelovalnih zemljišč, pri naselju Ži-
ri, Občina Žiri, UE Škofja Loka.

3. Orientacijska vrednost del za izvedbo
projekta znaša 24,000.000 SIT. Dela vklju-
čujejo preddela s pripravo terena, meliora-
cijska osnovna odvodnja, detajlna drenažna
mreža in poljske poti.

4. Predviden rok za začetek del je okto-
ber 1996, rok za dokončanje del pa julij
1997.

5. Vsi drugi podatki in potrebne predlo-
ge za ponudbo so na razpolago na sedežu
Mercator Sora KGZ Žiri in Kmetijske sve-
tovalne službe, vsak po objavi  v Uradnem
listu RS, od 7. do 9. ure na tel. 064/691-243
in 064/691-377 inž. Germana Pivk.

Cena predloge za ponudbo je 5.000 SIT.
6. Merila za najugodnejšo ponudbo iz-

vajalca:

– registracija za opravljanje te dejavno-
sti,

– reference,
– cena,
– izjava, da je izvajalec pripravljen prev-

zeti izvajanje del v celoti in pod kakšnimi
pogoji,

– izjava, da bo pri izvajanju del upošte-
val pogoje investitorja in uporabnika zem-
ljišča,

– plačilni pogoji: kreditiranje, plačilo bo
po odobritvi in nakazilu proračunskih sred-
stev za hidromelioracijo,

– eventualni drugi pogoji, ki bi opravi-
čevali izbiro najugodnejšega ponudnika.

7. Ponudbe morajo biti oddane do pone-
deljka, 30. septembra 1996 – v zapečateni
kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za
izvajanje hidromelioracije”, na tajništvu za-
druge.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek 1.
oktobra ob 12. uri, v sejni sobi zadruge. O
izbiri bodo kandidati obveščeni pismeno v
roku sedmih dni po izbiri.

9. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja, oziroma neodobritve
predračunskih sredstev MKGP, z izbranim
ponudnikom sklene pogodbo v obsegu raz-
položljivih proračunskih sredstev, oziroma
ne sklene pogodbe.

Mercator-Sora KGZ Žiri

Št. 601-2/95 Ob-4019

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 Lenart

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo

telovadnice pri Osnovni šoli Voličina
1. Investitor: Občina Lenart, Trg osvo-

boditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa: gradnja telovadnice

pri Osnovni šoli Voličina:
a) za celotni objekt (gradbena, obrtniška

in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo in
priključki),

b) za gradnjo I. faze (do tretje gradbene
faze).

3. Lokacija objekta je naselje Voličina –
Občina Lenart.

4. Orientacijska vrednost del:
– za celotno telovadnico 95,000.000 SIT

(za gradbena, obrtniška in instalacijska dela
z zunanjo ureditvijo in priključki),

– do tretje gradbene faze 35,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe del:
– pričetek del: 10. oktobra 1996,
– dokončanje del: 30. 6. 1997 – za celot-

ni objekt,
– 31. 12. 1996 – do tretje gradbene faze.
6. Razpisana dokumentacija: dela se bo-

do izvajala po projektu podjetja Projekt MR
Inženiring, p.o., Maribor, št. projekta
331442 avgusta 1996. Popise del dobijo po-
nudniki vsak delovni dan od 7. do 15. ure na
Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, soba
32/II. Projekti so v istih prostorih na vpo-
gled, ponudniki pa si lahko na lastne stroške
naročijo kopije pri nosilcu projekta (Projekt
MR Inženiring Maribor, Svetozarevska 10)
v času od 9. 9. 1996 dalje vsak dan razen
sobote od 8. do 12. ure.

7. Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime in naslov ponudni-
ka,

– dokazila o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom (za celoten objekt in za I. fazo),
– način obračunavanja del,
– garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– dokazila o uspossobljenosti (referen-

ce).
8. K ponudbi mora ponudnik priložiti iz-

javo, da je seznanjen z obsegom del in da
jih je sposoben izvesti v navedenem roku.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji (pri tem je mišljena

možnost zamaknitve plačila situacij do 60
dni),

– reference,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– garancijski pogoji (roki).
10. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena z

določbo “ključ v roke”; temu ustrezno je
potrebno podati tudi ponudbo.

11. Občina Lenart si pridržuje pravico
da odda dela samo do tretje gradbene faze.

12. Ponudbo z ustrezno dokumentacijo z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za grad-
njo telovadnice pri Osnovni šoli Voličina”
je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart. Ovojnica s ponudbo mora tako
opremljena dospeti – ne glede na način pre-
nosa – do 24. 9. 1996 do 12. ure.

13. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
25. 9. 1996 ob 8. uri v prostorih Občine
Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 24/II.

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

15. Vse morebitne informacije lahko po-
nudniki dobijo na Občini Lenart, soba 32/II
ali po tel. 062/724-205 int. št. 24 (Jože Du-
karič).

Občina Lenart

Št. 2004 Ob-4020

Institut “Jožef Stefan” Jamova 39, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis

Predmet razpisa je nakup opreme:
– 4 kosi osebni računalnik,
– računalniške komponente.
Ponudbe morajo vsebovati podatke o ga-

ranciji in servisu, predviden dobavni rok, pla-
čilne pogoje (po možnosti različne opcije).

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
mo upoštevali:

– pogoje garancije, vzdrževanja in ser-
visiranja,

– pogoje postavitve opreme in usposab-
ljanja sodelavcev Institut “Jožef Stefan” za
delo na njej,

– ceno opreme in plačilne pogoje,
– poslovne reference.
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Rok za sprejemanje ponudb je 20. 9.
1996 s priporočeno pošiljko na naslov: In-
stitut “Jožef Stefan” Jamova 39, 1000 Ljub-
ljana ali osebno v vložišče Instituta “Jožef
Stefan”.

Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Za razpis – Ne odpi-
rati”.

Odpiranje ponudb bo 24. 9. 1996 ob 10.
uri v sejni sobi Instituta “Jožef Stefan”. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
177-36-19.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 14 dni od dneva odpiranja ponudb.

Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana

Št. 110-1/95 Ob-4022A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Postavitev spremenljivih

prometnih znakov v Vipavski dolini
v krajih Manče, Vipava 1, Vipava 2,

Razdrto
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 11. do 13. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Zdenko Podre-
ka, inž. (tel. 061-13-24-222 oziroma
316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 9. 1996 do 8.30 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 “Postavitev
spremenljivih prometnih znakov v Vipavski
dolini”. – Z.P.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 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-4022B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Semaforizacija prehoda

za pešce v kraju Šentjur pri Celju
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 11. do 13. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Zdenko Podre-
ka, inž. (tel. 061-13-24-222 oziroma
316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

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

Ponudbo  za  javni  razpis  predložite
do  vključno  17.  9.  1996  do  9.30  v
vložišče Direkcije Republike Slovenije za
ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št.
207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Semaforiza-
cija prehoda za pešce v kraju Šentjur pri
Celju.” – Z.P.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 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-4022C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Preplastitev R 321 c odsek

1128 Vresje - Sorica od km 8+800 do
km 9+530

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 11. do 13. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Roman Černi-
vec, gr. teh. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

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

Ponudbo  za  javni  razpis  predložite
do  vključno  23.  9.  1996  do  8.30  v
vložišče Direkcije Republike Slovenije za
ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št.
207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Preplastitev
R 321 Vresje - Sorica.” – R.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 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-4022Č

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: Obnova ceste R - 313

Prem - Obrov, odsek 1069 od km 8.200
do km 10.500

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 11. do 13. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Bogomir Uršej,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
70,000.000 SIT.

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

Ponudbo  za  javni  razpis  predložite
do  vključno  7.  10.  1996  do  8.30  v
vložišče  Direkcije  Republike  Slovenije
za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št.
207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova ce-
ste R 313 Prem-Obrov.” – B.U.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4022D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez

Peračico v Posavcu na cesti R 321 E
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 11. do 13. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Marko Žitnik,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 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 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 “Sanacija mo-
stu čez Peračico v Posavcu”.
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Javno odpiranje ponudb bo 30. 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-4022E

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

izgradnje cestne povezave Kočevska
Reka-Osilnica

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 11. do 13. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Ladi Wohinz,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 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 izgradnje cestne povezave Kočevska
Reka-Osilnica.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 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-4022F

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: Obnova vertikalne

signalizacije na območju signalizacije na
območju CP Novo mesto na cestah R 327
(1176, 1177, 1178) in R 332, R 333 (1202,

1204, 1205)
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in sicer od
11. do 13. 9. 1996 , strokovne informacije pa
vam posreduje Aleš Merkun, gr. teh. (tel.
061-13-24-222 oziroma 316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 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 “Obnova ver-
tikalne signalizacije na območju CP Novo
mesto.” – A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 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.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 110-1/96 Ob-4021A

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: Rekonstrukcija ceste M3-3,

Slovenska Bistrica - Hajdina, odsek
km 1+740 do km 4+800

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 11. 9. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 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: Re-
konstrukcija ceste M3-3, Slovenska Bistri-
ca - Hajdina, odsek km 1+740 do km
4+800.”

Javno odpiranje ponudb bo 20. 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 izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-4021B

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: Rekonstrukcija ceste M3-3,

Slovenska Bistrica - Hajdina, odsek
km 10+180 do km 12+260

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 11. 9. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 9. 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: Rekon-
strukcija ceste M3-3, Slovenska Bistrica -
Hajdina, odsek km 10+180 do km 12+260.”

Javno odpiranje ponudb bo 20. 9. 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.

Ob-4021C

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: izdelava projektne

dokumentacije za elektrovode na trasi
AC Kozina–Ankaran

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 11. 9. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Andrej Krupenko,
dipl. inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 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: izdela-
va projektne dokumentacije za elektrovode
na trasi AC Kozina–Ankaran.”

Javno odpiranje ponudb bo 10. 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 izvajal-
ca.

DARS, d.d.

Št. 354-01-116/96 Ob-4023

Uprava RS za varstvo narave v sestavi
Ministrstva za okolje in prostor na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za izdelavo strokovnih podlag za predpis

o odpadkih
I. Uporabnik: Uprava RS za varstvo na-

rave, Ljubljana, Vojkova 1b.
II. Predmet razpisa je izdelava strokov-

nih podlag za izdelavo predpisa o odpadkih.
III. Predvidena vrednost razpisanih del

je 5,000.000 SIT.
IV. Predvideni rok izvajanja nalog: rok za

začetek izvajanja del na strokovnih podlagah
bo 1. 10. 1996, za dokončanje pa 20. 2. 1997.

V. Merila za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupi-

ne in potencialnih zunanjih sodelavcev,
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– ustreznost kadrovske zasedbe projekt-
ne skupine in potencialnih zunanjih sode-
lavcev,

– usposobljenost ponudnika, da bo večji
del javnega naročila opravil sam s svojimi
strokovnjaki,

– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,
– tehnična opremljenost,
– ugodnosti prijavitelja.
VI. Ponudba mora vsebovati
1. Predmet razpisa.
2. Organizacijo (firmo) oziroma ime po-

nudnika:
– z vsemi potrebnimi podatki za izpolni-

tev pogodbe,
– overjene podatke o registraciji, v kate-

ro spadajo razpisane naloge, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni,

– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del, vključno
s podatki o tem, za katerega naročnika so
bile opravljene.

3. Projektno skupino:
– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobraz-

beni strukturi in strokovne reference pro-
jektne skupine ponudnika in potencialnih
zunanjih sodelavcev s področja svoje po-
nudbe.

4. Pristopne izjave potencialnih zunanjih
sodelavcev za izvajanje posamezne naloge
v okviru projektne skupine.

5. Datum, do katerega velja ponudba, pri
čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa.

6. Ovrednoteno ponudbo s specifikacijo
stroškov (ločeno za delo po porabi ur, mate-
rialni stroški, prometni davek) za izdelavo
razpisane naloge za čas trajanja naloge s
terminskim planom izvajanja.

7. Izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-
števal v celoti razpisne in finančne pogoje
naročnika v smislu racionalnejšega gospo-
darjenja s proračunskimi sredstvi.

8. Ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-
ročniku.

9. Navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

VII. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe iz Slovenije.

VIII. Odgovorni nosilec naloge mora bi-
ti v rednem delovnem razmerju pri ponud-
niku in mora izpolnjevati zakonsko oprede-
ljene pogoje za nosilca naloge.

IX. Skupni obseg dela zunanjih sodelav-
cev na nalogi v projektni skupini ne sme
presegati tretjine dela celotne projektne sku-
pine.

X. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

XI. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
dvigne “Razpisno dokumentacijo (projektno
nalogo, vzorec ponudbe in vzorec pogodbe)”
na Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b, pri Mojci Sentjur vsak delovni dan od
9. 9. 1996 do 13. 9. 1996 med 8. in 10. uro.

Na istem naslovu in v istem času lahko
ponudnik dobi tudi druga pojasnila in infor-
macije v zvezi s pripravo ponudbe.

XII. Pisne prijave z vso potrebno doku-
mentacijo in z oznako “Strokovne podlage
za predpis o odpadkih” – “Ne odpiraj –
Javni razpis” – “Ime in naslov ponudnika”,
je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS
za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 19. 9. 1996 do 15. ure.

