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Sodni register

LJUBLJANA

Srg 96/02647 Rg-44333

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02647 z dne 28. 6. 1996, pri subjektu
vpisa INDUSTRIJSKI BIRO, inženiring
za  izgradnjo  industrije,  d.o.o.,  Dunaj-
ska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00476/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis začetka redne likvidacije, spre-
membo  firme  in  zastopnika  s  temile
podatki:

Matična št. 5077788
Firma: INDUSTRIJSKI BIRO, inženi-

ring za izgradnjo industrije, d.o.o., – v
likvidaciji.

Skrajšana firma: INDUSTRIJSKI BI-
RO, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pirc
Božidar, razrešen 24. 5. 1996; likvidator
Sotlar Miha, Ljubljana, Tomšičeva 4, od-
vetnik, imenovan 24. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Sklep skupščine z dne 23. 5. 1996 o za-
četku redne likvidacije.

NOVA GORICA

Rg-46316

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00466 z dne 3. 9. 1996, pri
subjektu vpisa KAJFEŽ, razvojne stori-
tve, d.o.o., Idrija, sedež: Mrakova 38, 5280
Idrija, pod vložno št. 1/01850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5529573
Ustanovitelja: Kržišnik Danica, izstopi-

la 31. 5. 1995; Kržišnik Boris, Idrija, Če-
kovnik 41, vstopil 31. 5. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kržišnik Danica, razrešena 31. 5.
1995; direktor Kržišnik Boris, Idrija, Če-
kovnik 41, imenovan 31. 5. 1995, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1996: 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgo-

vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 6512 Drugo de-
narno posredništvo; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 94/04854 Rg-33034

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04854 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01420/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa, s temile
podatki:

Matična št. 5363381
Firma: MARKUS, podjetje za trgovi-

no, d.o.o., Cesta v Laško 23, Celje
Skrajšana  firma:  MARKUS,  d.o.o.,

Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Cesta v Laško 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 30. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4854/94 z dne 9. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4854/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti  izbrisane  družbe  sta  prevzela  Zorko
Miran  in  Zorko  Doroteja,  oba  Celje,
Zagrad 80.

Srg 94/03082 Rg-33539

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03082 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/0316/00, izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa, s temile po-
datki:

Matična št. 5559138
Firma: AHIL, podjetje za grafično ob-

likovanje, aranžiranje, trgovino in uslu-
ge, d.o.o., Celje

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

govornostjo
Sedež: Celje, Erjavčeva ul. 28
Osnovni kapital: 8.130,70 SIT
Sklep družbenika z dne 11. 6. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3082/94 z dne 11. 6. 1994).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3082/94 z dne 18. 9.
1995).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Požun Du-
šan, Erjavčeva ul. 28, Celje.

Srg 94/02535 Rg-33559

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02535 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04552/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa, s temile
podatki:

Firma: CONTRA, podjetje za oprav-
ljanje poslovnih in trgovinskih storitev,
d.o.o., Celje, Spominska ulica 2

Skrajšana  firma:  CONTRA,  d.o.o.,
Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Spominska ulica 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Sklep družbenika z dne 23. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2535/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2535/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Kosanovič
Dušan, Spominska ul. 2, Celje.

KOPER

Srg 1124/94 Rg-21177

Družba KOLES, proizvodnja in trgo-
vina z lesnimi izdelki; d.o.o., Prestranek,
Matenja vas 86, ki je vpisana pri tem sodiš-
ču pod vložno št. 1/1590/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 12. 5. 1994.

Ustanovitelj Peter Vidmar, Matenja vas
86, Prestranek, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 8. 1995

MARIBOR

Srg 1178/94 Rg-1584

Družba Trgovsko in storitveno podjet-
je SMOLKOVIČ, d.o.o., Doljna Počeho-
va 13 b, Pesnica, reg. št. vl. 1/8727-00,
katere ustanovitelj je Bojan Smolkovič, Po-
breška cesta 9, Maribor, po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 26. 4. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Bojan Smol-
kovič, Pobreška cesta 9, Maribor.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
prostojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 6. 7. 1995

Srg 1322/95 Rg-1585

Družba ATM, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Radvanjska 125, Maribor,
reg. št. vl. 1/4520-00, katere ustanoviteljica
je Andreja Medved, Gospejna 14, Maribor,
po sklepu ustanoviteljice družbe z dne 23. 11.
1995, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Andreja
Medved, Gospejna 14, Maribor.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
prostojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 2. 10. 1996

NOVO MESTO

Srg 2362/94 Rg-15209

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba Proizvodno in trgovsko pod-
jetje SINTEX, Novo mesto, d.o.o., Ada-
mičeva 13, Novo mesto, vpisana na reg. vl.
št. 1-2905/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 21. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Danilo Prelog, Adamiče-
va 13, Novo mesto, z ustanovitvenim kapi-
talom 101.858 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 101.858 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Danila Pre-
loga, Adamičeva 13, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 22. 5. 1995

PTUJ

Rg-45369

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04765 z dne 12. 7. 1996, pod št.
vložka 1/08353/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
postopka skrajšane likvidacije s temile po-
datki:

Firma: WILLFORT, podjetje za orga-
nizacijo, posredovanje, zastopanje, pro-

izvodnjo,  servisiranje,  trgovino,  gostin-
stvo, turizem in storitve, uvoz-izvoz, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Majšperk, Stogovci 31
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Šabec Alojz in Šabec

Zdenka, oba izstopila 24. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Alojz Šabec in Zdenka Šabec, oba Nika
Šturma 12, Sežana.

Srg 3004/94 Rg-13699

Družba SINS, podjetje za proizvodnjo,
trgovino  in  storitve,  d.o.o.,  Žabjak  60,
Ptuj, reg. št. vl. 1/1880-00, katere ustanovi-
telja sta Habjanič Simon, Žabjak 60, Ptuj in
Seničar Dušan, Ulica 25. maja 15, Ptuj, po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 27. 5.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Habjanič
Simon, Žabjak 60, Ptuj in Seničar Dušan,
Ulica 25. maja 15, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 10. 4. 1995

Srg 6746/94 Rg-16997

Družba KIVULK, vulkanizerstvo, ser-
vis, trgovina, d.o.o., Gerečja vas 112, Ptuj,
reg. št. vl. 1/6878-00, katere ustanovitelj je
Janez Kiseljak, Gerečja vas 112, Ptuj, po
sklepu ustanovitelja družbe z dne 24. 5.
1995, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Janez Kise-
ljak, Gerečja vas 112, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 12. 6. 1995

Srg 35/95 Rg-34736

Družba NAUTILUS, storitveno, turi-
stično,  gostinsko  in  trgovsko  podjetje,
d.o.o., 5. Prekomorske brigade 12, Ptuj,
reg. št. vl. 1/6797-00, katere ustanovitelja
sta Nikolovski Tanja, Kraigherjeva 15, Ptuj
in Izlakar Samo, Ulica svobode 68, Miklavž,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 6. 3.
1995, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Nikolov-
ski Tanja, Kraigherjeva 15, Ptuj in Izlakar
Samo, Ulica svobode 68, Miklavž.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 8. 3. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-5/96-08 Ob-4552

Pravila  konference  sindikatov  GG
Kranj, sprejeta dne 6. 5. 1996, se hranijo
pri Upravni enoti Kranj.

Sedež konference sindikatov GG Kranj
je v Kranju, C. Staneta Žagarja 53.

Pravila so z dnem izdaje te odločbe vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 141.

Št. 127-18/96 Ob-4567

Veljavna pravila sindikata družbe Pod-
gorje, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva c. 24,
ki so bila dne 27. 9. 1996 sprejeta na član-
skem sestanku, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 145.

Št. 127-17/96 Ob-4568

Veljavna  pravila  sindikata  delavcev
Agencije za šport Novo mesto, Novo me-
sto, Kettejev drevored 2, ki so bila dne
19. 2. 1996 sprejeta na članskem sestanku,
se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti
Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 146.

Št. 028-16/93 Ob-4569

Republika Slovenija, Upravna enota Čr-
nomelj s 16. 10. 1996 preneha hraniti pravi-
la o organiziranosti in delovanju sindikata
tekstilne in usnjarsko predelovalne indu-
strije Slovenije, sindikat Elitne konfekci-
je Novost – obrat Črnomelj, vpisana v evi-
denco statutov sindikatov. Izbris iz eviden-
ce je zahtevala pooblaščena oseba sindikata
tekstilne in usnjarsko predelovalne industri-
je Slovenije, sindikat Elitne konfekcije No-
vost – obrat Črnomelj.