XIII. Odpiranje prispelih ponudb bo jav-
no, dne 20. 9. 1996 ob 13. uri v prostorih
Ministrstva za okolje in prostor – Uprave
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1a (sejna soba, IV: nadstropje). Pri odpira-
nju ponudb smejo biti navzoči zakoniti pred-
stavniki ponudnikov oziroma drugi pred-
stavniki, ki se izkažejo s pisnim pooblasti-
lom.

XIV. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.

XV. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 55/96 Ob-4028

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter po
pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, ob-
javlja podjetje Tron, d.o.o., Krško

javni razpis
za izvedbo namakalnega sistema za
namakanje jagod v rastlinjakih na

območju Občine Brežice
1. Naročnik: Tron, d.o.o., Župančičeva

9, Krško.
2. Predmet razpisa: izvedba nakamalnih

del v rastlinjaku jagod površine 7 ha, v Ob-
čini Brežice. Le-ta zajemajo: gradbena dela
ter dobavo in montažo opreme za vodnjak,
črpališče s fertirigacijsko postajo, primar in
sekundar.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
z vključenim materialom znaša 13,500.000
SIT.

4. Dvig razpisne dokumentacije je mo-
žen od dneva razpisa dalje na naslovu: Tron,
d.o.o., Krško, Župančičeva 9, Krško, vsak
delovni dan od 7. do 9. ure.

Kontaktni osebi sta Danica Perec in An-
dreja Brence.

Informacije so možne v tem času na tel.
0608/21-110.

5. Rok za izvedbo del: pričetek del –
september 1996, zaključek – začetek okto-
bra 1996.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
na področju izvajanja podobnih del, kom-
pletnost ponudbe, rok izvedbe, ponudbena
cena, način plačila in fiksnost cen.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere najcenejše ponudbe, ter da z izbranim
ponudnikom sklene pogodbo ne glede na
razloge.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: “Ponudba za
izvedbo namakalnega sistema za namaka-
nje jagod v rastlinjakih na območju Občine
Brežice – Ne odpiraj!” na naslov: Tron,
d.o.o., Župančičeva 9, Krško.

8. Rok oddaje ponudb je 17. 9. 1996 do
11. ure.

9. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo 17. 9. 1996 ob 12. uri, v prostorih
podjetja Tron, d.o.o., Krško, Župančičeva
9, Krško.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Tron, d.o.o., Krško

Št. 04-35-7533/1-96 Ob-4029

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republi-
ke Slovenije

javni razpis
za dobavo pisarniškega materiala

1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je dobava različnih
vrst pisarniškega, računalniškega in potro-
šnega materiala.

3. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav je 40,000.000 SIT. Prometni davek je
po pripadajočih stopnjah vključen v ceno.

4. Predvidena je sukcesivna dobava do
31. 12. 1997. Specifikacija materiala je raz-
vidna iz razpisne dokumentacije; količine
iz specifikacije so ocenjene in okvirne.

5. Lokacija dobave je fco skladišče na-
ročnika v naslednjih mestih: Celje, Dravo-
grad, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana.

6. Ponudniki lahko izdelajo ponudbo za
vse skupine materiala in lokacije ali pa le za
posamezne skupine materiala in za posa-
mezne lokacije.

7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala glede

na spremembo med letom,
– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-

viru posamezne skupine materiala po razpi-
sni dokumentaciji in v okviru posamezne
lokacije,

– da ne sklene pogodbo z nobenim od
ponudnikov,

– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti s strani izbranega dobavitelja ta-
koj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za dobavo pisarniškega materiala
drugega najugodnejšega dobavitelja (v
skladu z 2. alineo te točke) po tem javnem
razpisu.

8. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj navedene ured-
be in morajo vsebovati vse elemente (doka-
zila, podatke, informacije, inštrument za za-
varovanje resnosti ponudbe, vzorce...), ki
so določeni v razpisni dokumentaciji.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– kvaliteta ponujenega materiala,
– cena,
– celovitost ponudbenega asortimenta v

okviru posamezne skupine pisarniškega ma-
teriala iz specifikacije,

– reference ponudnika,
– ugodnosti ponudnika.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili.
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10. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila na Ca-
rinski upravi Republike Slovenije, Šmartin-
ska 130 (VII. nadstropje, soba 709), v Ljub-
ljani, vsak delovnik od 9. do 11. ure.

11. Ponudba se sestavi tako, da ponud-
nik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki
so priloženi razpisni dokumentaciji in prilo-
ži zahtevane elemente (dokazila, podatke,
informacije, inštrument za zavarovanje re-
snosti ponudbe, vzorce...). Ponudnik je dol-
žan oddati ponudbo na originalnem izvodu,
ki ga prejme v razpisni dokumentaciji.

12. Ponudbo s predpisano dokumentaci-
jo izroči ponudnik naročniku na način, kot
to določajo pogoji razpisa.

Ponudba mora biti poslana priporočeno
do vključno 1. 10. 1996 do 11. ure, ali vro-
čena osebno do istega roka na naslov: Ca-
rinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana (VII, nadstropje, vlo-
žišče – soba 709).

13. Odpiranje ponudb bo 7. 10. 1996 ob
10. uri, v sejni sobi na Šmartinski 130, v
Ljubljani, XI. nadstropje. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

14. Ponudbe bodo izločene iz analize:
– če ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji,
– če bodo nepopolne in nejasne,
– če bodo vsebovale neresnične podatke.
Ponudbe, ki ne bodo prispele pravoča-

sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudni-
ku.

15. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-4030

Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur pri Celju, na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izgradnja vodovoda

Dramlje–odcep Svetelka
1. Investitor: Občina Šentjur pri Celju,

Mestni trg 10.
2. Naziv objekta: vodovod Dramlje–od-

cep Svetelka.
3. Lokacija: Dramlje–odcep Svetelka.
4. Obseg in vrsta del: izgradnja cevovo-

da in rezervoarja.
5. Orientacijska vrednost del je

19,000.000 SIT.
6. Rok pričetka del: oktober 1996.
Zaključek del: junij 1997.
7. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-

pisu, lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo do 23. 9. 1996, med 8. in 12. uro, na
Oddelku za okolje in prostor Občine Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, po predhodnem
plačilu 20.000 SIT (pokritje materialnih
stroškov) na ŽR št. 50770-637-56047; Ob-
činska uprava Šentjur pri Celju.

Projektna dokumentacija je na vpogled
na Oddelku za okolje in prostor Občine Šent-
jur pri Celju, Mestni trg 10, v istem času.

Tehnične in ostale podatke lahko ponud-
niki dobijo pri Mariji Rataj, tel.
063/743-546.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– način plačila,
– garancijski rok,
– terminski plan izvajanja del,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-

pešnost in cenenost izvedbe,
– realnost ponudbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,

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

9. Ponudba z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis za izgradnjo vodovoda Dram-
lje–odcep Svetelka” je potrebno izročiti v
zapečateni ovojnici najkasneje do 7. 10.
1996 do 12. ure, na naslov: Občina Šentjur,
Mestni trg 10, Šentjur.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi Občine Šentjur, soba št.
48 – drugo nadstropje, dne 7. 10. 1996 ob
13. uri.

11. Nepravočasno prispele in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.

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

Občina Šentjur pri Celju

Ob-2633

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 24A/96 za izbiro izvajalca

za dobavo vozil
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
a) motorno kolo, enduro, moči do 25 kW

(2 kosa),
b) motorno kolo, cestno potovalno, moči

do 60 kW (4 kosi),
c) avtobus z 21 sedeži (1 kos),
d) gasilsko-tehnično vozilo za reševanje

ob nesrečah v predorih (1 kos).
3. Orientacijska vrednost del:
a) 2,000.000 SIT,
b) 7,000.000 SIT,
c) 10,000.000 SIT,
d) 40,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del:
a), b), c): oktober–november 1996,
e): september–december 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku

5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 10. 10. 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
lahko  naročnik  izloči  iz  nadaljnje  obrav-
nave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 11. 10. 1996 po tel. 061/171-20-25
pri Ivu Muklušu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 14. 10. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 24A/96 – vozila”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 10.
1996 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Št. 630 Ob-3989

Javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo ceste

Golo-Zapotok in Matenke
1. Naročnik del je Občina Ig, Ig 72.
2. Predmet razpisa je obnova krajevne

ceste Golo-Zapotok in Matenke.
3. Obseg in vrsta dela:
a) priprava spodnjega ustroja in tampon-

ske ceste,
b) asfaltiranje ceste.
4. Razpisana dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
razpisnimi pogoji od dneva objave razpisa
dalje, vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
prostorih Občine Ig, Ig 72, Ig, tel. 662-229.
Razpisno dokumentacijo s projektno doku-
mentacijo (PGD) lahko ponudniki dvignejo
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 16.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudniki nakažejo na žiro račun št.
50101-630-810160 Občina Ig.

5. Orientacijska vrednost del je 18,5 mio
SIT.

6. Predvideni rok izvedbe del je septem-
ber 1996. Vaš izvedbeni rok ponudite zno-
traj predvidenega.
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7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji-možnost

kreditiranja,
– popolnost ponudbe,
– reference ponudnika.
8. Rok in način oddaje ponudbe: ponud-

be sprejemamo v tajništvu Občine Ig, Ig 72,
1292 Ig, najkasneje do 16.9.96 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Cesta Golo-Zapotok in Matenka
- Ne odpiraj-ponudba«.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan, to je
16. 9. 1996 ob 12.30 v prostorih Občine Ig -
v pisarni župana. Prisotni predstavniki po-
nudnikov morajo komisiji predložiti pisna
pooblastila za njihovo navzočnost pri odpi-
ranju ponudb.

10. Detajlni pogoji in navodila za po-
nudbo:

a) pogoji za veljavnost ponudbe je izka-
zana opravilna sposobnost ponudnika za iz-
vajanje tovrstnih del (ustrezna odločba v
smislu 4.čl.zakona o gospodarskih službah),

b) ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpi-
sne dokumentacije s fiksnimi cenami za eno-
to,

c) garancijski rok za kvaliteto del je naj-
manj 3 leta,

d) opcija ponudbe je 30. 9. 1996,
e) ponudba mora vsebovati:
– registracija firme,
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni pod-

logi),
– odločbo o opravilni sposobnosti.
V ponudbenem dopisu navedite vse pri-

pombe ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe. Vsa ostala določila bodo obravnava-
na s pogodbo z izbranim izvajalcem v smi-
slu uzanc za tovrstna dela.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe, ponudniki dobijo na sedežu obči-
ne oziroma tel. 061/662-229.

Občina Ig

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 290896-001 Ob-4026

Uprava delniške družbe Vigros, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.d., Cesta do-
lenjskega odreda 21, Višnja gora, v skladu z
283. členom v zvezi z 286. členom zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

1. redno skupščino
družbe Vigros, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.d., Cesta dolenjskega odreda
21, Višnja gora,

ki bo dne 18. 9. 1996 ob 16. uri v notar-
ski pisarni notarja Borisa Lepše v Ljubljani,
Kersnikova 6/2.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda ter izvolitev
organov skupščine.

Predlog sklepov:
2.a potrdi se predlagani dnevni red

skupščine,
2.b skupščina imenuje predsedujočega

skupščine, preštevalca glasov in zapisnikar-
ja skupščine,

2.c za notarja se imenuje notar Boris
Lepša iz Ljubljane.

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Predlog sklepov:
3.a zaradi uskladitve organiziranosti del-

niške družbe z določili zakona o gospodar-
skih družbah se poveča osnovni kapital
družbe od dosedanjih 1,000.000 SIT na
5,000.000 SIT,

3.b po vpisu sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe v sodni register, bo
družba izdala 4000 navadnih imenskih del-
nic druge emisije z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. Dosedanji edini delničar vplača
in prevzame 4000 navadnih imenskih del-
nic po nominalni vrednosti 1.000 SIT, s če-
mer pridobi vseh 5000 delnic, od katerih
proda vstopajočim delničarjem 50 navadnih
imenskih delnic po nominalni vrednosti
1.000 SIT,

3.c pogodbe o odkupu in prevzemu del-
nic bodo podpisane v roku 8 dni po skup-
ščini.

4. Izvolitev nadzornega sveta
Predlog sklepov:
4.a izvoli se nadzorni svet družbe v se-

stavi 3 članov.
Predloge za izvolitev nadzornega sveta

dobite na sedežu družbe.
4.b posle direktorja družbe so imenova-

nja direktorja s strani nadzornega sveta
opravlja dosedanji v.d. direktorja družbe.

5. Sprejem statuta družbe
Predlog sklepa:
5.a skupščina sprejme statut družbe Vi-

gros, trgovsko in proizvodno podjetje, d.d.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Navodila za udeležbo
Skupščine se lahko poleg delničarja ude-

ležijo tudi novi delničarji, ki po sedanji po-
godbi o ustanovitvi še niso delničarji.

Gradivo za skupščino je na razpolago v
prostorih družbe 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Glasovanje poteka javno z dvigom rok.
VIGROS, d.d., Višnja gora

uprava družbe

Ob-4027

Uprava družbe skladno s 33. členom sta-
tuta družbe Hotel Ribno, d.d., sklicuje

3. skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 10. 10. 1996 ob 12. uri, v

prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.
Sklepi skupščine so veljavni, če so nav-

zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Dnevni red
1. Otvoritev zasedanja in izvolitev de-

lovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine: predsednik skupščine in ko-
misija za izvedbo glasovanja in volitev. Seji
bo prisostvoval povabljeni notar.

2. Potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gani dnevni red.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

poslovnik o delu skupščine.
4. Informacija o statusnih zadevah.
Predlog sklepa: informacija se vzame na

znanje.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo za leto 1995 v naslednjih postav-
kah (v 000 SIT):

– stalna sredstva 490.179, gibljiva sred-
stva 16.976, skupaj sredstva 507.155;

– kapital 453.044, ostale obveznosti do
virov sredstev 54.111, skupaj obveznosti do
virov sredstev 507.155.

6. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1995.

Predlog sklepa: dobiček za delitev v letu
1996 znaša 105.847 SIT. Dobiček za delitev
se v celoti nameni za pokrivanje izgub iz
preteklih let.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta: Brigita Jarc, dipl.
ek., Vito Krašovec, dipl. ek. in Boris Mah-
nič.

8. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo se imenuje družba Coopers &
Lybrand, d.d., Ljubljana.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, ki svojo udeležbo prijavijo na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenec delničarja
mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno
pooblastilo.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7
dneh po objavi tega sklica na sedežu družbe
na Bledu, Izletniška 44.

Predlog  poslovnika,  letno  poročilo  in
ostalo  pisno  gradivo  k  posameznim
točkam dnevnega reda sklicane skupščine
bo na vpogled v času od 10. 9. 1996 do 9.
10. 1996 na sedežu družbe na Bledu, Izlet-
niška  44,  vsak  delovni  dan  od  9.  do  13.
ure.

Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se ponovno zasedanje skupščine določi
za 14. 10. 1996 ob 12. uri. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Hotel Ribno, turizem, d.d.,
uprava družbe

Ob-3983

Teve Varnost, d.d., Zagorje ob Savi po-
novno sklicuje

9. redno sejo skupščine
Teve Varnost, d.d., Zagorje ob Savi,
ki bo v torek, dne 8. 10. 1996 ob 17. uri v

prostorih jedilnice PC MM, Zagorje ob Sa-
vi, C. 9. avgusta 59.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
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Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija za izved-
bo glasovanja, zapisnikar in notar.

2. Poročilo o izvedbi sklepov 8. redne
seje skupščine z dne 30. 8. 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o izvedbi sklepov 8. redne seje skupšči-
ne z dne 30. 8. 1995.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1995 in revidirani fi-
nančni izkazi po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.

4. Sprejem predloga o razdelitvi dobička
za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog za razdelitev dobička za leto
1995.

5. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

revizor za poslovno leto 1996.
6. Razširitev dejavnosti družbe in spre-

memba sedeža družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se raz-

širi in spremeni se sedež družbe po predlo-
gu uprave in mnenju nadzornega sveta.

7. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: odpokličejo se člani nad-
zornega sveta in imenujejo novi člani.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled v pisarni od-
vetnice Staše Lepej v Zagorju ob Savi, C.
zmage 7, 10 dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Glasovalno pravico uresničuje delničar
na skupščini osebno ali preko pooblaščen-
ca.

Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za gla-
sovanje na skupščini je, da delničar najmanj
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavi
udeležbo. Udeležbo mora prijaviti v pisarni
odvetnice Staše Lepej v Zagorju ob Savi, C.
zmage 7. Prijavo udeležbe mora delničar
dokazati s potrdilom o lastništvu delnic, vr-
sti in številu delnic. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblasti-
la. Pisno pooblastilo mora za fizične osebe
vsebovati ime, priimek in naslov pooblasti-
telja in pooblaščenca, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja; za pravne osebe pa prii-
mek, ime in naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

V primeru, da zasedanje skupščine ne bo
sklepčno, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 18. uri na istem kraju. Skupš-
čina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Teve Varnost, d.d., Zagorje ob Savi
uprava

Ob-3984

Začasna uprava s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe Termo, d.d., Škofja
Loka na podlagi 8.1. člena statuta delniške
družbe sklicuje

prvo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 10. 10. 1996 ob 17. uri v veliki
predavalnici Srednje Kovinarske in cestno-

prometne šole v Škofji Loki, Podlubnik 1B
(ob hali Poden).

Dnevni red skupščine
1. Otvoritev skupščine
a) ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-

lovnih teles skupščine,
b) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Skupščina sprejema predlog za izvolitev

delovnih teles skupščine in notarja.
2. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe za poslovno leto 1995.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov Terma, d.d., Škofja Loka, za
leto 1995 se imenuje predlagana revizijska
družba ITEO Revizija, podjetje za revizijo
Ljubljana, d.o.o.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za  leto 1995.

4. Razporeditev dobička za leto 1993,
1994, 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Terma, d.d., Škofja loka za
leto 1996 se imenuje predlagana revizijska
družba ITEO Revizija, podjetje za revizijo
Ljubljana, d.o.o.

6. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev nadzornega sveta
Termo, d.d., Škofja Loka.

Predlog sklepa:
6.1 Razrešijo se člani začasnega nadzor-

nega sveta.
6.2 Za  člane  nadzornega  sveta  Ter-

mo, d.d., Škofja Loka za dobo 4 let se
izvolijo:

– Bogataj Jože, roj. 16. 9. 1935, po pok-
licu organizator dela,

– Štremfelj Brane, roj. 24. 7. 1958, po
poklicu dipl. inž. strojništva,

– Jože Pušnik, roj. 15. 1. 1951, po pok-
licu dipl. ekonomist,

– Dunja Ukmar Hvastja, roj. 18. 2. 1951,
po poklicu dipl. ekonomist.

Nadzorni svet ugotavlja, da sta dva čla-
na nadzornega sveta, in sicer Nedižavec Al-
bin, roj. 16. 2. 1962, po poklicu dipl. organi-
zator dela in Goršič Jožica, roj. 22. 12. 1949,
po poklicu ekonomist, bila dne 27. 8. 1996
imenovana s strani sveta delavcev Termo,
d.d., Škofja Loka.

7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta Termo, d.d., Škofja Loka.

Predlog sklepa: potrdi se predlog nagrad
nadzornemu svetu v predlagani višini.

8. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se naslednja

sprememba statuta Termo, d.d., Škofja
Loka, tako da se v členu 8.2 doda 2. od-
tavek, ki se glasi: Skupščine se lahko
udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku 3 dni pred zase-
danjem skupščine.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v pravni službi
družbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Lo-

ka, Trata 32, vsak delovni dan v tednu med
11. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki
navadnih delnic z oznako A, B, C oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini  mora  biti  pisno  in  mora  biti
pred  pričetkom  skupščine  predloženo
družbi.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. V primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine družbe istega dne ob 18.
uri na mestu prvega sklica. Ob ponovlje-
nem sklicu skupščine veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasite v preddverju pre-
davalnice  pol  ure  pred  pričetkom  skup-
ščine.

Vse delničarje, ki se nameravajo
udeležiti skupščine družbe vljudno prosi-
mo, da svojo udeležbo predhodno pisno na-
javijo upravi družbe, in sicer najkasneje do
ponedeljka 7. 10. 1996.

Termo, d.d., Škofja Loka
predsednik začasnega nadzornega sveta

predsednik začasne uprave

Ob-4002

Na podlagi točke 7.4 statuta družbe Ru-
dis, d.d., sklicuje začasna uprava

1. skupščino
družbe Rudis, d.d., Trbovlje,

ki bo v petek 11. oktobra 1996 ob 14. uri
na sedežu družbe Trg revolucije 25 b, Tr-
bovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, namestnika,
dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: izvoli se predlaga-
nega predsednika in namestnika skupščine,
preštevalca glasov, zapisnikarja in imenuje
notarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave: potrdi se

predlagani dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasne-

ga nadzornega sveta: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.

6. Poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja Rudis – izgradnja
objektov p.o., Trbovlje.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja Rudis – izgradnja
objektov, p.o., Trbovlje.
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7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: sprejmejo se pred-
lagane spremembe statuta.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: imenuje se predlagani revizor.
9. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju za leto 1995.
Predlog sklepa začasne uprave na podla-

gi mnenja začasnega nadzornega sveta:
sprejme se letno poročilo o poslovanju za
leto 1995 v predlaganem besedilu.

10. Odločanje o delitvi dobička za leto
1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa začasne uprave na podla-
gi mnenja začasnega nadzornega sveta:
sprejme se predlagana delitev dobička za
leto 1993, 1994 in 1995.

11. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: imenuje se predlagane člane nadzor-
nega sveta.

12. Določitev nagrad članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: določi se nagrade
članom nadzornega sveta v predlagani viši-
ni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki.

Gradivo za skupščino in predlogi skle-
pov za vse točke dnevnega reda so delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Trg revolucije 25 b, Trbovlje, vsak
delovnik od 9. do 12. ure. Na istem kraju je
dostopno tudi besedilo predlaganih spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v sed-
mih dneh po objavi tega sklica začasni upra-
vi družbe.

Za  udeležbo  na  skupščini  in  za
vpogled gradiva in predlogov sklepov za
skupščino se delničar izkaže s potrdilom o
lastništvu oziroma s pisnim pooblastilom
delničarja.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini je
potrebno dati v hrambo pri upravi družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe ter
ji predložijo potrdilo o lastništvu na vpogled.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarju en glas. O vseh točkah dnevnega reda
se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme del-
ničar ob pristopu na skupščino.

Prosimo udeležence in pooblaščence, da
se prijavijo v sprejemni pisarni na sedežu
družbe najkasneje eno uro pred začetkom
zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 11. 10. 1996
ob 15. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Rudis, d.d., Trbovlje
začasna uprava

Razne objave

Št. 012-24/96 Ob-2630

Občina Dornava objavlja na podlagi 6.
člena pravilnika o pogojih, načinu in krite-
rijih za pridobitev sredstev za pospeševanje
in razvoj drobnega gospodarstva, turizma in
podjetništva v Občini Dornava in sklepa ob-
činskega sveta z dne 22. 8. 1996

razpis
za dodelitev sredstev za razvoj in

pospeševanje drobnega gospodarstva,
podjetništva in turizma v Občini

Dornava za leto 1996, za investicije v
letu 1996

I. Splošni pogoji: po 4. členu pravilnika
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev
sredstev za pospeševanje in razvoj drobne-
ga gospodarstva, turizma in podjetništva v
Občini Dornava, lahko za sofinanciranje
oziroma dotacijo zaprosijo:

– podjetja v zasebni in mešani lasti z
najmanj enim zaposlenim delavcem,

– samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem upravnem

organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega
dovoljenja, oziroma na pristojnem sodišču
priglasitev za vpis v sodni register in pred-
ložili vse predpisane dokumente za ustano-
vitev obratovalnice ali podjetja.

II. Vsebina razpisa
A) Sredstva za razvoj in pospeševanje

drobnega gospodarstva in podjetništva v Ob-
čini Dornava se razpišejo v višini 6,000.000
SIT in se zagotavljajo iz proračuna za leto
1996 in najetju kredita s pristojno banko v
obliki kredita.

Sredstva se dodeljujejo za naslednje na-
mene:

– za pokrivanje obrestne mere za najete
bančne kredite do višine glavnice do
1,000.000 SIT in do regresiranja največ 5%
obrestne mere, za dobo 5 let,

– povečanje zaposlovanja oziroma pri-
dobitev novih delovnih mest za delavce iz
področja Občine Dornava,

– posodobitev obstoječe proizvodnje in
storitev,

– nakup opreme in zagonske stroške,
– nove proizvodne in storitvene progra-

me,
– nakup, graditev in adaptacija poslov-

nih prostorov,
– širitev poslovanja,
– samozaposlovanje,
– ustanavljanje oziroma soustanavljanje

družb, katerih ustanovitev bo imela pomem-
bnejšo korist lokalnega pomena.

Prosilci iz 7. in 8. alinee se morajo zapo-
sliti v enem letu od pridobitve sredstev.

Prosilci lahko vložijo prošnjo le za ene-
ga od navedenih primerov.

Sedež obratovalnice oziroma družbe in
kraj naložbe morata biti na območju Občine
Dornava.

B) Prednost pri pridobitvi razpisanih
sredstev imajo prosilci, ki poleg razpisanih
pogojev v največji meri še izpolnjujejo na-
slednje kriterije:

– opravljajo oziroma bodo opravljali de-
javnosti, ki v občini niso razvite,

– ustanavljajo nove proizvodne in stori-
tvene zmogljivosti in ustvarjajo možnost za-
poslitve za nedoločen čas,

– opravljajo oziroma bodo opravljali de-
javnost, ki zagotavlja sodoben tehnološki in
ekološko neoporečen delovni proces.

C) Prošnja za razpis mora poleg osnov-
nih podatkov (navedenega prosilca, višina
zaprošenih sredstev, namen pridobitve sred-
stev) vsebovati:

1. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

2. dokazilo o namenu pridobitve sred-
stev:

– pogodbe o najetju bančnega kredita,
– kupoprodajno pogodbo za nakup po-

slovnih prostorov,
– kupoprodajno pogodbo ali predračun

za nakup opreme oziroma sredstev za delo,
– gradbeno dovoljenje oziroma priglasi-

tev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih
prostorov,

– pogodba za večji posel, ki pomeni traj-
nejšo širitev poslovanja,

– predračun za objekte, ko gre za novo
dejavnost,

– dokazilo o boniteti ali bilanco uspeha
(za pravne osebe); za fizične osebe dokazi-
lo o poravnanih davkih in zadnja davčna
napoved.