Št. 025-1/96 Ob-4588

1. Veljavna pravila za delovanje sindi-
kata v Centru za socialno delo Izola, ki so
bila sprejeta na članskem sestanku dne
18. 9. 1996, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Izola.

2. Pravila so vpisana v evidenco temelj-
nih aktov sindikatov pod zap. št. 16.

Št. 024-1/96-208 Ob-4609

Upravna enota Ruše, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statut z nazivom pravila Os-
novne organizacije sindikata delavcev
Upravne enote Ruše, ki ga je sprejel, Sin-
dikat državnih in družbenih organov Slo-
venije, Osnovna organizacija sindikata de-
lavcev Upravne enote Ruše, dne 16. 5.
1996, z imenom sindikata Sindikat držav-
nih in družbenih organov Slovenije, Os-
novna  organizacija  sindikata  delavcev
Upravne enote Ruše in sedežem Kolod-
vorska 9, Ruše.
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Statut je vpisan v evidenco sindikatov
pri Upravni enoti Ruše, pod zap. št. 1/96, z
dne 14. 10. 1996.

Št. 024-1/96-111 Ob-4610

Pravila sindikata Rdečega križa Slove-
nije,  Ljubljana,  Mirje  19,  sprejeta  dne
14. 12. 1991 se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 111 dne 25. 10. 1996.

Razglasi sodišč

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

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

N 32/95 R-133

Tomaž Prebil, roj. 12. 2. 1953, nazadnje
stanujoč Trebinjska 8, je pogrešan (na pred-
log ml. Tine Čuček Prebil, Ljubljana, Tre-
binjska 8, ki jo zastopa zakonita zastopnica
Dubravka Prebil, stan. Ljubljana, Trebinj-
ska 8).

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 10. 6. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 39/96 R-131

To sodišče je na podlagi 84/4 člena ZPP
postavilo toženi stranki Topolnjak Draženu
v pravdnem postopku tožeče stranke Zava-
rovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Območna
enota Nova Gorica, zaradi plačila
2,222.872,60 SIT s pp, za začasno zastopni-
co Batistič Mirjam, strokovno sodelavko pri
tukajšnjem sodišču.

Zastopnica bo zastopala toženca v po-
stopku vse dotlej, dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 22. 10. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 3/96 S-392

To sodišče je dne 18. 10. 1996 izdalo
sklep opr. št. St 3/96, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Fepro, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Nova Gorica, Delpinova 13.

Stečajni upravitelj je odv. Peter Gaber iz
Nove Gorice, Gradnikove brigade 53.

Upniki naj z vlogo in dokazi, vse v dveh
izvodih, prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež ozi-
roma stalno prebivališče ali bivališče upni-
ka, pravno podlago in znesek terjatve, šte-
vilko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima. Za terjatve, o katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede so-
dišče, pred katerim teče postopek in označ-
bo spisa.

Taksa za prijavo terjatev se plača v viši-
ni 5% od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar največ do vredno-
sti 2.000 točk.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 15. 1.
1997 ob 9. uri, v sobi 110/I tega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 18. 10. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 18. 10. 1996

St 74/96 S-393

To sodišče je s sklepom St 74/96 dne
22. 10. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kot, Tovarna kovinskega okov-
ja, p.o., Ljubljana, Kajakaška 40.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Tomaž Čad iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 1. 1997 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 10. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 10. 1996

Str 8/90 S-394

To sodišče je v likvidacijskem postopku
nad dolžnico GG Nazarje, TOK Gozdarstvo
Nazarje, v likvidaciji, dne 8. 10. 1996 skle-
nilo:

likvidacijski postopek nad dolžnico GG
Nazarje, TOK Gozdarstvo Nazarje, v lik-
vidaciji, se zaključi.

Ostanek likvidacijske mase, ki sestoji iz
premičnega in nepremičnega premoženja,
pripadajočega dolžnici GG Nazarje, TOK
Gozdarstvo Nazarje, po pogodbi o razdruži-
tvi sredstev in obveznosti do virov sredstev
Gozdnega gospodarstva Nazarje z dne 10. 7.
1996, se izroči Mercator – Zgornjesavinj-
ska kmetijska zadruga Mozirje, z.o.o., Mo-
zirje, Na lepo njivo 2.

Mercator – Zgornjesavinjska kmetijska
zadruga Mozirje, z.o.o., odgovarja do viši-
ne vrednosti prevzetega likvidacijskega pre-

moženja za obveznosti, ki niso bile prijav-
ljene v likvidacijskem postopku in jih bodo
morda upniki uveljavljali v enem letu od
objave obvestila o zaključku likvidacijske-
ga postopka nad dolžnico v Uradnem listu
RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnice GG Nazarje, TOK Gozdarstvo
Nazarje, v likvidaciji, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 15. 10. 1996

St 78/96 S-395

To sodišče je s sklepom St 78/84 dne
2. 10. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom D.A.C., trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Ljubljanska 59, Domžale.

Edino premoženje stečajnega dolžnika
D.A.C., d.o.o. – v stečaju, Ljubljanska 59,
Domžale, to je terjatev do družbe Cedam,
d.o.o. – v stečaju, Ljubljanska 59, Domžale,
v višini 6,640.274,39 SIT s pp, se v soraz-
merju (30,19%) razdeli upnikom.

Po pravnomočnosti sklepa o zaključitvi
stečajnega postopka se stečajni dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 10. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-646

Podjetje Velo, trgovina na veliko in
malo, p.o., Ljubljana, Celovška 150, po-
daljšuje rok za odkup delnic iz notranjega
odkupa do vključno 15. 12. 1996. Upravi-
čenci so: zaposleni, bivši zaposleni in upo-
kojenci podjetja.

Odkup iz prejšnjega odstavka bo potekal
na sedežu podjetja, vsak delovnik med 8. in
13. uro. Vplačilo delnic iz notranjega odku-
pa se izvede z denarjem na privatizacijski
podračun št. 50104-698-000-0026752, pri
vplačilu se navede: plačilo kupnine za del-
nice iz notranjega odkupa.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa za zamenjavo in odkup
delnic je bil objavljen v časopisu Delo dne
25. 9. 1996 in Uradnem listu RS dne 4. 10.
1996.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 12. ure na sedežu podjetja pri
Virant Sonji ali Trampuš Lidiji ali po tel.
061-15-95-030 ali osebno.

Podjetje Velo, p.o., Ljubljana

La-650

Konim, podjetje za zastopanje, zuna-
njo in notranjo trgovino, p.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 56, ponavlja javni poziv za
vpis in vplačilo delnic v interno razdelitev
in notranji odkup v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Javni poziv se po-
daljšuje do 27. 11. 1996.
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Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 21. 12. 1994 in v Uradnem listu
RS, št. 78-80 z dne 23. XII. 1994 in prvo
podaljšanje v časopisu Dnevnik dne 24. 11.
1995 in v Uradnem listu RS, št. 69 z dne
1. XII. 1995.

Dodatne informacije so na razpolago pri
Nevenki Nadler, tel. 061/322-348.

Konim, p.o., Ljubljana

La-651

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 5. 12.
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.

V javnem pozivu v Večeru dne 2. 10.
1996 in Uradnem listu RS, št. 55 z dne 4. X.
1996 se stavek “rok se podaljšuje do vključ-
no 15. 11. 1996” mora glasiti pravilno “rok
se podaljšuje do vključno 5. 11. 1996”.

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

Hmezad TP Žana p.o. Žalec

Št. 78/96 La-652

Energoinvest, Tovarna transformator-
jev Ljubljana, p.o., Šlandrova 10, Ljub-
ljana podaljušuje javni poziv upravičencem
(zaposlenim, bivšim zaposlenim in upoko-
jencem) za sodelovanje pri vpisu in vplačilu
delnic s 50% popustom iz naslova notranje-
ga odkupa po potrjenem programu lastnin-
skega preoblikovanja, ki je bil prvič objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 27. IX.
1996, časopisu Delo z dne 27. 9. 1996 in
oglasnih deskah podjetje.

Javni razpis upravičencem je podaljšan
do 16. decembra 1996. Upravičenci lahko
vpišejo delnice notranjega odkupa v zame-
no za gotovino vsak delovnik od 7. do
15. ure na sedežu podjetje, Šlandrova 10,
soba 108/I.

Energoinvest,
Tovarna transformatorjev

Ljubljana p.o.