D) Po končanem investiranju sredstev,
najkasneje pa v roku enega leta od dodeli-
tve sredstev, mora prejemnik sredstev po-
dati poročilo o namenski porabi dodeljenih
sredstev Komisiji za obrt, trgovino, go-
stinstvo in turizem, kateri realizacijo pre-
gleda in ugotovi namenskost realizacije ter
o svojih ugotovitvah poroča Občinskemu
svetu občine Dornava.

V primeru ugotovljene nenamenske po-
rabe sredstev, mora prejemnik takoj vrniti
dodeljena sredstva skupaj z obrestmi po naj-
višji bančni obrestni stopnji.

III. Rok za vložitev zahtevkov začne te-
či z dnem objave tega razpisa in traja 30 dni
od dneva objave.

Vlogo za dodelitev sredstev s potrebni-
mi prilogami je treba nasloviti na Komisijo
za obrt, trgovino, gostinstvo in turizem Ob-
čine Dornava, Dornava 125, 2252 Dornava.

Sklep o dodelitvi sredstev bo posredo-
van prosilcem v roku 15 dni od sprejema
odločitve. Nepopolne in nepravočasno pris-
pele vloge ne bodo obravnavane.

Občina Dornava

Ob-4001

Javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
1. Predmet prodaje so poslovni prostori

v Ljubljani, Gorazdova ulica 15 v skupni
izmeri 61,89 m2 s pripadajočimi skupnimi
prostori, deli in napravami v stavbi ter so-
lastni del funkcionalnega zemljišča s parki-
riščem ob stavbi, vse vpisano pri zemljiški
knjigi pri vl. št. E 34/B III in E 34/B-44,
parc. št. 140/32 k.o. Zg. Šiška.

2. Izhodiščna cena za zgoraj navedeno
nepremičnino je 142.163 DEM v SIT proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila.
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3. Rok za zbiranje ponudb je 21. 9. 1996
v zaprti kuverti z oznako za “zbiranje po-
nudb za prodajo” do 12. ure.

Ponudbi mora biti priloženo:
– dokazilo, da je ponudnik nakupa polo-

žil varščino 10% izhodiščne prodajne cene
na račun prodajalca št. 51500-601-115799
pri APP Kranj do 21. 9. 1996.

Ponudnikom, katerih ponudba bo spreje-
ta, bo varščina brezobrestno vrnjena v no-
minalnem znesku v petih dneh po sprejemu
odločitve, da se njihova ponudba ne sprej-
me.

4. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične
ali pravne osebe, ki morajo ponudbi predlo-
žiti potrdilo o državljanstvu oziroma izpi-
sek iz sodnega registra, ki ne sme biti starej-
ši od meseca dni.

5. Varščina bo ponudniku, ki bo uspel na
razpisu, všteta v kupnino, ostalim pa brezo-
brestno vrnjena.

6. Komisijsko odpiranje ponudb bo jav-
no opravljeno dne 25. 9. 1996, v sejni sobi
SGP Gradbinec Kranj, p.o., v Kranju, Na-
zorjeva 1, in sicer ob 11. uri v sejni sobi.

7. Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni
v petih dneh od dneva odpiranja ponudb.

8. Ponudba ne zavezuje prodajalca k
sklenitvi pogodbe.

9. Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mo-
ra skleniti pogodbo v treh dneh po prejemu
obvestila s strani prodajalca.

10. Kupec mora celotno kupnino plačati
v 15 dneh v skladu s pogodbo, pri čemer se
znesek vplačane varščine všteje v kupnino.
Če kupec v tem roku ne plača kupnine, pri-
pada varščina prodajalcu. V primeru iz te
točke lahko prodajalec razdre pogodbo brez
dodatnega opomina.

11. Prometni davek in druge dajatve v
zvezi s prenosom lastništva plača prodaja-
lec.

12. Nepremičnina se proda po sistemu
“videno–kupljeno”, poznejših reklamacij se
ne upošteva.

SGP Gradbinec Kranj, p.o.

Št. 68/96 Ob-4031

Veletrgovina Vema, export-import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
53. izredne seje upravnega odbora z dne 2.
9. 1996 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št. 675,
k. o. Razvanje, in sicer:

A) poslovno-trgovski-skladiščni  pro-
stori v pritličju skupne površine do
7.721,12 m2.

Pričakovana cena je 1.000 DEM/m2.
B) poslovno-trgovski prostori v I. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.300 m2.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
C) poslovno  skladiščni  prostori  v  kle-

ti  poslovne  stavbe  v  skupni  površini  do
404,30 m2.

Pričakovana cena je 700 DEM/m2.
D) pisarna  v  I.  nadstropju  površine

63,56 m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.
E) pisarna v I. nadstropju površine

200,44 m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.

2. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,
na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k. o. Razvanje,
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
3. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k. o. Razvanje, v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
4. poslovni prostori v Zagrebu, Radiče-

va 10 (predstavništvo na trgu Bana Jelači-
ča), v izmeri 139,22 m2.

Pričakovana cena je 3.500 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo “Nepremičnine”.

Javno zbiranje ponudb velja do 23. 9.
1996.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potr-
dila o državljanstvu Republike Slovenije za
fizične osebe.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Ve-
letrgovine Vema, export-import, d.d., Mari-
bor, Tržaška c. 65, dne 25. 9. 1996 ob 12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objeta pod
št. 1 (A, B, C, D, F) je vpisana zastavna

pravica na listi C. Kupnina je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. Prodajalec
se ne obvezuje skleniti pogodbe s ponudni-
kom, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodaja-
lec bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika
upošteval ponujeno ceno, način plačila, ve-
likost nakupa, tehnološko zaokroženost ter
druge elemente ponudbe.

Posamezne nepremičnine se lahko kupu-
jejo tudi po delih oziroma dva ali več kup-
cev v en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z 2. od-
stavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu “vi-
deno – kupljeno”. Prometni davek, druge
dajatve in stroške prenosa lastništva plača
uspešni ponudnik – kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8
dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Prevzem nepremičnin bo mogoč ta-
koj po plačilu celotne kupnine.

Interesenti dobijo dodatna pojasnila, pre-
gledajo dokumentacijo in si ogledajo po-
slovne prostore po predhodnem dogovoru s
Slaničem, po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema,
export-import, d.d., Maribor

Ob-4032

Elektromedicina, p.o., Komenskega 12,
Ljubljana, objavlja

javno licitacijo
za prodajo strojev in pisarniške opreme

1. Predmet prodaje so:

Vrsta Izklicna cena

1. stružnica TNP 160 inv. št. 374 400.000 SIT
2. stružnica TNP 160 inv. št. 832 400.000 SIT
3. tračna žaga inv. št. 798 8.000 SIT
4. agregat varilni inv. št. 1279 5.000 SIT
5. argonski varilni aparat inv. št. 833 95.000 SIT
6. argonski varilni aparat inv. št. 1253 20.000 SIT
7. vrtalni stroj stoječi inv. št. 358 35.000 SIT
8. točkovni varilni aparat – stoječi inv. št. 36 40.000 SIT
9. točkovni varilni aparat – ročni inv. št. 1248 5.000 SIT
10. elektro varilni aparat inv. št. 506 32.000 SIT
11. pisarniška oprema (mize, stoli...) po enotni ceni 2.500 SIT

Kupci strojev (št. 1–10) morajo pred li-
citacijo položiti varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun št.
50101-601-15554, katera se jim pri plačilu
vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa se vrne v roku 8 dni.

2. Pogodbe za stroje od št. 1 do 10, nave-
dene v 1. točki, mora kupec skleniti v 8
dneh od dneva licitacije in plačati kupnino
v 8 dneh od sklenitve pogodbe, sicer mu
varščina zapade; kupnino za opremo pod
11. točko pa mora kupec poravnati pred
prevzemom na ŽR 50101-601-15554.

3. Prometni davek v ceni ni zajet in ga je
dolžan plačati kupec. Kupec mora plačati
tudi eventualne druge davke in stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

4. Predmeti prodaje od št. 1–10 se nahaja-
jo na lokaciji podjetja Andreja Bitenca 68,
Ljubljana-Šentvid (Pržanj), št. 11 pa na loka-
ciji Komenskega 12, Ljubljana. Vse informa-
cije v zvezi s prodajo lahko interesenti dobijo
vsak dan od 8. do 13. ure, po tel. 061/13-01-12.

5. Licitacija bo dne 13. 9. 1996 ob 9. uri, na
sedežu podjetja Komenskega 12, Ljubljana.

Elektromedicina, Ljubljana

Št. 00298/96 Ob-4033

Alfa-INTd.o.o., Nepremičnine, Slamni-
karska 1, Domžale, po pooblastilu Agroe-
mona, d.o.o., Levstikova 39, Domžale, ob-
javlja prodajo nepremičnin z

javno dražbo

1. Odprodaja 1/2 solastnega deleža zgrad-
be pod vložno št. 441, k. o. Dob, v naravi
grad Črnelo, na naslovu Turnše 39, Dob, vse
stoječe na parc. št. 1224, zgradba v izmeri
1086 m2 in dvorišče v izmeri 216 m2.

Izklicna cena nepremičnine iz 1. točke je
55.000 DEM.
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2. Odprodaja zemljišča parc. št. 201, k.o.
Kaplja vas, v izmeri 1495 m2, vpisano pod
vl. št. 108.

V naravi zemljišče v bližini farme Po-
tok; Jata – reja pri Komendi.

Izklicna cena nepremičnine iz 2. točke je
40 DEM/m2.

Javna dražba bo dne 23. 9. 1996 ob 11.
uri, na sedežu podjetja Agroemona, d.o.o.,
Levstikova 39, Domžale.

Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe.

Za nepremičnino iz 1. točke ima prednost-
no pravico pri nakupu pod enakimi pogoji
drugi solastnik predmetne nepremičnine.

Vsak ponudnik je dolžan 3 dni pred jav-
no dražbo vplačati varščino na žiro račun
prodajalca, št. 50120-601-30528. Za nepre-
mičnino iz 1. točke je varščina v višini 10%
od izklicne cene. Za nepremičnino iz 2.
točke je varščina 20% od izklicne cene. Vsa
kupnina se plačuje v tolarski protivrednosti,
obračunani na dan plačila po prodajnem me-
njalniškem tečaju Nove LB, d.d., Ljubljana.

Nepremičnine bodo kupljene po princi-
pu “videno – kupljeno”.

Uspešnemu ponudniku se plačana varšči-
na všteva v ceno, ostalim pa bo vrnjena v
roku 5 dni po opravljeni javni dražbi, v
plačanem znesku v SIT, brez obresti.

Z uspešnim ponudnikom bo sklenjena
kupoprodajna pogodba, v roku 8 dni po jav-
ni dražbi, rok za plačilo kupnine do polne
izlicitirane cene bo določen s kupoprodajno
pogodbo, vplačana varščina pa bo do plači-
la kupnine predstavljala aro, ki bo v prime-
ru, da ponudnik – kupec v roku iz pogodbe
kupnine ne bi plačal, ostala prodajalcu.

Vse stroške v zvezi s prodajo nepremič-
nin, vključno s prometnim davkom, bo nosil
kupec.

Alfa-INT, d.o.o., Domžale

Št. 163/96 Ob-2634

Podgorje, d.o.o., tovarna ploskovnega
pohištva, Šentjernej, razpisuje

javno dražbo
za prodajo stanovanjske stavbe v

Šentjerneju, Cesta oktoberskih žrtev 19
s pripadajočim zemljiščem

1. Javna dražba bo v torek, 24. 9. 1996,
ob 10. uri v poslovnih prostorih podjetja
Leran Novo mesto, d.o.o., v Novem mestu,
Lebanova ulica 24.

2. Predmeti dražbe so nepremičnine, ki
so vpisane v z. k. vl. št. 1390 k.o. Šentjer-
nej, ki vsebuje parcelo št. 402 stavbišče v
izmeri 152 m2, dvorišče v izmeri 281 m2,
kar v naravi predstavlja stanovanjsko stav-
bo in gospodarsko poslopje v Šentjerneju,
Cesta oktoberskih žrtev 19 s pripadajočim
zemljiščem, po izklicni ceni, v višini tolar-
ske protivrednosti 50.000 DEM.

3. Udeleženci javne dražbe morajo, naj-
kasneje tri dni pred pričetkom javne dražbe,
položiti varščino v višini tolarske protivred-
nosti 5.000 DEM, na blagajni Podgorja,
d.o.o., ali na žiro račun št. 52100-601-19254
pri APP Novo mesto.

4. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Repub-

liki Sloveniji in se izkažejo z ustreznim po-
trdilom iz sodnega registra in potrdilom o
plačilu varščine,

– fizične osebe, ki so državljani Repub-
like Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu RS in potrdilom o plačilu
varščine.

5. Nakup nepremičnin se opravi po si-
stemu “videno–kupljeno”, kasnejših rekla-
macij se ne bo upoštevalo.

6. Za preračun zneskov določenih “v to-
larski protivrednosti DEM”, v tolarje, se
upošteva dnevni prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije, na dan plačila.

7. Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik podpisati v 3 dneh po končani
javni dražbi in istočasno plačati del kupnine
v višini tolarske protivrednosti 20.000 DEM,
pri čemer se bo vplačana varščina že štela v
ta del kupnine. Celotno preostalo kupnino
mora kupec plačati najkasneje do 20. 12.
1996.

Prodajna pogodba prične veljati s prido-
bitvi soglasja Javnega pravobranilca Repub-
like Slovenije in Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo.

Če kupec v roku 3 dni po končani javni
dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe ali
ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo
pogodba razveljavljena, varščina pa zadrža-
na.

8. Za predmet dražbe plača prodajalec
davek na promet nepremičnin in ostale
stroške, ki nastanejo v zvezi z realizacijo
prodajne pogodbe, razen stroškov za vknjiž-
bo v zemljiško knjigo, ki jih plača kupec.

9. Prodajalec  bo  predal  kupcu  nepre-
mičnine proste bremen v posest takoj po
plačilu celotne kupnine, tedaj bo izvršena
tudi vknjižba v zemljiško knjigo, na ime
kupca.

10. Neuspešnim ponudnikom bo vplača-
na varščina, brez obresti, vrnjena v roku 3
dni po končani javni dražbi, varščino vpla-
čano v gotovini, pa bo vrnjena takoj po kon-
čani javni dražbi.

11. Vse dodatne pogoje in informacije
dobite na naslovu pooblaščenega podjetja
Leran, d.o.o., Novo mesto, Lebanova ul. 24,
tel./faks. 068/322-282 in tel. 068/342-470
ali mobitel 0609/633-553; ogled nepremič-
nin po dogovoru.

Podgorje, d.o.o., Šentjernej

Št. 02/96 Ob-2626

Skupščina družbe Dobavni beton, d.o.o.,
Ig 365, Ig, je na izredni seji skupščine dne
13. 8. 1996 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe

iz 3,584.000 SIT za 2,084.000 SIT na
1,500.000 SIT. Prevzem zneska, ki se spro-
sti, se po poteku roka objave dovoli izključ-
no družbenici Lieferbeton Aktiengesellsch-
aft s sedežem na Dunaju.

Poslovodja družbe Dobavni beton, d.o.o.,
poziva vse upnike družbe, da se v roku 14
dni zglasijo pri družbi in izjavijo, ali sogla-
šajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.

Dobavni beton, d.o.o., Ig

Ob-2625

Občina Piran preklicuje pečat okrogle
oblike premera 3,5 cm, z napisom Občina
Piran – Comune di Pirano in v sredini z
grbom občine ter številko 1.

Adriatic D & I, Podjetje za zastopanje in
posredovanje zavarovanj, d.o.o., Topniška
35F, Ljubljana, preklicuje naslednje doku-
mente:

1. zelena karta št. 320178, 07080.
2. IM: 088004.

Ob-2631

Podjetje Jata meso, d.d., preklicuje iz-
kaznico o prostovoljnem zdravstvenem za-
varovanju za našo bivšo delavko Kovačič
Sabina 0911972505296, Zadobrovška 88,
Ljubljana.

Ob-2632

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per preklicuje veljavnost sledečih zavaro-
valnih polic:

– 1-IM št. 41166, 41162
– OZ-3 št. 7287
– pooblastilo s šifro 091007030

Vodopivec Evald, Stolovnik 49, Bresta-
nica, preklicuje odločbo o obrtnem dovolje-
nju in reprezentativno obrtno dovoljenje, št.
0399833/0020/00-29/1995. g-49135

Berce Jožefa, Bojana Vodopivca 5,
Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI
7490. p-49097

Blažica Klavdij Sergej, Vrtojbenska 72,
Šempeter pri G., potni list št. AA 173916.
p-49100

Blagić Dragoljub, Št. Kovača 7, Murska
Sobota, potni list št. AA 368095. p-49007

Boršič Miran, Prade, Cesta X št. 12, Ko-
per, potni list št. AA 353150. g-49129

Bravec Zoran, Vreskovo 100, Trbovlje,
potni list št. AA 11329. s-49060

Brumec Uroš, Prekorje 61, Škofja vas,
potni list št. BA 31658. p-49074

Cener Nedeljko, Pušča 87, Černelavci,
potni list št. BA 114715. p-49004

Cvetko Franc, Mihovci pri Veliki Nede-
lji 103, Ormož, potni list št. AA 10147.
p-49076

Čurin Stanislav, Slovenska c. 42, Sre-
dišče ob Dravi, potni list št. AA 685675.
p-49088

Dragič Izabela, Grajska c. 45, Bled, pot-
ni list št. AA 904724. p-49039

Đajić Oleg, Vena Pilona 4, Koper, potni
list št. AA 179427. p-49010

Fartek Ladislav, Trdkova 101, Kuzma,
potni list št. AA 671695. p-49003

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 50 – 6. IX. 1996 Stran 3605

Horvat Borko, Clevelandska 17, Ljub-
ljana, potni list št. AA 273426. s-49013

Horvat Danica, Clevelandska 17, Ljub-
ljana, potni list št. AA 978407. s-49012

Horvat Ivan, Černelanci, Pušča 51, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 395871.
p-49008

Horvat Marjan, Clevelandska 17, Ljub-
ljana, potni list št. AA 978408. s-49015

Horvat Peter, Puncarjeva ul. 9, Maribor,
potni list št. AA 857031. p-49071

Horvat Tadeš, Clevelandska 17, Ljublja-
na, potni list št. AA 273427. s-49014

Josipovič Natalija, Zaloška 92/B, Ljub-
ljana, potni list št. BA 130592. s-49178

Jovičić Aleksandra, Ag. Reforme 15,
Koper, potni list št. BA 5397. p-49077

Kaluderovič Bojan, Černelavci, Pušča
125, Murska Sobota, potni list št. BA
475633. p-49045

Kelmendi Nedžmedin, Videmska ulica
9, Ljubljana, potni list št. AA 827874.
s-49291

Kolbl Slavko, Cesta ob ribniku 21, Mi-
klavž, potni list št. AA 242017. p-49016

Kovačič Darinka, Ocvirkova 59, Ljub-
ljana, potni list št. AA 114426. s-49298

Kovačič Jasna, Ocvirkova 59, Ljublja-
na, potni list št. BA 145306. s-49297

Krampl Marija, Zoisova ulica 48, Kranj,
potni list št. AA 575048. s-49056

Krapež Zarjo, Otlica 27, Ajdovščina,
potni list št. BA 12132. g-49131

Krebelj Aleksander, Kraška ulica 2a,
Izola, potni list št. AA 508239. p-49105

Krebelj Aleksander, Kraška ulica 2 A,
Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI 877.
p-49106

Krmelj Janez, Frankovo naselje 6, Škof-
ja Loka, potni list št. AA 582240. s-49262

Kuzmić Mirjam, Šmarje 3, Šmarje, ma-
loobmejno prepustnico, št. 27937. g-49227

Kuzmič Mirjam, Šmarje 3, Šmarje, pot-
ni list št. BA 273885. g-49226

Kysselef Irina, Dragarjeva 10/a, Dom-
žale, potni list št. AA 77869. s-49102

Lahe Dušan, Vrazova ul. 58, Maribor,
potni list št. AA 64949. p-49083

Lapoša Manfred, Gederovci 8, Tišina,
potni list št. BA 426879. p-49002

Lazić Hazema, Koželjeva 8-9, Ljublja-
na, potni list št. BA 522004. s-49234

Legat Lovro, Zagoriška c. 10, Bled, pot-
ni list št. AA 255417. p-49126

Leiler Gregor, Tovarniška 9, Izola, ma-
loobmejno prepustnico, št. 12153. p-49012

Lemut Veronika, Polga Poljana 56, Aj-
dovščina, potni list št. AA 723146. g-49130

Lesjak Marjan, Marxova ulica 23, Piran,
potni list št. AA 12620. g-49225

Litrof Robert, Partizanska ul. 18, Tur-
nišče, potni list št. AA 73789. p-49013

Lulič Robert, Novosadska 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 766957. s-49040

Madžar Franc Petek, Cvišlerji 18, Ko-
čevje, potni list št. AA 738101. g-49133

Madžar Marjetka, Cvišlerji 18, Kočevje,
potni list št. BA 159390. g-49134

Majcan Branko, Košaki, Košaški dol 41,
Maribor, potni list št. AA 725750. p-49084

Malačič Kristjan, Kančevci 27, Križev-
ci, potni list št. AA 69429. p-49044

Maršič Karolina, Slope 12, Kozina, pot-
ni list št. 6289/16178. p-49005

Matešić Gracijela, Sp. Škofije 124/a, Ko-
per, potni list št. AA 289246. g-49132

Molek Marija, Slaman vas 12, Metlika,
potni list št. AA 960142. p-49123

Mrkonjič Nenad, Stantetova 10, Vele-
nje, potni list št. AA 621709. p-49049

Muhvič Janja, Mahovnik 48, Kočevje,
potni list št. BA 95305. p-49133

Noč Marko, Dežmanova 3, Lesce, potni
list št. AA 348333. s-49189

Ožegović Nikola, Celovška cesta 264,
Ljubljana, potni list št. AA 307702. s-49265

Oblak Barbara, Štepanjsko nabežje 10,
Ljubljana, potni list št. BA 520904, izdala
UE Ljubljana 20. 11. 1995. s-49179

Ocepek Marko, Pajkova 22, Maribor,
potni list št. AA 372297. p-49131

Ogrič Karmen, Lucija, Fazan 9, Piran,
maloobmejno prepustnico, št. 11863/888.
p-49132

Okorn Danica, Selca 146, Kranj, potni
list št. AA 657391. s-49288

Petrič Aleš, Klemenčičeva 19, Ljublja-
na, potni list št. BA 118563. s-4907

Pilko Sašo, Škapinova ulica 6, Celje, pot-
ni list št. BA 60421. p-49015

Pivec Janko, Dravinjska 22, Poljčane,
potni list št. AA 75682. p-49129

Radakovič Kuveljič Senka, Vojkova 71,
Ljubljana, potni list št. BA 206348, izdala
UE Ljubljana. s-49092

Radakovič Luka, Vojkova 71, Ljublja-
na, potni list št. BA 561138, izdala UE Ljub-
ljana. s-49091

Radakovič Ratko, Jarška 61, Ljubljana,
potni list št. BA 206404, izdala UE Ljublja-
na. s-49093

Radessich Marčelo, Aškerčeva ul. 3, Izo-
la, potni list št. BA 233759. p-49073

Radolič Stanka, Kungota 10, Kidričevo,
potni list št. BA 221732. p-49072

Remškar Mojca, Planina 6, Kranj, potni
list št. AA 347457, izdala UE Kranj 14. 7.
1992. p-49122

Rijavec Pia, Runkova 7, Ljubljana, potni
list št. BA 455928. s-49063

Rijavec Vojko, Hrib 13, Vrhnika, potni
list št. AA 744149. s-49064

Rožman Roki, Gibina 18, Ljutomer, pot-
ni list št. AA 972655, izdala UE Ljubljana
4. 5. 1993. s-49314

Rozman Marjan, Ob Ljubljanici 47,
Ljubljana, potni list št. BA 453157. s-49193

Sekulič Radomir, Muzejski trg 6, Celje,
potni list št. BA 552404. p-49134

Semolić Zmaga, Brestovica pri Komnu
61, Komen, potni list št. AA 789650.
p-49120

Semolič Boris, Brestovica pri Komnu 61,
Komen, potni list št. AA 167617. p-49118

Semolič Boštjan, Brestovica pri Komnu
61, Komen, potni list št. AA 167428.
p-49119

Setnikar Barbara, Zabretova 10 a, Šmart-
no ob Savi, potni list št. BA 110426, izdala
UE Ljubljana 28. 6. 1993 na ime Bergant
Barbara. s-49209

Skopec Janez, Steinstr. 26, 74072 Heil-
bronn, potni list št. AA 619976. s-49033

Skočir Maja, Rožna dolina c. VII/96,
Ljubljana, potni list št. AA 293181. s-49268

Slokar Saša, Ledine 12, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 51824.
p-49006

Smola Rok, Dolga vas, Remihova 16,
Kočevje, potni list št. AA 400518. s-49079

Sotlar Aleša, Kocjančičeva 12, Anka-
ran, maloobmejno prepustnico, št. 29619.
p-49124

Stanovnik Albina, Horjul 89, Horjul, pot-
ni list št. BA 129772. s-49228

Strehovec Metod, Pleteršnikova ul. 5,
Ljubljana, potni list št. BA 247681. s-49199

Šarkezi Dragica, Vodna ulica 10, Len-
dava, potni list št. BA 500286. p-49048

Šercer Matej, Homec, Vaška pot 31, Ra-
domlje, potni list št. BA 39540. s-49124

Škapin Stojan, Rodik 13, Dutovlje, potni
list št. AA 628163. p-49102

Škerl Aleksandra, Runkova 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 454717. s-49062

Škulj Darko, Zg. Pirniče 12 c, Medvode,
potni list št. BA 135466. s-49101

Šuklje Alenka, Tolminskih puntarjev 2,
Nova Gorica, potni list št. AA 285518.
p-49019

Tavčar Lidija, Kreplje 13, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 27173.
p-49101