La-653

Region, p.o., Brežice, Cesta prvih bor-
cev 11, podaljšuje rok za javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim
in upokojencem) pri interni razdelitvi in no-
tranjem odkupu deleža podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 6. 12.
1996 in sicer vsak delovnik med 8. in 14. uro
na sedežu podjetja.

Vplačila delnic iz notranjega odkupa z
gotovino sprejemamo na privatizacijski po-
dračun št. 51620-698-000-0075179 pri vpla-
čilu pa je potrebno navesti: “plačilo kupni-
ne za delnice iz notranjega odkupa”.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 20 z dne 12. IV. 1996.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
0608/62-934 ali osebno na sedežu podjetja.

Projektirvni biro Region, p.o.
Brežice

La-654

IMP Klima montaža, d.o.o., Vojkova
58, Ljubljana, podaljšuje rok za javni po-
ziv upravičencem (zaposlenim, bivšim za-
poslenim in upokojencem podjetja) za so-
delovanje pri interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Podaljšani rok za
zbiranje lastninskih certifikatov in potrdil
za neizplačane plače bo od 2. 11. 1996 do
vključno 2. 12. 1996.

Prvi javni poziv je bil objavljen v časo-
pisu Slovenec dne 3. 10. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 56 z dne 11. 10. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije na sedežu podjetja oziroma na tele-
fon 061/186-21-59 in 061/168-35-85.

IMP Klima montaža, d.o.o.

Št. 73-96 La-645

Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah,
Rogaška cesta 46, Šmarje pri Jelšah, ob-
javlja spremembo programa lastninskega
preoblikovanja zavoda.

Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo je z odločbo
št. LP 2000/96-MP z dne 14. 5. 1996 odo-
brila program lastninskega preoblikovanja
Veterinarskega zavoda Šmarje pri Jelšah.
Program je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 31/96 z dne 14. VI. 1996 in dnevniku
Slovenec z dne 6. 6. 1996.

Agencija je 9. 10. 1996 izdala novo od-
ločbo št. LP 02000/1996-MP, s katero je
razveljavila in nadomestila prvotno zgoraj
navedeno odločbo.

Nominalna vrednost osnovnega (nomi-
niranega) kapitala zavoda je 26,500.000
SIT. Za navedeno višino družbenega kapi-
tala bo zavod izdal 2.240 začasnic, ki jih bo
po vpisu preoblikovanja zavoda v sodni re-
gister nadomestil s poslovnimi deleži z no-
minalno vrednostjo enega deleža v višini
10.000 SIT. Zavod bo izdal in izročil obsto-
ječim lastnikom 385 delnic in oblikoval re-
zerve v višini 15.000 SIT.

Veterinarski zavod je izbral naslednje
načine lastninskega preoblikovanja:

– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,

– notranji odkup zavoda v višini 40%
družbenega kapitala,

– prodaja delnic zavoda z zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala.

Prodajna cene delnice na dan 1. 1. 1993
znaša 10.006 SIT.

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 za 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.

Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah

La-648

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01103/96 z dne 27. 9. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Podjetje za urejanje hudourni-

kov, p.o.
Sedež: Ljubljana, Hajdrihova 28.
Matična številka: 5142369.
Šifra dejavnosti: 040002.
1.2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je bilo dne 6. 8. 1990 registrira-

no pri pristojnem Temeljnem sodišču v
Ljubljani, enota Ljubljana, s sklepom Srg
6281/90 in pod registrskim vložkom št.
812/00, kot družbeno podjetje.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 5,2%,

– Slovenski odškodninski sklad – 5,2%,
– Sklad RS za razvoj – 10,4%,
– udeleženci interne razdelitve – 10,4%,
– udeleženci notranjega odkupa – 20,8%,
– lastninski delež Republike Slovenije –

48%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju družbenega kapitala uporabilo nasled-
njo kombinacijo načinov preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena ZLPP,

– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja in
v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki so na podlagi deležev v njegovi lasti, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo, vložijo svoje lastniške certi-
fikate v zameno za delnice, ter tako sodelu-
jejo v interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške
certifikate v navedenem roku vsak delovnik
od 8. do 12. ure na sedežu podjetja. Rok je
prekluziven. Upravičenec, ki zamudi nave-
deni rok, ne more sodelovati pri interni raz-
delitvi delnic podjetja. Podjetje bo za inter-
no razdelitev delnic podjetja namenilo 20%
družbenega kapitala podjetja. Kolikor bo
vrednost predloženih lastniških certifikatov
upravičencev presegla 20% družbenega ka-
pitala, lahko tisti upravičenci, ki so sodelo-
vali pri interni razdelitvi delnic podjetja,
uporabijo presežek lastniških certifikatov za
kupnino v notranjem odkupu delnic. Pri tem
bo podjetje v zameno za lastniške certifika-
te razdelilo delnice interne razdelitve in upo-
rabilo presežke lastniških certifikatov in po-
trdila za notranji odkup delnic proporcio-
nalno za vsakega upravičenca posebej. V
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primeru, da bo ostal del delnic, namenjenih
interni razdelitvi, nerazdeljen, bo podjetje
izvedlo interni razpis za ožje družinske čla-
ne zaposlenih. Delnice, ki bodo razdeljene
v okviru interne razdelitve, so navadne del-
nice, ki se glasijo na ime in so neprenosljive
dve leti od njihove izdaje, razen z dedova-
njem. Podjetje bo delnice vodilo v demate-
rializirani obliki.

4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj za-

poslene in upokojene delavce podjetja in družb
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na
podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku 30
dni po objavi javnega poziva v časopisu Delo,
vplačajo delnice in tako postanejo udeleženci
notranjega odkupa delnic podjetja. Delnice bo
mogoče vplačati na poseben privatizacijski
račun št. 50106-698-26908, z navedbo: Plači-
lo kupnine za delnice notranjega odkupa. Rok
za vplačilo delnic je prekluziven.

Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne
more sodelovati v notranjem odkupu delnic.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa, imajo lastno-
sti iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializi-
rani obliki.

Delnice, ki jih bodo upravičenci odkupi-
li z denarnimi vplačili, so neprenosljive iz-
ven kroga udeležencev notranjega odkupa,
razen z dedovanjem. V okviru programa so
prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da
se število zaposlenih med udeleženci ne
zmanjša pod eno tretjino zaposlenih v pod-
jetju. Delnice, ki jih bodo upravičenci pri-
dobili v zameno za presežne lastniške certi-
fikate, so dve leti od njihove izdaje nepre-
nosljive, razen z dedovanjem. Po preteku
tega časa postanejo te delnice enake kot
ostale delnice iz programa notranjega odku-
pa. Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisali tudi soglasje k
aktu o lastninskem preoblikovanju in statu-
tu ter pristopili k delniškemu sporazumu s
pravili notranjega odkupa.

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

odločbo agencije, odobritvi objavljenega
programa lastninskega preoblikovanja, kr-
šene njegove, na zakonu temelječe pravice
oziroma pravne koristi, ter se postopka na
agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko
uveljavlja varstvo svojih pravic v 15 dneh
po tej objavi s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Repub-
like Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper
odločbo agencije o odobritvi programa
preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, Kotniko-
va 28, Ljubljana.

Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po tel. 061/17-75-204, ali
osebno na sedežu družbe, kjer jim je na
voljo tudi osnutek statuta delniške družbe
ter delničarskega sporazuma s pravili notra-
njega odkupa. Kontaktna oseba je Mira Vu-
kovič.

Podjetje za urejanje hudournikov, p.o.,
Ljubljana

Ob-649

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), podjet-
je Ljubljanske mlekarne, mlekarska indu-
strija, d.o.o., na podlagi programa o lastnin-
skem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 00806/1996-BR z dne 9. 10.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Ljubljanske mlekar-
ne, mlekarska industrija, d.o.o.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/2783/00.

2. Matična številka: 5048257.
3. Dejavnost: 013050.
Osnovna dejavnost podjetja je predelava

in konzerviranje mleka, laboratorijska kon-
trola mleka in mlečnih izdelkov, proizvod-
nja osvežilnih pijač, proizvodnja mineral-
nih vod in drugih vod, raziskava in razvoj v
mlečni živinorejski in rastlinski proizvod-
nji, kmetijska proizvodnja in storitve, pro-
izvodnja živinske krme, gozdarstvo, pro-
izvodnja lesene embalaže, trgovina na de-
belo in drobno, storitve kovinsko predelo-
valne obrti, gostinstvo.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje s 100% družbeno lastnino, s tem,
da je 11,65% kapitala lastnina Mesta Ljub-
ljana in 5,344% Mariborskih mlekarn.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

– zadruge – 25,993%,
– upravičenci Mesta Ljubljane –

12,445%,
– Pokojninski sklad – 4,405%,

– Odškodninski sklad – 4,405%,
– Sklad RS za razvoj – 8,810%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 17,511% (največ),
– upravičenci iz notranjega odkupa –

26,431% (največ).