Tavčar Zoran, Ul. Antona Skoka 19,
Domžale, potni list št. BA 565722. s-49085

Toš Emilija, Kopitarjeva 11, Maribor,
potni list št. AA 776559. p-49040

Toš Ivan, Kopitarjeva 11, Maribor, potni
list št. AA 777892. p-49041

Trebušak Maksimiljan, Medija št. 12,
Zagorje ob Savi, potni list št. BA 532165,
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izdala UE Zagorje ob Savi 19. 4. 1996.
s-49128

Tropenauer Marija, Plitvica 10 A, Gor-
nja Radgona, potni list št. AA 100221.
p-49121

Uhan Adolf, Prištinska 16, Ljubljana,
potni list št. AA 767606. s-49203

Uhan Martina, Prištinska 16, Ljubljana,
potni list št. AA 767605. s-49202

Ulamec Dušan, Jakopičeva ulica 7, Ce-
lje, potni list št. AA 161819. g-49224

Voler Barbara, Einspielerjeva 3, Ljub-
ljana, potni list št. BA 332898. s-49041

Vrbanjšček Boštjan, Zgornji Duplek 169,
Spodnji Duplek, potni list št. BA 496941.
p-49096

Vrbič Grabinger Olga, Igriška ulica 3,
Ljubljana, potni list št. AA 225899.
s-49002

Zore Anita, Gasilska ulica 12, Muta, pot-
ni list št. AA 480074. p-49098

Žagar Jožef, Pod gradom 10, Tolmin,
potni list št. AA 522974. p-49009

Žibert Darko, Vače 31, Vače, potni list
št. BA 483723. p-49130

Druge listine

Ažman  Slavko,  Riklijeva  11,  Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu naravoslov-
nomatematične smeri na Jesenicah.
g-49035

Abramović Luka, Novo polje cesta III 1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1037508
in zeleno karto, izdala Slovenica Ljubljana.
s-49095

Ademović Adil, Zajelše 34, Dol pri Ljub-
ljani, diplomo, št. 399. p-49116

Albreht Špela, Vršiška c. 8, Kranjska
gora, spričevalo Turistične šole. g-49310

Ančimer Matija, Predoslje 13, Kranj,
vozno karto na relaciji Predoslje - Labore.
g-49024

Arih Aleksander, Rapočeva 18, Mari-
bor, diplomo Šolskega centra Boris Kidrič,
izdana leta 1980. g-49295

Avsenik Bojan, Finžgarjeva 1, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-49068

Babić Zoran, Ig 440, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 196678, S 595489, iz-
dala UE Ljubljana. s-49125

Babič Benedikt, Vanganel 5 a, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 14206.
g-49118

Bah Katarina, Lavričeva ulica 6, Men-
geš, obvestilo o uspehu šole srednjih šol in
osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1994. s-49145

Bajec Robert, Zgornja Jablanica 21,
Šmartno  pri  Litiji,  vozniško  dovoljenje,
kat.  H,  št.  9401,  izdala  UE  Litija.
s-49200

Barbatovič Justuis Lilijana, G. Dolič
66/a, Mislinja, indeks Ekonomske šole 1. in
2. letnik. g-49290

Bassin Alan, Ulica bratov Babnik 36,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ivančna Gorica, izdano leta 1996.
s-49122

Baša Laura, Dvor 5 c, Ljubljana, spriče-
valo III. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 1993. s-49272

Bednjički Štefica, Beblerjev trg 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042503. s-49312

Benedičič Lilijana, Prezrenje 22, Pod-
nart, delovno knjižico. g-49307

Benko Tanja, Glavarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ dr. Vita
Kraigherja, izdano leta 1990. s-49236

Bernik Uroš, Zaloška cesta 92, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1043237, reg. št. 207584. s-49020

Beznik Marjan, Polšica 27, Zgornje Gor-
je, izkaz o šolskem uspehu. g-49247

Bizilj Tadeja, Prijateljeva 28, Ljubljana,
spričevalo od 1-7 razreda OŠ Prule. s-49039

Bizjak Iztok, Pivška ulica 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. 8749.
p-49033

Blažič Suzana, Polzela 245, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1044519.
p-49037

Blatnik Sebastjan, Velika Hubatnica 6,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10147. p-49036

Božič Gorazd, Rafolče 45, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25857.
s-49177

Božič Taja, Mucherjeva ulica 6, Ljublja-
na, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-49233

Božnar Peter, Kremenik 2, Poljane, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 23411.
g-49081

Bofulin Vesna, Franca Kramarja 19,
Šempeter, spričevalo OŠ. p-49058

Bogdan Biserka, Koželjskega 1/44, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19517. p-49087

Bole Samo, Reška ulica 23, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. s-49192

Bosak Tomaž, Socka 68, Nova cerkev,
spričevalo, št. 23276. p-49065

Botonjić Almedin, Beblerjev trg 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107992, reg. št. 203684. s-49011

Bovlon Martina, Stara vas 7, Tržič, za-
varovalno polico, št. 0344344. g-49052

Brajnik Drago, Danijel 75, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 1322. p-49070

Brencl Albin, Lovrenc na Dravskem po-
lju 116, Lovrenc, delovno knjižico, št.
25342. p-49080

Breška Jernej, Tržaška cesta 41, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544194, reg. št. 178519. s-49320

Briški Darinka, Slekovčeva 5, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13149, izda-
la UE Ptuj. g-49110

Brus Damijan, Vrtnarska pot 1, Logatec,
spričevalo I. letnika Srednje strojne šole,
izdano leta 1989 v Ljubljani. s-49215

Buh Pavel, Na zelenici 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 7821. p-49064

Bulc Mitja, Ziherlova 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23568. s-49205

Bytyqi Salia, Juvanje 1, Ljubno ob Savi-
nji, vozniško dovoljenje. p-49034

Cimerman Igor, Zadružna 2, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8482,
izdala UE Črnomelj. p-49090

Cizej Franc, Čopova 1, Žalec, spričeva-
lo 6-24/90. p-49043

Ćalić Dušan, Turnovše 46, Vrhnika, spri-
čevalo 1. letnika Jurij Vega v Idriji, izdano
leta 1993. s-49302

Čandek Sonja, Dutovlje 39, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12324.
p-49075

Čarman Stanislav, Nedohova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 99929. s-49187

Čaušević Fatima, Brilejeva 9, Ljubljana,
spričevalo o končani Osnovni šoli Fužine,
izdano leta 1986 na ime Silajdžić Fatima.
s-49007

Čerjanec Gordana, Marentičeva 3, Met-
lika, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Tekstilne šole Kranj, šol-
sko leto 83/84, izdana na ime Dosen Gorda-
na. g-49169

Čuka Valerija, Čentiba 44/b, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12504.
p-49104

Dajčbaver Robert, Dobrava 23, Ormož,
spričevalo, št. 70/II. g-49045

Deželan Igor, Slavka Gruma 20, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole, št. 720. p-49108

Debeljak Petra, Ulica bratov Učakar 18,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje ko-
mercialne šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-49235

Debeljak Rado, Liminjanska 89, Porto-
rož, delovno knjižico. g-49073

Defaveri Karlo, Krožna c. 4, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-49324

Delič Nina, Partizanska 6, Grosuplje,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, šol-
sko leto 92/93. s-49186

Diego Delbesso, Sv. Peter 69, Sečovlje,
spričevalo 1. in 2. letnika SKPŠ Koper.
g-49321

Divjak Andrej, Kolodvorska 20 a, Ljub-
ljana, spričevalo III. razreda Osnovne šole
Tone Čufar v Ljubljani. s-49005
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Dobovišek Mateja, Miloša Zidanška 9,
Šentjur, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Celju, izdano leta 1978. g-49163

Dobovišek Mateja, Miloša Zidanška 9,
Šentjur, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Celju, izdano leta 1996. g-49304

Dobrih Jožef, Pod gozdom 9, Tržič, spri-
čevalo 1. 2. 3. in 4. letnika. g-49137

Dolinar Aleš, Frankovo 67, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13607, izdala UE Škofja Loka. s-49216

Dovjak Dunja, Šmarnogorska pot 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani
leta 1993. s-49088

Držaič Ivan, Zabovci 53 A, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 31532.
g-49109

Đuretič Milan, Solkan, Med ogradami
39, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
p-49054

Erbida Bojan, Bobrova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S845265, reg. št. 158893. s-49219

Fale Marija, Attemsov trg 8, Gornji
Grad, spričevalo 1. letnika Gostinske šole v
Celju. g-49152

Finžgar Tjaša, Verje 7 B, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 890417,
reg. št. 154650. s-49108

Flerin Jure, Ljubljanska 59, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27930.
s-49098

Fras Tanja, Potrčeva 48, Ptuj, indeks, št.
I/K-1248 in spričevalo o zaključnem izpitu,
št. 349/92. p-49112

Fridl Majda, Kajuhova 3, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 28492. g-49318

Frigelj Jožica, Pod ježami 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 168962,
izdala UE Ljubljana. s-49006

Furlanič Andrej, Ul. borcev 12, Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. ABC,
št. 22056. g-49168

Gaberšček Marjan, Čiginj 4, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Tolmin. p-49029

Gašperšič Tanja, Lokev 103, Divača, de-
lovno knjižico. g-49157

Gerjol Božidar, Rudna vas 7, Radeče,
spričevalo. p-49038

Gjurin Matej, Tesarska 8, Ljubljana, in-
deks, izdala Srednja lesarska šola v Ljublja-
ni. s-49105

Golavšek Damjan, Dobrova 12, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 33487. p-49095

Goleš Marina, Mestne njive 8, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika in maturietno spri-
čevalo Trgovske šole v Ljubljani. s-49220

Golčer Viktorija, Klanc 65, Dobrna, voz-
niško dovoljenje, št. 6055. p-49093

Gomboc Dean, Tomšičeva 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21974.
p-49051

Gorjup Vlado, Taborniška pot 18, Hrast-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu Lito-
strojske šole, izdano leta 1973. s-49147

Gostič Branko, Ul. Jožeta Mirtiča 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 893072, reg. št. 144409. s-49316

Gradišek Marjan, Solčava 16, Solčava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6546.
p-49085

Grbec Zorko, Oktobrske revolucije 10/B,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4806, izdala UE Izola. p-49078

Grginič Peter, Tržaška 4, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 13025. p-49026

Grizonič Aleš, Gažon 68 a, Šmarje, spri-
čevalo OŠ Šmarje. g-49049

Grčar Tomaž, Štembalova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. S 264667, reg. št. 124190. s-49059

Hadžič Ivan, Mihovci 9/16, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1625. g-49172

Halas Jožef, Srednja Bistrica 77, Čren-
šovci, zaključno spričevalo Poklicne gostin-
ske šole Radenci. g-49027

Hartman Nataša, Čopova 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 25454. p-49063

Haskaj David, Pot na Fužine 37, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazija, izdano leta
1995. s-49218

Hegediš Ankica, Seidlova 31, Novo me-
sto, indeks Srednje ekonomske šole, izdan
na ime Filipovič. g-49246

Hojnik Anton, Zadobrova 66, Škofja vas,
vozniško dovoljenje. p-49061

Horvat Anton, Lašigovci 4, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26926.
g-49096

Horvat Bojan, Pot v dolino 51, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Poklicne šole Lito-
stroj, izdano leta 1977. s-49183

Horvat Jože, Sveti Tomaž, vozniško do-
voljenje, št. 2376. p-49082

Horvat David, Marušičeva 13, Koper,
spričevalo od 1 do 5. razreda. g-49043

Hovnik Tina, Vrhe 39, Slovenj Gradec,
spričevalo 3. letnika gimnazije, izdano leta
1995. p-49127

Hribar Katra, Rudarska 1/d, Trbovlje,
spričevalo OŠ - 7. razredov. g-49048

Hrovatič Veronika, Vrhe 18, Novo me-
sto, spričevalo 2. letnika, šolsko leto 93/94.
g-49082

Jan Barbara, Cesta IX/6, Velenje, indeks
FNT Oddelek za farmacijo v Ljubljani.
s-49287

Jež Vanja, Ilirska 36, Izola, zavarovalno
polico, št. SLO -01/0296970. g-49279

Jeršin Urška, Ulica ob gozdu 3, Medvo-
de, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje eko-
nomske in družbene usmeritve v Kranju.
g-49305

Jeseničnik Miran, Bezenškova 15, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 34091. p-49011

Jevšenak Janez, Žeče 20, Slovenske Ko-
njice, diplomo Kovinske šole Zreče, šolsko
leto 1978/79. p-49091

Jevšenar Suzana, Dobojska 17, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 38198. p-49092

Jukić Tanja, Reboljeva ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev Ljub-
ljana, izdano leta 1992. s-49051

Jurak Tomaž, Gorenje Kamence 27, No-
vo mesto, indeks, izdala Ekonomsko po-
slovna fakulteta v Mariboru leta 1991.
s-49106

Jurc Tjaša, Bevkova 23, Radovljica, spri-
čevalo Srednje trgovske šole, izdano leta
1995. g-49046

Jurejevčič Danilo, Ul. 1. maja 2, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1446, izdala UE Metlika. g-49260

Jurjević Miroslav, Kolonija 1. maja 29,
Trbovlje, izkaznico za dodatno zdravstveno
zavarovanje, št. police 25021186402.
s-49230

Kabashi Adem, Agrokombinatska 48,
Ljubljana, izkaznico za dodatno zdravstve-
no zavarovanje, št. police 2809964933015.
s-49116