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

– prenos navadnih delnic na zadruge –
29,687% družbenega kapitala,

– prenos navadnih delnic na sklade –
20,125% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – do 20%
družbenega kapitala,

– notranji odkup delnic – do 30,188%
družbenega kapitala.

7. Javni poziv

7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje Ljubljanske mlekarne, mlekar-

ska industrija, d.o.o., poziva upravičence
(vse zaposlene, bivše zaposlene in upokoje-
ne delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni
po objavi tega oglasa in poziva v Uradnem
listu RS, v dnevnem časopisu Delo ter na
oglasni deski podjetja (s tem, da rok začne
teči z dnem zadnje objave), zamenjajo last-
niške certifikate 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 zapo-
slenih v podjetju Ljubljanske mlekarne,
d.o.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 Ljubljanske mlekarne, mlekar-

ska industrija, d.o.o., Ljubljana, poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), da lahko
sodelujejo pri notranjem odkupu delnic pod-
jetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 30,19% družbenega kapitala, z upo-
števanjem 50% popusta.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati in denarnimi vplačili.

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

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

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v računovodstvu na sedežu
podjetja vsak delovni dan od ponedeljka do
petka, od 9. do 15. ure. Gotovinsko vplača-
ne delnice se vplačajo na poseben privatiza-
cijski podračun z navedbo “plačilo kupnine
za delnice podjetja v notranjem odkupu, št.
50102-698-000-0026705.

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
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dan od 9. do 12. ure, pri Schaup Marku ali
Zalar Francu, in sicer po tel. 061/341-993,
ali osebno na sedežu podjetja.

Ljubljanske mlekarne

Javna prodaja delnic
La-647

Na podlagi 26. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Saturnus Av-
tooprema, d.d., Letališka 17, Ljubljana in
Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28 objavljata

poziv

državljanom Republike Slovenije za uve-
ljavljanje predkupne pravice za nakup
84.931 delnic družbe Saturnus Avtoopre-
ma, d.d., Letališka 17, Ljubljana (dalje:
družba). Ponujene delnice predstavljajo
14,953% vseh delnic družbe.

Glavna dejavnost družbe je proizvodnja
neomejenih elektrotehničnih izdelkov, od te-
ga svetlobne in druge elektroopreme ter pri-
bora za motorna in druga vozila, proizvod-
nja cestnoprometne signalizacije, izdelava
predmetov iz plastičnih mas in umetnih sno-
vi, kovinsko predelovalne storitve, razisko-
valne in razvojne dejavnosti predmeta proi-
zvodnje, projektiranje in izdelava orodij in
naprav.

Osnovni pogoji nakupa:
– ponudba se lahko nanaša le na odkup

vseh ponujenih delnic skupaj,
– izhodiščna cena za vse ponujene delni-

ce je  390,088.083 SIT, z morebitnimi ko-
rekcijami zaradi spremembe v poslovanju
družbe do dneva izvršitve pogodbe,

– ponudnik je dolžan zagotoviti nadalje-
vanje proizvodnje v okviru glavne dejavno-
sti družbe. Ponudnik je dolžan skleniti us-
trezno kupoprodajno pogodbo v roku petih
dni po obvestilu, da je bil izbran kot naj-
boljši ponudnik,

– plačilo celotne kupnine se izvrši v ro-
ku sedmih dni po podpisu ustrezne kupo-
prodajne pogodbe.

Ponudniki so dolžni predložiti:
– poslovni načrt iz katerega bo razviden

program nadaljnega razvoja družbe,
– opis dosedanjih izkušenj s področja de-

javnosti družbe,
– dokazilo, da ima zagotovljena sredstva

za plačilo kupnine.
Popolno ponudbo z vsemi prilogami je

potrebno v zaprti kuverti z oznako “za javni
razpis Saturnus Avtooprema” dostaviti v ro-
ku trideset dni od objave na naslov: “Satur-
nus Avtooprema d.d., Letališka 17, 1000
Ljubljana”. Nepopolnih ponudb ne bomo
upoštevali.

Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe,
če oceni, da bi bilo s prodajo delnic ogrože-
no nadaljne poslovanje družbe.

Dodatne informacije lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo osebno na naslovu Sklad
Republike Slovenije za razvoj d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28 ali po telefonu
061/131-03-63 Janja Seliškar-Kovač.

Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Št. 043/96 Ob-4541

Razpisna komisija Javnega zavoda Lekar-
na Brežice razpisuje na podlagi določil 22.
člena statuta zavoda prosto delovno mesto

direktorja zavoda
Za direktorja zavoda je lahko imenovan

kandidat, ki poleg z zakonom predpisanih po-
gojev izpolnjuje še naslednje razpisne pogoje:

– da ima visokošolsko izobrazbo farma-
cevtske smeri in opravljen strokovni izpit,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v lekarniški dejavnosti,

– da je slovenski državljan,
– da aktivno obvlada slovenski jezik.
Delovno mesto direktorja zavoda razpi-

sujemo za štiriletni mandat.
Pisne prijave z dokazili o strokovni izo-

brazbi naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa z oznako “Za razpisno komi-
sijo” na naslov: Javni zavod Lekarna Breži-
ce, 8250 Brežice, Černelčeva 8.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.

Javni zavod Lekarna Brežice

Št. 57 Ob-4597

Nadzorni svet Tehniške založbe Slove-
nije, d.d., razpisuje delovno mesto

direktorja delniške družbe
Poleg pogojev, določenih z zakonom, mo-

ra kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka ali višja strokovna izobrazba;
– aktivno znanje najmanj enega svetov-

nega jezika;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dobnih področjih in organizacijsko-vodstve-
ne sposobnosti,

– kratek razvojni program (priložiti kot
prilogo).

Kandidat bo imenovan za direktorja za
dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
naštetih pogojev in razvojni program pošlji-
te v zaprti kuverti najkasneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Tehniška založba
Slovenije, d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana,
z oznako “za Nadzorni svet – razpis”.

Nadzorni svet bo o izbiri kandidatov od-
ločil v 30 dneh po razpisnem roku in kandi-
date obvestil o izbiri.

Nadzorni svet
Tehniške založbe Slovenije, d.d.

Razpisi
javnih natečajev

Popravek
V javnem razpisu za kreditiranje projek-

tov iz sredstev, pridobljenih iz naslova za-
kona o uporabi sredstev, pridobljenih iz na-
slova kupnine na podlagi zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.

45/95) objavljenem v Uradnem listu RS, št.
58-59 z dne 25. X. 1996, Ob-4532, št. 44/96
se v točki 2.3. Kreditni pogoji, odplačilna
doba pod (3) pravilno glasi:

(3) obrestna mera: TOM +6% letno;
Uredništvo

Št. 96/55 Ob-4537

Krajevna skupnost Mlačevo, Veliko Mla-
čevo 6/a, Grosuplje, na podlagi 53. člena
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84) in na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja

javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji hodnika za

pešce v naselju Veliko Mlačevo pri
Grosupljem

1. Investitor: Krajevna skupnost Mlače-
vo, Veliko Mlačevo 6/a, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo del pri izgradnji hodnika za pešce v
naselju Veliko Mlačevo pri Grosupljem v
naslednjem obsegu: preddela, zemeljska de-
la in temeljenje, izvedba voziščne konstruk-
cije, odvodnjavanje in oprema ceste, sklad-
no s projektom “Veliko Mlačevo – R – 327
– hodnik za pešce”, št. 20/95-A – okt. 1996,
ki ga je izdelal ZPKSU Grosuplje.

3. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, Grosuplje, pri Ireni Šulc, tel. 761-211.

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

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
oziroma na razpoložljiva sredstva ali odsto-
piti od podpisa pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je novem-
ber 1996, rok dokončanja del pa januar
1997.

7. Lokacija: hodnik za pešce poteka ob
regionalni cesti R-327 Grosuplje–Krka (juž-
ni rob naselja Veliko Mlačevo), na dolžini
529 m.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izdajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 19. 11. 1996

do 8.30 na naslov: Krajevna skupnost Mla-
čevo, Veliko Mlačevo 6/a, Grosuplje (gasil-
ski dom). Kuverte morajo biti zalepljene z
lepilnim trakom, preko katerega je žig po-
nudnika ter označene z oznako “Hodnik za
pešce Veliko Mlačevo – Ne odpiraj”. Po-
nudbe, poslane po pošti morajo prispeti na
navedeni naslov najkasneje do 18. 11. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 19. 11. 1996
ob 9. uri v prostorih KS Mlačevo, Veliko
Mlačevo 6/a, Grosuplj (gasilski dom). Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo predloži-
ti pismeno pooblastilo.
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11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Krajevna skupnost Mlačevo

Ob-4538

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

javno zbiranje ponudb
za izvedbo kanalizacije “Kanalizacija po

vasi Sočerga”
Gradnja obsega:
– zemeljska dela,
– fekalna kanalizacija, PVC cevi od

Ø 200 mm do Ø 250 mm skupna dolžina 850 m,
– lokalna kanalizacijska čistilna napra-

va, dimenzionirana za vas Sočergo in Luki-
ni (200 PE).

Predvideni rok pričetka del je 16. 12.
1996.

Predvideni rok dokončanja del je 15. 6.
1997.

Ponudbe morajo biti izdelane po določi-
lih razpisne dokumentacije, ki jo lahko po-
nudniki prevzamejo, po plačilu kupnine, na
Rižanskem vodovodu Koper, ul. 15. maja
št. 13, v službi investicij, tel. 066/32-141
(Stopar Mira). Višina kupnine znaša 50.000
SIT in jo je treba plačati na ŽR
51400-601-11191 z oznako “Kanalizacija
Sočerga – razpisna dokumentacija”.

Rok za odkup razpisne dokumentacije je
do vključno 8. 11. 1996.

Rok za dostavo ponudb je do 4. 12. 1996
do 12. ure na navedeni naslov, ko se bo tudi
izvedlo odpiranje ponudb.

Rižanski vodovod Koper

Ob-4539

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec,
na podlagi 91. člena zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih

prostorov
1. Naročnik: Upravna enota Slovenj Gra-

dec, Meškova 21.
2. Predmet razpis: čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Slovenj Gradec, in
sicer:

– poslovni prostori na Meškovi 21 (ce-
lotna zgradba, razen mansarde),

– poslovni prostori na Pohorski 2 (prit-
ličje in prvo nadstropje, leva stran),

– poslovni prostor na Šolski 5 (poročna
dvorana),

– skupna izmera prostorov je 1.744 m2.
3. Ponudba mora biti v SIT za m2 površi-

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

storov, sanitarij in skupnih prostorov,
– čiščenje steklenih površin na vsaka 2

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

letno,

– čiščenje pločnika-dohoda k stavbi na
Meškovi 21 in vhodov na Pohorski 2 (po-
metanje),

– zagotavljanje čistoče v času rednega
dela Upravne enote, vsaj 3 ure dnevno,

– odklepanje in zaklepanje vhodnih vrat.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, morajo predložiti naslednje
podatke:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

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

c) BON 1, 2 oziroma 3 za podjetja, za
samostojne podjetnike pa potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani davčnega ura-
da,

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

e) jamstvo za kvalitetno izvedbo del,
f) morebitne dodatne ugodnosti.
5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-

koli predplačilo ali krajše plačilne roke kot
so navedeni v točki 4.d) se pri izbiri ne
bodo upoštevale.

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

7. Delavci, ki bodo opravljali storitve
čiščenja v prostorih upravne enote ne smejo
biti kaznovani za dejanja, ki je po zakonu
ovira za sklenitev delovnega razmerja v dr-
žavnem organu, ponudnik pa je dolžan za-
gotoviti, da bodo v prostorih čistili vedno
isti delavci, vsako spremembo pa mora pred-
hodno javiti naročniku.

8. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka:

– cena in plačilni pogoji,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti.
9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– ponudba za čiščenje poslovnih prostorov
Upravne enote Slovenj Gradec”. Na kuverti
mora biti naveden točen naslov ponudnika.

10. Rok za oddajo ponudb je četrtek
7. 11. 1996 do 12. ure. Šteje se, da je ponud-
ba prispela v roku, če je prispela na naslov
naročnika v roku določenim v prejšnjem
stavku.

11. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
14. 11. 1996 ob 12. uri na sedežu naročnika
Meškova 21 v sejni sobi.

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov, ki pa morajo ime-
ti s seboj pooblastilo.

12. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene z zahtevami razpisa.

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

14. Dodatne informacije lahko dobijo
zainteresirani v času razpisa pri Ksandiju
Javorniku vsak delovni dan med 8. in 10.
uro, tel. 0602/41-151.

Upravna enota Slovenj Gradec

Št. 150/96 Ob-4543

Občina Radenci, Radgonska c. 9, Ra-
denci, objavlja na podlagi določil zakona o

izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-
niškega, potrošnega, računalniškega mate-
riala in papirja za potrebe Občine Radenci.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša letno 1 mio SIT.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v tajništvu Občine Radenci.

4. Rok dobave: sukcesivne dobave v ro-
ku enega leta po izbiri in sklenitvi pogodbe.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-
du z 12. členom zgoraj citirane odredbe.

Vsebovati morajo še:
– ponudbene predračune, ki se pripravi-

jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom,

– dobavne roke,
– vzorce po razpisni dokumentaciji (ku-

verte, nalepke itd.) in prospektni material,
– dosedanje reference za podobne do-

bave,
– plačilne pogoje.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-

viru posamezne skupine pisarniškega mate-
riala po razpisni dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti s strani izbranega dobavitelja lah-
ko takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za dobavo pisarniškega mate-
riala naslednjega najugodnejšega dobavite-
lja po tem javnem razpisu.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kompleksnost ponudbenega asortima-
na v okviru posamezne skupine pisarniške-
ga materiala iz specifikacije,

– konkurenčnost cen,
– kakovost ponujenega materiala,
– brezplačna dostava,
– dobavni rok za običajna naročila,
– količinski popust,
– dodatne ugodnosti,
– odzivni čas,
– brezplačna dostava.
8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po

objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je.

9. Šteje se, da je ponudba prispela v ro-
ku, če je bila v roku določenem v prejšnjem
odstavku oddana v vložišču občine ali pri-
poročeno po pošti.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika z navedbo
razpisa “Dobavljanje pisarniškega materia-
la” in opozorilom “Ne odpiraj – ponudba –
javni razpis”.

Javno odpiranje ponudb bo ob 13. uri
prvega naslednjega delovnega dne po pote-
ku roka iz 9. točke v pisarni tajnika občine.
Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki bo-
do prejete pravočasno in bodo opremljene v
skladu z zahtevami razpisa.

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

Občina Radenci
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Ob-4545

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 29/93 in 19/94) objavlja
Frešer Štefan, Preloge 6, Zg. Ložnica

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev malega

namakalnega sistema
1. Naročnik: Frešer Štefan, Preloge 6,

Zg. Ložnica.
2. Predmet razpisa: izgradnja malega na-

makalnega sistema (v izmeri 3.8 ha).
3. Razpisno dokumentacijo dobite pri

Frešer Štefanu, Preloge 6, Zg. Ložnica.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

iz 2. točke tega razpisa znaša 8,900.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je no-

vember 1996, zaključek del v letu 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisnih del,
– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, način zavarovanja iz-

polnitve obveznosti.
7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od

30 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Naslov za oddajo ponudb je: Frešer Šte-

fan, Preloge 6, 2316 Zg. Ložnica.
9. Javno odpiranje ponudb bo 12. no-

vembra 1996 ob 14. uri pri Frešer Štefanu,
Preloge 6, Zg. Ložnica.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Frešer Štefan, Zg. Ložnica

Ob-4546

Javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobava naslednje-
ga pisarniškega materiala:

– mape, fascikli, papir, zvezki, kuverte,
obrazci,

– pisala (svinčniki, kemični svinčniki,
flomastri, bombice, minice ipd.),

– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,
kasete ipd.,

– računalniški material (tonerji, diskete,
riboni ipd.),

– koledarji, vizitke, namizni koledarji in
drug material.

2. Orientacijska vrednost nabavljenega pi-
sarniškega materiala v zadnjem trimesečju
leta 1996 in v letu 1997 znaša 2,500.000 SIT.