Kafus Petra, Gradnikova 7/c, Radovlji-
ca, spričevalo 2. in 3. letnika Naravoslovno
matematične srednje šole, šolsko leto 90/91
in 91/92, izdani na ime Dimitrijevič Petra.
g-49256

Kamenik Alojz, Partizanska 40, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCDEF-
GH, št. 9488. s-49238

Kaplan Sabina, Staneta Žagarja 6, Le-
skovec, diplomo- duplikat Srednje šole v
Brežicah. g-49022

Kapus Petra, Gradnikova 7/c, Radovlji-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje naravoslov-
no matematične šole, šolsko leto 88/89, na
ime Dimitrijevič Petra. g-49281

Karner Andreja, Kampel 1/2, Koper,
spričevalo 3. letnika SZŠP, šolsko leto
94/95. g-49308

Kavčič Olga, Tbilisijska 24, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 8675805, izdalaZa-
varovalnica Adriatic. s-49089

Keber Nada, OF 14, Izola, vozniško do-
voljenje. p-49032

Kiko d. o. o., Gogalova 5, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 0345996. g-49053

Klančnik Maja, Kidričeva 10, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25243.
p-49128

Klarendič Boško, Rašica 12, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta 1981.
s-49058

Koželj Iztok, Olševek 71, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601993,
izdala UE Kranj. g-49070
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Koderman Jože, Nagoriška cesta 20,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0323817.
s-49149

Kolar Laura, Bezina 6 A, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10647. p-49081

Kolundžija Đuro, Jug Bogdana 10, Beo-
grad, diplomo IKŠ Litostroj, izdana leta
1972. s-49019

Kondič Marinko, Hladilniška pot 26 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCF-
GH, št. S 890167, ser. št. 121444. s-49140

Končina Damir, Lavričeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1995. s-49223

Koprivnikar Hari, Šmartno pri Litiji, iz-
kaznico za dodatno zdravstveno zavarova-
nje, št. police 2910961501095. s-49114

Koradin Nevio, Puntarjeva 17, Koper,
spričevalo Srednje komercialne šole, št.
9/26, šolsko leto 64/65. g-49156

Koritnik Peter, Videm 94, Videm Do-
brepolje, spričevalo za poklicne voznike
motornih vozil na Ježici. s-49229

Kovač Matjaž, Puhova 8, Ljubljana, spri-
čevalo o končani osnovni šoli, izdala OŠ
Milana Šuštaršiča v Ljubljani dne 14. 6.
1985. s-49104

Kovačič Suzana, Ob spomeniku 14, Ko-
per, indeks. g-49036

Kozole Marjana Vilhelmina, Martinova
43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 44639. s-49207

Košir Uroš, Mirna pot 12, Dragomer,
vozniško dovoljenje, št. 11887, izdala UE
Vrhnika. s-49185

Košir Marija, Dol. Starža 6, Straža, spriče-
valo SGŠ Novo mesto, letnik 1977. g-49037

Košič Brigita, Podgorje 8 a, Frankolovo,
spričevalo Gostinske šole, št. 64791.
g-49276

Koštomaj Andrej, Slomškov trg 7, Ce-
lje, delovno knjižico. p-49014

Kržičnik Andrej, Kalce 29, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14602.
p-49099

Kralj Jože, Rozmanova ulica 13, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
6069. s-49159

Krampl Marija, Zoisova 48, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475081,
reg. št. 41931, izdala UE Kranj. s-49057

Kranjc Bojan, Vojkova 12, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7128.
p-49025

Kraševec Martina, Bušinja vas 28 a, Su-
hor, spričevalo III. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1996. s-49126

Kračman Martin, Ramovševa ul. 24,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0281420.
s-49292

Kremić Sanej, Cesta v Pečale 38, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Centra strokov-

nih šol v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-49066

Krmelj Janez, Frankovo naselje 6, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGHC,
št. 15015. s-49261

Krošelj Lojze, Levarjeva ulica 60, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812374, reg. št. 88211. s-49213

Kuper Alen, Majde Vrhovnik 28, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Hinko Smre-
kar. s-49099

Kuper Alen, Majde Vrhovnik 28, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnik Prometne šole v-
Ljubljani. s-49100

Kuraj Ivan, Partizanska c. 18, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8852. p-49135

Ladan Josip, Borisa Kraigherja 6, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25715. p-49001

Lampret Gordana, Kogojeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 323936, reg. št. 187586. s-49222

Lapajne Aleš, Žaucerjeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 43630, reg. št. 9873. s-49184

Lavrih Marko, Bevkova 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10318.
s-49194

Lavrič Roman, Gorenje Polje 1, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1989. s-49074

Lazar Ivan, Zgornji Boč 8/c, Ruše, di-
plomo Kadetske šole za miličnike, izdana
leta 1984. s-49141

Levac Vojka, Obala 113, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2888, iz-
dala UE Piran. p-49107

Lindič Bojan, Ulica bratov Komel 1,
Ljubljana, delovno knjižico. s-49090

Litrop Robert, Partizanska 18, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9530.
p-49046

Ljubišić Dragoljub, Podgornikova ulica
3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 305598.
s-49201

Ljuljdjuraj Mateja, Strma cesta 8, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14370. s-49180

Logar Gorazd, Cesta Josipa Ribičiča 9,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8140, izdala UE Cerknica. g-49275

Logar Igor, Pod Srnjakom 18, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5630.
s-49086

Lončar Matilda, Breg ob Bistrici 9,
Križe, vozniško dovoljenje. p.49069

Lozej Doris, Lemutova 23, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-49053

Lozej Uroš, Zalošče 30 H, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-49028

Lužar Marija, Razbor 28, Dramlje, potr-
dilo o izdanih delnicah banke Celje, št. 448.
g-49034

Lunar Natalija, Jurčičeva ulica 3 A,
Kamnik, diplomo SŠ družboslovne in kovi-
narske usmeritve Črnomelj, izdana leta
1988. s-49165

Majdič Robert, Skopska ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101603, reg. št. 154352. s-49313

Majdič Uroš, Vir, Osojna 5, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-49065

Majhen Ivka, Gorca 62, Videm pri Ptu-
ju, zaključno spričevalo. g-49032

Malovrh Iztok, Jakčeva 25, Ljubljana,
delovno knjižico. s-49191

Mandarevič D., Dobrava 16, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 236121.
p-49086

Marinič Marko, Kidričeva 45, Ljutomer,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljutomer.
g-49155

Marinšek Janez, Krakovo 8, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 735617,
reg. št. 30672, izdala UE Kranj. g-49023

Marinšek Tončka, Kajuhova 9, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9290.
s-49174

Markun Mira, Kamna gorica 9, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18588. g-49325

Marčetič Polonca, Prešernova c. 82, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
153603, izdala UE Ljubljana. s-49123

Matelič Barbara, Mlinska pot 16, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-49204

Matuš Dušan, Colnarjeva ulica 3, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 344932.
s-49250

Mauko Erika, Dolenjska cesta 45 F,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1003509, reg. št. 157370. s-49144

Merlak Marko, Gradišnikova ulica 10,
Borovnica, delovno knjižico. s-49042

Meško Erika, Tovarniška cesta 2, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10445. g-49029

Meško Stanislav, Tovarniška cesta 2, Ki-
dričevo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2443. g-49030

Meško Stanislav, Tovarniška cesta 2, Ki-
dričevo, zavarovalno polico, št.
607-0597518. g-49031

Mihelič Matjaž, Bevkova ulica 5, Dob
pri Domžalah, izkaz OŠ Martina Koželja.
s-49242

Mihelič Tibor, Kidričeva ulica 71, Men-
geš, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledi-
na, izdano leta 1995. s-49103
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Milinković Borislav, Sanski most, za-
ključno spričevalo Srednje elektro šole -
Vegova v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-49173

Mirt Polona, Zdolska 15, Krško, indeks
Šolskega centra Brežice, izdan na ime Ko-
stevc Polona. g-49252

Mitrovič Izabela, Tavčarjeva 10, Jeseni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Karnju, šolsko leto 92/93.
g-49067

Mlakar - Šest Danica, Cesta Jaka Platiče
7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 601698, reg. št. 31601, izdala UE Kranj.
s-49197

Mlakar Gregor, Virmaše 34, Škofja Lo-
ka, spričevalo o končani OŠ Cvetko Golar.
s-49264

Mlakar Mateja, Zasip, Jermanska c. 4,
Bled, spričevalo od 3. 4. letnika in zaključ-
no spričevalo Gimnazije Kranj. s-49181

Modic Vito, Šercerjeva 11, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9391.
s-49237

Modrijančič Darja, Goličnikova 8, Mo-
zirje, zaključno spričevalo Ekonomske sred-
nje šole Celje, izdano leta 1976. p-49035

Mohar Marko, Rova 57, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 25749.
s-49143

Moharič Dejan, Šolska c. 10, Mislinja,
preklic vozniškega dovolenja, objavljen v
UL RS, št. 44/96. g-49150

Molek Marija, Slamna vas 12, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 275,
izdala UE Metlika. g-49170

Močnik Marija, Brodarjev trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
133837. s-49254

Mrak Anton, Hrastje 51, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 419503, reg. št.
6109, izdala UE Kranj. g-49162

Mutić Savo, Črni potok 71, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 7794, izdala UE
Kočevje. g-49080

Nahberger Daniela, Gerečja vas 83, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27396,
izdala UE Ptuj. g-49076

Najdovski Danail, Župančičeva 39,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807304, reg. št. 2581, izdala UE Kranj.
g-49299

Nardin Janko, Šempas 111, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. p-49110

Nartnik Marko, Plešivica 30, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1013978, ser. št. 66516. s-49274

Nartnik Tona, Bleiweisova 69, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
599693,, reg. št. 24106, izdala UE Kranj.
g-49084

Nikolić Slađana, Hladilniška pot 1 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 929849, reg. št. 200087. s-49208

Novak Boštjan, Pavlovci 26, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8604.
g-49282

Novak Zvezdana, Videm pri Ptuju 41,
Videm pri Ptuju, spričevalo, šolsko leto
95/96. g-49266

Obad Marjan, Dekani 249, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20549.
g-49280

Olaj Silvestra, Krog, Plečnikova 9, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21603.
p-49113

Osterman Robert, Britof 120, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 32913,
reg. št. 29953, izdala UE Kranj. s-49117

Ozanič Simon, Šalka vas 39, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 9688. g-49167

Pajek Bogdan, Seča 34, Portorož, spri-
čevalo 8. razreda OŠ. g-49166

Paldauf Vlado, Selišči 1, Videm ob Ščav-
nici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11032. p-49117

Panajotov Robert, Polje c VI/18, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Polje. s-49285

Pargarac Valter, Liminjan 15, Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. 10398. g-49139

Pavman Sebastjan, Ulica Bratov Berglez
29, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16292. g-49111

Peklaj Simon, Gabrje 81, Dobrova, di-
plomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani, izdana leta 1991, št. 187/K.
s-49061

Pervić Emsud, Cankarjeva 2, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
534246. s-49244

Petreš Zvonko, Ferda Bidovca 1, Izola,
maturitetno spričevalo, izdano leta 1983.
g-49300

Pečjak Aleš, Hribarjeva 2, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1996. s-49196

Pipan Aleš, Rozmanova 28 A, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 761712. g-49296

Pivk Matjaž, Rovte 32, Rovte, zaključno
spričevalo Srednje elektrotehniške šole v
Ljubljani, izdano leta 1991. s-49097

Plaskan Franc, Cesta IV/24, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17867.
p-49089

Podkrižnik Alojz, Črna vas 90, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
142078, S 888659, izdala UE Ljubljana.
s-49127

Podpečan Sonja, Bezina 64, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11068. p-49066

Podransperg Marija, Fabianijeva ulica
15, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje gostinske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1989. s-49198

Podvršnik Miran, Turška vas 10, Zgor-
nja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 13505. g-49160

Pogačar Marija, Cesta Alojza Travna 10,
Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika Gimna-
zije. g-49309

Pogačnik Tina, Finžgarjeva 10, Jeseni-
ce, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jeseni-
ce, šolsko leto 89/90. g-49069

Polak Špela, Za žago 10, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24399. g-49164

Pongrac Darko, Zavrč 6, Zavrč, spriče-
valo srednje šole. g-49270

Popič Darjan, Raduše 46, Podgorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 10701.
g-49283

Posedel Robertino, Nušičeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje. p-49062

Poznajelšek Miha, Šumnik 5 a, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8741.
s-49243

Preradovič Trivun, Kersnikova 7, Gro-
suplje, spričevalo 2. 3. letnika in zaključno
spričevalo Litostrojske šole v Ljubljani.
s-49151

Prešeren Sašo, Gradnikova 151, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje kat. GH, št. 21.
656, izdala UE Radovljica. g-49153

Prinčič Radoš, Vidolže 5/A, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH. p-49059

Pucelj Dominik, Goriča vas 30, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7034.
s-49009

Pušnik Denis, Podgorje 12, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, izdala UE
Gornja Radgona. p-49024

Pučnik Aleš, Polzela 69, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 625731.
p-49017

Radošević Breda, Ulica bratov Učakar
92, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972593, reg. št. 180310. s-49010

Rajer Jože, Ulica Olge Mohorjeve 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20245. s-49008