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

Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– dobavne roke za naročen material,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo materiala,
– tehnično in propagandno gradivo za

ponujen material,

– plačilne pogoje.
4. Merila za izbor najugodnejših ponudb

so predvsem:
– kvaliteta,
– cena,
– dobavni rok in način dobave,
– način in rok plačila.
5. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Upravna enota Ruše, Kolodvorska 9, 2342
Ruše. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čatenih kuvertah. Na ovojnici naj bo ozna-
čeno: “Ne odpiraj – javni razpis” z oznako
ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo
19. novembra 1996 ob 9. uri, v prostorih
Upravne enote Ruše.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 20 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Upravna enota Ruše

Št. 012-01/96 Ob-4547

Javni razpis
za izbiro izvajalca za:
1. obnovo lokalne ceste Cerkno–Novaki,
2. dokončanje vodovoda v KS Straža,
3. obnovo  vodovoda  po  poplavah  v

Cerknem.
Naročnik del je Občina Cerkno.
Razpisna dokumentacija je na vpogled

na občinskem uradu Občine Cerkno, Plati-
ševa ulica 9, Cerkno, kontaktna oseba je
Janez Rupnik, tel. 065/745-131.

Orientacijska vrednost razpisanih del je:
ad 1. 5,500.000 SIT,
ad 2. 3,000.000 SIT,
ad 3. 3,500.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremem-

be obsega del kot je razpisan, glede na pri-
liv (republiška sredstva, sredstva lokalne
skupnosti). Izvajalec v tem primeru ni upra-
vičen do odškodninskega zahtevka.

Čas izvajanja del: november 1996.
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe in garancijski rok,
– dokazilo o strokovnosti,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
Ponudba mora biti zapečatena in ozna-

čena pod nazivom ad 1., ad 2., ad 3.
Rok prijave po tem razpisu je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer na-

slednji delovni dan po poteku roka za prija-
vo, v prostorih občinskega urada Občine
Cerkno, ob 12. uri.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
v roku 5 dni po datumu odpiranja ponudb.

Občina Cerkno

Št. 668/96 Ob-4548

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 Osnovna šola Brežice

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in zamenjavo peči za centralno

ogrevanje v OŠ Brežice
I. Splošna določila

1. Naročnik: Osnovna šola Brežice, Lev-
stikova ulica 18, Brežice, tel. 0608/61-223.

2. Predmet razpisa: dobava in zamenja-
va peči in gorilnika za centralno ogrevanje
v OŠ Brežice.

3. Moč kotla: 900–1100 kW, gorilnik
Weishaupt ali Tissen.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovno-tehnična usposobljenost,
– reference na področju predmeta razpisa,
– celovitost ponudbe,
– cena, plačilni pogoji, garancije, poseb-

ne ugodnosti (predvsem možnost kreditira-
nja, odloga plačila za leto 1997 oziroma
obročnega plačila).

II. Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati vse

podatke, predpisane z odredbo o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

2. Pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami, v zapečatenih ovojni-
cah z označbo: “Ponudba za javni razpis –
Zamenjava peči za centralno ogrevanje v
OŠ Brežice – Ne odpiraj!” morajo ponudni-
ki dostaviti v roku 15 dni od objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Os-
novna šola Brežice, Levstikova ulica 18,
8250 Brežice.

3. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
izvedla posebna komisija tretji dan po pote-
ku roka za dostavo ponudb (oziroma prvi
naslednji delovni dan), ob 11. uri, v tajniš-
tvu OŠ Brežice.

4. Vse ostale informacije ter druga raz-
položljiva dokumentacija je ponudnikom na
voljo na naslovu naročnika (tel.
0608/61-223), vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

5. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od izbire.

6. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 8 dni od dokončne izbire.
Če izbrani ponudnik v navedenem roku brez
upravičenega razloga ne sklene pogodbe ali
ne prične z izvajanjem del, ki so predmet
razpisa, bo naročnik v nadaljnjem roku 8
dni sklenil pogodbo z drugim najugodnej-
šim ponudnikom.

Osnovna šola Brežice

Št. 816 Ob-4549

Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Mari-
bor, Strma ulica 8, Maribor, objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo sekundarnega
kanalizacijskega zbiralnika ob Areški

cesti v Rušah
I. Investitor: Komunalno podjetje Ni-

grad, p.o., Strma ul. 8, Maribor.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izgradnjo sekundarnega
kanalizacijskega zbiralnika ob Areški cesti
v Rušah.

III. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu KP Nigrad, Strma
ul. 8, Maribor, vsak delovni dan med 8. in
10. uro, pri Aleksandru Piršu, dipl. inž. (tel.
062/225-351).
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IV. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 9,500.000 SIT.

V. Dela bodo predvidoma potekala v me-
secu novembru in decembru 1996.

VI. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 30 dni.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

tovrstnih del,
– ponudbena cena,
– finančni pogoji.
VIII. Investitor si pridržuje pravico, da v

primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del, glede na razpoložljiva finanč-
na sredstva.

IX. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah investi-

torja, morajo ponudniki oddati v tajništvu
KP Nigrad, Strma ul. 8, Maribor, ali poslati
po pošti najpozneje v roku 15 dni po objavi
razpisa.

Ponudba mora biti v zapečatnem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – kanaliza-
cija Ruše”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

X. Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika naslednji de-
lovni dan po poteku roka za oddajo ponud-
be, ob 9. uri, v prostorih KP Nigrad, Mari-
bor, Strma ul. 8 (soba št. 26, I. nad.).

Komunalno podjetje Nigrad

Št. 7 Ob-4550

Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana,
Vojkova 19, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za nabavo izolirnih dihalnih aparatov

(300 bar) po EN 137
Oprema, ki jo nameravamo kupiti, ob-

sega:
a) 62 kosov – aparati (nosilec s trakovi

za oprtanje in pritrditev cilindrov, reducirni
ventil, priključek na srednjem tlaku za do-
datno masko, varnostna piščal, manometer),

b) 77 kosov  –  nadtlačni  pljučni  avto-
mati,

c) 15 kosov – podaljški (1 = 1,5 m) za
priključitev dodatne maske na srednjem
tlaku,

d) 50 kosov – cilindri za komprimiran
zrak (300 bar), kompozitni z Al-jedrom, vo-
lumna 6,8 l,

e) 12 kosov – cilindri za komprimiran
zrak (300 bar), kompozitni z Al-jedrom, vo-
lumna 12 l,

f) 130 kosov – nadtlačne maske s pettoč-
kovno pritrditvijo.

Orientacijska vrednost naročila je
18,000.000 SIT.

Merila za izbiro dobavitelja so:
– cena,
– reference v poklicnih gasilskih enotah,
– udobnost za uporabo v ekstremno tež-

kih pogojih,

– enostavno za rokovanje,
– stroški vzdrževanja,
– garancija,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji.
Rok za dostavo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb je prvi delovni dan po

izteku roka za oddajo ponudbe, ob 8. uri, v
Gasilski brigadi Ljubljana, Vojkova 19.

Eventualne dodatne informacije je pri di-
rektorju Gasilske brigade Ljubljana, tel.
061/168-33-71.

Javni zavod Gasilska brigada,
Ljubljana

Št. 2633/96 Ob-4551

Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, Trbov-
lje, na podlagi sklepa skupščine družbe z
dne 17. 9. 1996 in v skladu z določili odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo
vknjižbe etažne lastnine

1. Splošni pogoji
1.1. Naročnik: Spekter, d.o.o., Trg revo-

lucije 7, Trbovlje.
1.2. Predmet razpisa je izbira izvajalcev

s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
izvedbo vseh opravil, potrebnih za vknjižbo
etažne lastnine v zemljiški knjigi pri Okraj-
nem sodišču v Trbovljah, izhajajoč iz seda-
njega dejanskega in zemljiškoknjižnega sta-
nja, na stanovanjih v lasti naročnika (ca.
1700 stanovanj).

1.3. Orientacijska vrednost del: 35.000
SIT na stanovanje.

1.4. Predvideni rok pričetka del: januar
1997.

Predvideni rok zaključka del: junij 1999.
1.5. Za pravočasno prispele prijave bodo

štele tiste, ki bodo oddane v tajništvu pod-
jetja Spekter, Trg revolucije 7, Trbovlje,
najkasneje do 10. ure, 30. dan po objavi v
Uradnem listu RS, v zapečateni kuverti z
oznako imena ponudnika in oznako “Vknjiž-
ba etažne lastnine – Ne odpiraj – ponudba”.

Za prvi dan šteje naslednji dan po datu-
mu izida Uradnega lista RS.

2. Vsebina prijave – dodatni podatki
2.1. Prijava mora biti smiselno izdelana

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

2.2. V prijavi mora biti predložena še
naslednja dokumentacija:

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo no-

silci naloge (BON 1, BON 2, BON 3) ali
zadnja odmerna odločba in potrdilo o plača-
nih davkih,

– seznam podizvajalcev (s potrdili o re-
gistraciji).

2.3. Opcija ponudbe: 60 dni.
3. Kriteriji za izbiro:
3.1. kvaliteta ponudbe (stopnja dodela-

nosti, natančnost, obseg razdelave v skladu
z 2. točko tega razpisa);

3.2. reference;
3.3. garancija za doseganje predlaganih

rokov;

3.4. solventnost podjetja v zadnjih dveh
letih;

3.5. najugodnejša cena, možnost krediti-
ranja, način plačila in obračuna (sistem
funkcionalni ključ);

3.6. način prevzemanja rizika za nedo-
seganje pogodbenih rokov in kvalitete.

4. Odločitve o razpisu
4.1. Javno odpiranje pravočasno prispe-

lih prijav bo izvedeno trideseti dan po obja-
vi v Uradnem listu RS, ob 11. uri, na sedežu
podjetja, pri čemer za prvi dan šteje nasled-
nji dan po datumu objave v Uradnem listu
RS. Kolikor pride dan odpiranja na dela
prost dan, je odpiranje prvi naslednji delov-
ni dan.

4.2. Pri odpiranju morajo imeti prisotni
predstavniki pismeno pooblastilo za zasto-
panje.

4.3. Upoštevane bodo le tiste prijave, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.

4.4. Končno odločitev bo naročnik spo-
ročil vsem ponudnikom v 45 dneh po jav-
nem odpiranju.

Spekter, d.o.o., Trbovlje

Ob-4554

Mestna občina Slovenj Gradec v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:

izgradnja 1. faze kolektorja za
kanalizacijo Slovenj Gradec–Pameče
1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa: izgradnja 1. faze ko-

lektorja za kanalizacijo Slovenj Gradec -
Pameče v skladu z razpoložljivo tehnično
dokumentacijo.

3. Razpisno dokumentacijo (predizmere
in popis del) dobite v prostorih Mestne obči-
ne Slovenj Gradec, Uprava za gospodarske
javne službe, Šolska ulica 10, Slovenj Gra-
dec, vsak delovni dan od 8. do 10. ure, prvi
delovni dan po objavi v Uradnem listu RS.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference pri izvajanju takih ali po-

dobnih del,
– strokovna usposobljenost kadra,
– cene za razpisana dela (najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnješi),
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev določenih z raz-

pisom.
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6. Orientacijska vrednost popisanih del
je 20,000.000 mio SIT.

Investitor si pridržuje določati eventual-
ni manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva sredstva in glede na prido-
bitev sredstev. V tem primeru ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

7. Rok za pričetek del je takoj po podpi-
su pogodbe z najugodnješim ponudnikom
oziroma z določili pogodbe.

8. Ponudbe v skladu z zahtevami pošljite
v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska cesta 5, Slovenj Gradec. Kot pravo-
časno prispele, se bodo štele tiste ponudbe,
ki jih bo naročnik prejel do navedenega da-
tuma do 10. ure.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj-ponudba-jav-
ni razpis za izvedbo del: Izgradnja 1. faze
kolektorja za kanalizacijo Slovenj Gradec–
Pameče (prva faza).

9. Odpiranje ponudb bo javno prvi de-
lovni dan po izteku rapisa ob 10. uri v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec. Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismeno
pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni takoj po sklepu
komisije  o  izbiri  najugodnejšega  ponud-
nika.

Mestna občina
Slovenj Gradec

Ob-4555

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

javni razpis
za nabavo opreme občinskega urada
Splošni podatki
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet razpisa: oprema za upravne

prostore občinskega urada (oprema za 4.
pisarne).

3. Popis opreme:
– računalniška miza – 2 kom,
– segment 90 stop. – 2 kom,
– pisalna miza – 2 kom,
– predalnik – 2 kom,
– vrtiljak – 2 kom,
– fotelj (blago) – 6 kom,
– konferenčna miza – 2 kom,
– omara za reg. – 6 kom,
– vrhnja plošča za tri omare – 2 kom,
– obešalnik – 4 kom,
– koš za smeti – 4 kom,
– pisalna miza 120 × 80 – 1 kom,
– vrtiljak – 1 kom,
– predalnik – 1 kom,
– omara 1 kom,
– strop za eno omaro – 1 kom,
– nizka omarica kotna 150 × 150 × 72,
– stol – 3 kom,
– stol – 5 kom,
– konferenčna miza – 1 kom.
4. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi.
5. Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z

oznako “Javni razpis za nabavo opreme –
Ne odpiraj!”.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference proizvajalca opreme,
– celovitost ponudbe,
– ponudbene cene s prometnim davkom,
– plačilni pogoji (najkrajši plačilni rok

je 30 dni po dobavi opreme).
7. Izbrani ponudnik mora za izvedbo ga-

rancijskih obveznosti predložiti akceptni na-
log v višini 5% vrednosti kupnine.

8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri
v prostorih občinskega urada Občine Du-
plek, Cesta 4. julija 106.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
boru v roku 8 dni po poteku razpisnega
roka.

Naročnik si pridržuje pravico do svoje
izbire najugodnejšega ponudnika. Naročnik
si pridržuje tudi pravico da odstopa od pod-
pisa pogodbe v primeru, da ne bo na razpo-
lago investicijskih sredstev.

Občina Duplek

Ob-4556

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

javni razpis
za ureditev okolja ob obrtni coni v

Slovenski Bistrici
1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: ureditev okolja ob

obrtni coni v Slovenski Bistrici – izvedba
cest, pločnikov in parkirišč.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu Občine Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Informacije v zvezi z dokumentacijo dobite
na tel. 811-457, Hojnik Branko. Za pokritje
stroškov dokumentacije je potrebno naka-
zati 20.000 SIT na žiro račun
51810-630-25589.

4. Orientacijska vrednost del je
10,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
pričetka in konca del je mesec november
1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference za področje in obseg raz-
pisanih del, ponudbena cena za enoto, stroj-
ne in delovne kapacitete, način plačila in
fiksnost cen, garancijske ugodnosti, kakor
tudi morebitne druge ugodnosti.

8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa na naslov Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za ureditev
okolja ob obrtni coni v Slovenski Bistrici”.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
9. uri, v prostorih oddelka.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 20 dni po odpiranju po-
nudb.

Ob-4557

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

javni razpis
za ureditev parkirišča ob Titovi cesti v

Slovenski Bistrici
1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: ureditev parkirišča

ob Titovi cesti v Slovenski Bistrici.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo na sedežu Občine Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Informacije v zvezi z dokumentacijo dobite
na tel. 811-457, Hojnik Branko. Za pokritje
stroškov dokumentacije je potrebno naka-
zati 20.000 SIT na žiro račun
51810-630-25589.

4. Orientacijska vrednost del je
10,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
pričetka in konca del je mesec november
1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference za področje in obseg raz-
pisanih del, ponudbena cena za enoto, stroj-
ne in delovne kapacitete, način plačila in
fiksnost cen, garancijske ugodnosti, kakor
tudi morebitne druge ugodnosti.

8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa na naslov Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za uredi-
tev parkirišča ob Titovi cesti v Slovenski
Bistrici”.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
11. uri, v prostorih oddelka.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu naj-
kasneje v roku 20 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-4558

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

javno zbiranje ponudb
za izvedbo vodovoda in kanalizacije za

vas Podpeč
Gradnja obsega:
– zemeljska dela,
– vodovod, TPE in LŽ cevovodi v skup-

ni dolžini 1450 m,
– vodovodni raztežilnik 20 m3,
– fekalna kanalizacija po vasi in zbirni

vod do obstoječega fekalnega kolektorja,
skupna dolžina 2150 m.

Predvideni rok pričetka del je 16. 12.
1996.

Predvideni rok dokončanja del je 15. 6.
1997.

Ponudbe morajo biti izdelane po določi-
lih razpisne dokumentacije, ki jo lahko po-
nudniki prevzamejo, po plačilu kupnine, na
Rižanskem vodovodu Koper, Ulica 15. ma-
ja št. 13, v službi investicij, tel. 066/32-141
(Stopar Mira). Višina kupnine znaša
100.000 SIT in jo je treba plačati na ŽR
51400-601-11191, z oznako “Vodovod in
kanalizacija za vas Podpeč – razpisna doku-
mentacija”.