Rajhard Milan, Koroška 6, Bled, delov-
no knjižico. g-49323

Rajšter Erika, Prešernova 10, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovolenja, ob-
javljen v UL RS. g-49319

Razboršek Žiga, Šmarska cesta 1, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13478. g-49289

Rechberger Tomaž, Kidričeva 6 a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1027150, reg. št. 30656 - duplikat, izdala
UE Kranj. s-49182

Remih Žan, Malči Beličeve 151, Ljub-
ljana, izkaz OŠ Toneta Čufarja. s-49004

Remškar Jakob, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 144948. s-49249
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Rep Stanislav, Nova vas 1, Markovci pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 13300.
g-49267

Repar Miroslav, Trg Franca Kozarja
16/B, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5170. g-49083

Resnik Lilijana, Ul. 1. avgusta 1, Kranj,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šo-
le v Kranju, izdano leta 1976. s-49303

Reva Andrejka, Kozana 2, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. B. p-49031

Ristič Savo, Pusterla 5, Piran, prometno
dovolenje. g-49239

Rogelj Katja, Verovškova ulica 54, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete smersa-
mostojna slavistika. s-49232

Rok Edvard, Svetinova 8 B, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 329164. g-49161

Rosa Ivan, Podraga 42, Podnanos, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHF, št. 14192.
g-49025

Rosa Ivan, Podraga 42, Podnanos, pro-
metno dovolenje, št. 1686385. g-49026

Rotar Jakob, Rimska 6, Ljubljana, spri-
čevalo 8. razreda Prežihov Voranc, izdan
leta 1995. s-49038

Royce Ljudmila Melina, Trg Prešernove
brigade 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1078659, reg. št. 31582, izdala
UE Kranj. s-49231

Rupnik Marjana, Novo polje c XIV/21,
Ljubljana, delovno knjižico. s-49112

Rusl Jani, Rimska c. 32, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, št. 12302. p-49094

Salihović Hasan, Glogovac, izkaznico za
dodatno zdravstveno zavarovanje, št. police
2504442045. s-49113

Schaffer Miha, Ul. Bratov Učakar 100,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 389359.
s-49188

Schweiger Jelka, Škofjeloška 21, Med-
vode, zavarovalno polico, št. 0233879.
s-49293

Serec Dejan, Satahovci 20/a, Murska So-
bota, delovno knjižico, reg. št. 60307.
p-49114

Sevnik Ludvik, Prešernova 8, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 377.
g-49017

Sevšek Sašo, Kunaverjeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
182582, S 102050, izdala UE Ljubljana.
s-49176

Sezun Ferdinand Friderik, Slovenska c.
9-8, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0389491. s-49206

Sfishta Shaban, Ul. bratov Rupar 5, Je-
senice, izkaznico za dodatno zdravstveno-
zavarovanje, št. police 2504442045. s-49115

Simeunović Milena, Savlje 18, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
s-49286

Simončič Ivanka, Staro sejmišče 14,
Šentjernej, spričevalo 1. in 2. letnika Centra
strokovnih šol - oblačilna šola, izdani na
ime Pavlin Ivanka. g-49044

Simšič Dominik, Vrtojba, 9. septembra
51, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-49030

Sinjur Peter, Petrušnja vas 16, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH.
g-49158

Slavec Robert, Pri lipi 2, Vrhnika, zava-
rovalno polico, št. 0258726. s-49294

Slavinec Mitja, Klavniška 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 13873.
p-49020

Slovnik Janez, Dragomelj 86, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
12529. s-49055

Srdić Ljiljana, Ul. bratov Babnik 12,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1996. s-49077

Stipič Lidija, Planina 6, Podbočje, di-
plomo Srednje ekonomske šole v Brežicah,
šolsko leto 1989/90. g-49138

Stoschitzky Uroš, Ulica Matije Blejca 16,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 16479, izdala UE Kamnik. s-49094

Stradar Peter, Gimnazijska 13/B, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, št. 10512. g-49136

Svenšek Miran, Mejna c. 13, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCE, št. 5731.
g-49263

Šarić Nataša, Zupančičeva ulica 7, Dom-
žale, delovno knjižico. s-49211

Šinkovec Jožica, Vernek 2, Kresnice, ob-
vestilo o uspehu, izdal Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1992, na ime Ostrež Joži-
ca. s-49217

Škalič Slavko, Gornji Slaveči 16, Kuz-
ma, vozniško dovoljenje, št. 21834. p-49022

Škerlič Lino, Šalara 10, Koper, zavaro-
valno polico, št. 0371332. g-49245

Škrlec Andreja, Borečeva 17 a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
10897. p-49050

Škulj Darko, Zgornje Pirniče 12c, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1065524, reg. št. 209394. s-49120

Šoper Jožef, Vreskovo 99, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala UE
Trbovlje. g-49047

Špindler Andrej, Knez Koclja ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 130075, S 887364, izdala UE Ljubljana.
s-49016

Šteblaj Ladislav, Pražakova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 73865. s-49195

Štirn Herman, Stržovo 62, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7541, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-49171

Štrukelj Živa, Bertoncljeva 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807874, izdala UE Kranj. g-49306

Štular Drago, Zabreznioca 62 a, Žirov-
nica 64274, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, izdala UE Jesenice. g-49071

Štupar Rajko, Dvor 61, Dvor, vozniško
dovoljenje, kat. BGHCE, št. 28568. s-49142

Šulgaj Zoran, Pot pri Bistrici 38, Tržič,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole v
Škofji Loki, izdano leta 1996. g-49315

Šunta Andrej, Pečakovo 17, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8569.
p-49060

TA-BU d. o. o., Rožna dolina c. 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0331759.
g-49072

Tepina Tanja, Tomšičeva cesta 80,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
226842, reg. št. 873, izdala UE Kranj.
s-49121

Teran Darja, Milje 61, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 639898, reg. št.
43673, izdala UE Kranj. s-49269

Terglav Aleksander, Polzela 31, Polze-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
319416. p-49067

Teršek Marija, Olševek 30 A, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 0417011. g-49259

Terčelj Vladimir, Pod Primožem 23, Piv-
ka, spričevalo 1. 2. 3. letnika in zaključno
spričevalo EGŠC Branko Brelih Nova Go-
rica. s-49119

Tome Stanko, Prušnikova 34, Ljubljana,
vozno karto, št. 1590. s-49146

Tratar Olga, Trstenik 29, Šentrupert, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-49175

Travnikar Nataša, Dalmatinova 15, Bre-
žice, spričevalo o končani OŠ. g-49251

Trbušič Mijo, Staneta Rozmana 6, Mur-
ska Sobota, zavarovalno polico, št. AO
428345. p-49021

Trobec Aleš, Zg. Branica 14, Branik,
listino. p-49111

Trontelj Tanja, Parecag 102, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11018, izda-
la UE Piran. g-49075

Trček Sonja, Podpeč 93 A, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 414661,
reg. št. 190879. s-49255

Trček Vesna, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 179282,
S 732341, UE Ljubljana. s-49212

Turk Robert, Markova 14, Koper, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Koper. g-49021

Tutič Kata, Dežamnova 4, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22150.
p-49136

Uhan Marjan, Rodine 12, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, izdala UE
Trebnje. s-49054

Uršič Matjaž, Brilejeva ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644161, reg. št. 137040. s-49078
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Ušeničnik Andreja, Verje 10 B, Medvo-
de, spričevalo 3. letnika Trgovskle šole, iz-
dano leta 1994. s-49284

Vajda Jasmina, Kuršinci 60, Mala Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11195.
p-49023

Veberič Alojz, Štefana Kovača 19, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 03532.
p-49115

Veršec Vladimir, Nova vas 19, Bizelj-
sko, spričevalo o zaključnem izpitu, šolsko
leto 81/82. g-49253

Vidmar Marija, Prelovčeva 10 a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BG, št. S 807067,
reg. št. 17729, izdala UE Kranj. g-49241

Vogrin Emil, Dovže 16 A, Mislinja, in-
deks Visoke Upravne šole v Ljubljani. s-49190

Vrviščar Zagorka, Sergeja Mašere 7, Ko-
per, delovno knjižico. g-49257

Vršnik Matk Marija, Podolševe 23, Sol-
čava, delovno knjižico, reg. št. 6160. p-49047

Vukičević Jasna, Brilejeva ulica 8, Ljub-
ljana, spričevalo I., II., III. letnika Frizerske
šole v Ljubljani, izdano od leta 1966-1968
na ime Briški Jasna. s-49248

Vukovič Žorž Enea, Kettejeva 14, Ko-
per, zdravstveno izkaznico. g-49278

Vučak Gabrijela, Strukovci 3, Bodonci,
indeks FDV v Ljubljani. s-49221

Zajc Marko, Košenice 83, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 29149.
g-49301

Zajec Damijan, Kolodvorska cesta 5,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 342472.
s-49273

Zajec Tugomir, Jagnjenica 52, Radeče,
spričevalo 3. letnika in diplomo Srednjeko-
vinarske šole Krško. g-49087

Zekić Radovan, Linhartova cesta 92,
Ljubljana, delovno knjižico. s-49210

Zelko Mitja, Cvetkova 18/a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje. p-49052

Zelko Mitja, Cvetkova 18/a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 32125.
p-49079

Zloch Aleksander, Prešernovo nabrežje
4, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Piran. g-49322

Zovko Peter, Pot pomorščakov 5, Porto-
rož, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Antonio Sema, izdano leta 1993.
s-49001

Zupanc Drago, Globočice 4, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 14504, izda-
la UE Brežice. p-49027

Zupanc Janez, Vransko 89, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
402896. p-49068

Zupanič Mihaela, Gubčeva 13, Ptuj, spri-
čevalo 1. gimnazije in 3. letnika ekonomske
srednje šole. g-49018

Zupančič Janko, Zagradišče 12, Dobru-
nje, zavarovalno polico, št. AO
00101040269. s-49154

Žagar Darko, Dolenjska cesta 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1051897, reg. št. 168532. s-49148

Žagar Jožef, Pod gradom 10, Tolmin,
vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin.
p-49018

Žalar Kristina, Koželjskega ul. 5, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Velenje. p-49125

Žbogar Igor, Bilje 175, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1097869.
g-49028

Žbogar Igor, Bilje 175, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH. p-49057

Želj Nataša, Dupleška cesta 313/B, Ma-
ribor, spričevalo, šolsko leto 95/96. g-49271

Žerić Amir, Cesta dveh cesarjev 104 f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 206065, S 1026246, izdala UE Ljublja-
na. s-49258

Žnidarčič Borut, Gradnikove brigade
29, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
p-49056

Žorž Lara, Kettejeva 14, Koper,
zdravstveno izkaznico. g-49277

Žunic Džida, Sketova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894390, reg. št. 159145. s-49214

Žura Metod, Kajuhova 2, Postojna, za-
varovalno polico, št. 0338562. g-49317

Rener Tanja, Loke 18, Nova Gorica,
spričevalo 1. letnika II polletje. p-49109

Pravkar izšlo!

prof. dr. JANEZ ŠINKOVEC

EVROPSKO PRAVO
Prvi korak Republike Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo je založba ČZ Uradni list RS

pospremila z izdajo nove knjige z naslovom Evropsko pravo. Namenjena je vsem, ki bi se

radi v zgoščeni obliki seznanili z evropskimi inštitucijami, njihovimi pristojnostmi in

načinom delovanja.

Poleg osebne izkaznice Evropskega parlamenta, sveta, komisije, sodišča in drugih inšti-

tucij je avtor v knjigi obširneje predstavil skupno pravo Evropske unije, posebej pa tudi

ureditev na posameznih področjih, na primer: davčne predpise, promet blaga, možnosti za

ustanavljanje podjetij, finančne inštitucije, delovnopravne predpise, prometno ureditev,

zunanjetrgovinsko, agrarno, regionalno in kulturno politiko, izobraževanje, varstvo okolja

in varstvo potrošnikov.

Cena 3780 SIT (10369)
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PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN DRUGIH

DAVKIH TER PRISPEVKIH
2. zvezek – (šeste spremenjene in dopolnjene izdaje)

Po izidu šeste izdaje Predpisov o dohodnini, davkih občanov in drugih davkih

ter prispevkih v letu 1995 je bilo sprejetih kar precej novih predpisov, nekaj pa

je bilo dopolnjenih oziroma spremenjenih. Da ne bi bilo treba ponovno tiskati

celotne, dokaj obsežne zbirke, smo se odločili za izdajo 2. zvezka. V njem so

vsi novi predpisi, ki so bili objavljeni do konca marca 1996, v neuradno

prečiščenih besedilih pa spremenjeni in dopolnjeni predpisi. Namesto vsebin-

skega kazala na začetku zbirke smo pripravili pregled veljavnih predpisov,
objavljenih v prvem in drugem zvezku.
Opozarjamo, da smo v tej šesti izdaji namenili posebno pozornost ugotav-
ljanju katastrskega dohodka in v prečiščenih besedilih zbrali vse predpise,

ki so bili sprejeti in objavljeni na podlagi zakona o ugotavljanju katastrskega

dohodka iz leta 1976.

Na koncu zbirke smo dodali še seznam in krajevne pristojnosti območnih enot

in izpostav za področje zdravstvenega zavarovanja.

V zbirki sta objavljena tudi pravkar sprejeta zakona o davčni službi in
davčnem postopku.

Cena 2310 SIT (10346)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