Rok za odkup razpisne dokumentacije je
do vključno 8. 11. 1996.

Rok za dostavo ponudb je do 4. 12. 1996
do 12. ure na navedeni naslov, ko se bo tudi
izvedlo odpiranje ponudb.

Rižanski vodovod Koper
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Št. 039-9/96-31 Ob-4559

Upravna enota Laško, Mestna ul. 2,
Laško, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo pisarniškega, potrošnega,
računalniškega materiala in papirja,
čistil, barv in toaletno - sanitarnega

materiala
1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-

niškega, potrošnega, računalniškega mate-
riala in papirja, čistil, barv in toaletno-sani-
tarnega materiala za potrebe Upravne enote
Laško.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša 7,000.000 SIT.

3. Rok dobave: sukcesivne dobave v ro-
ku enega leta po izbiri in sklenitvi pogodbe.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v tajništvu Upravne enote Laško,
Mestna ul. 2, Laško.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be. Vsebovati morajo še:

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne dobave,
– ponudbene predračune, ki se pripravi-

jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom. K predra-
čunu naj bodo priloženi trenutno veljavni
ceniki samo za artikle, navedene v razpisni
dokumentaciji,

– plačilne pogoje najmanj 40 dni po po-
samezni dobavi,

– dobavne roke.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-

viru posamezne skupine pisarniškega mate-
riala po razpisni dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da lahko ob neizpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti s strani izbranega dobavite-
lja takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za dobavo pisarniškega ma-
teriala drugega najugodnejšega ponudnika
po tem javnem razpisu.

7. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– celovitost ponudbe,
– kvaliteta materiala,
– fiksnost cen,
– količinski popusti,
– stalne količinske zaloge asortimana z

možnostjo hitre dobave ob nujnem naročilu,
– brezplačna dostava,
– popusti in druge ugodnosti ponudnika.
Ponudbe, ki bodo zahtevale kakršnokoli

predplačilo in ali krajše plačilne roke, se pri
izbiri ne bodo upoštevale.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na naslov: Upravna enota
Laško, Mestna, ul. 2, Laško, z oznako po-
nudnika, z navedbo razpisa in opozorilom
“Ne odpiraj - ponudba za javni razpis.”

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Šteje se, da je ponudba prispela v roku,
če je bila v roku, določenem v prejšnjem

odstavku, oddana v sprejemni pisarni
Upravne enote Laško ali poslana priporoče-
no po pošti.

10. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka iz 9. točke in sicer ob 10. uri
v pisarni načelnika Upravne enote Laško,
Mestna ul. 2.

Če bo dan po poteku roka iz prejšnjega
odstavka dela prost dan, bo odpiranje po-
nudb prvi naslednji delovni dan.

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

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

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

Upravna enota Laško

Št. 175-1/96 Ob-4560

Javni razpis
za izvajanje del za izgradnjo

sekundarnega omrežja vodovoda Zalog
pri Šempetru–Martjaki

1. Investitor: Krajevna skupnost Šempe-
ter v Savinjski dolini.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo pripravljalnih, zemeljskih, gradbe-
nih in montažnih del ter nabave vodovodne-
ga materiala.

3. Razpisno dokumentacijo se lahko
dvigne v prostorih Krajevne skupnosti Šem-
peter, Šempeter 31, vsak dan od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS do 15. 11. 1996, od
9. do 12. ure.

Zaradi možnosti ogleda na terenu vas
prosimo za predhodno najavo po telefonu o
dnevu prihoda. Prihod najavite na tel.
063/701-115.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 5.000 SIT, ki jo je treba plačati v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50750-645-64131, Krajevna skupnost Šem-
peter.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
6. Rok za dostavo ponudb je 25. 11. 1996

do 12. ure, na naslov Krajevna skupnost
Šempeter, Šempeter 31, 3311 Šempeter v
Savinjski dolini, v zaprti in zapečateni ku-
verti z oznako “Vodovod Zalog pri Šempe-
tru–Martjaki”.

7. Odpiranje ponudb bo komisijsko v te-
kočem tednu, v sejni sobi Krajevne skupno-
sti Šempeter.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Krajevna skupnost Šempeter

Št. 033-550/96 Ob-4561

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega

razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del gradnje

rekonstrukcije M. Kuzmiča–Štefana
Kovača–Severjeva v Murski Soboti
1. Investitor: Mestna občina Murska So-

bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija križišča

M. Kuzmiča–Štefana Kovača–Severjeva.
3. Rok izvedbe del: december 1996–ja-

nuar 1997.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota (tel.
069/31-000), kjer je tudi na vpogled pro-
jektna dokumentacija.

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

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditira-
nja, fiksnost cene;

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

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

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del;

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

dokaz o registraciji firme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Zapečateno ponudbo z oznako “Ponudba,

ne odpiraj – rekonstrukcija križišča” je treba
dostaviti na naslov Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

9. Javno odpiranje ponudb bo v 20 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

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

Mestna občina Murska Sobota

Ob-4563

Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Vuzenica kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

agromelioracijskih del obnove trajnih
nasadov na območju Občine Vuzenica

Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Vuzenica, Mladin-

ska 1, Vuzenica.
2. Predmet razpisa: sajenje z dobavo sa-

dik sadnega drevja po projektu CRPOV na
območju Primoža na Pohorju.

3. Orientacijska vrednost del: 2,700.000
SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu Občine Vuzenica, vsak de-
lovni dan, 5 dni od objave razpisa.
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Informacije dobite na tel. 0602/64-110.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– fiksnost cen,
– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
6. Ponudbe za javni razpis predložite v

10 dneh do 12. ure po objavi razpisa, v
sprejemno pisarno Občine Vuzenica, v za-
prti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za agromelioracijska dela”.

Odpiranje ponudb bo še isti dan ob
13. uri, na sedežu Občine Vuzenica, Mla-
dinska 1, Vuzenica.

Občina Vuzenica

Ob-4562

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

javni razpis
za izdelavo ureditveno investicijskega

elaborata obnove vinogradov, ki so bili v
lasti KK Ritoznojčan

1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izdelava ureditveno

investicijskega elaborata vinogradniških po-
dročij, ki so bila v lasti KK Ritoznojčan (Ri-
toznoj, Kovača vas, Zg. Polskava, Visole).

3. Približna vrednost razpisanih del:
4,500.000 SIT.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak delavnik od objave jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure v prostorih
Občine Slovenska Bistrica, Oddelek za gos-
podarstvo.

5. Merila za izbor najugodnejše ponudbe:
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena vrednost,
– rok izdelave investicijskega elaborata,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
6. Ponudbe za javni razpis je treba pred-

ložiti najkasneje v 10 dneh po objavi javne-
ga razpisa v sprejemno pisarno Občine Slo-
venska Bistrica, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za elaborat obnove
vinogradov”.

7. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb ob 8. uri
v prostorih Občine Slovenska Bistrica.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 430-3/96-5 Ob-4564

Občina Puconci objavlja na podlagi odred-
be za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za zbiranje najugodnejšega ponudnika

računalniške programske opreme
in strojne ter mrežne programske
opreme za neposredne in celovite

potrebe občine – uporabnika proračuna
A) Splošni pogoji:
1. Naročnik: Občina Puconci, Puconci 80.

2. Predmet razpisa: računalniška program-
ska oprema in strojna ter mrežna programska
oprema za neposredne in celovite potrebe
uporabnika proračuna – Občine Puconci.

3. Orientacijska skupna vrednost ponu-
jene programske in strojne ter mrežne pro-
gramske opreme lahko znaša največ
2,500.000 SIT.

4. Rok začetka aktivne uporabe računal-
niške programske in strojne ter mrežne pro-
gramske opreme je najkasneje 12. 12. 1996.

5. Merila za izbor: prijaznost, celovita
uporabnost in vsestranska povezanost vseh
aplikacij oziroma programov ponujene ra-
čunalniške programske opreme, neposred-
no prilagojene potrebam uporabnika prora-
čuna = Občine Puconci, prepričljivost zna-
čilnosti oziroma lastnosti uporabe ponujene
računalniške programske opreme, referen-
ce, enostavnost osvojitve in obvladovanja
vsestranske, celovite in medsebojno pove-
zane uporabe celotne programske opreme
in sprotno prilagajanje obstoječih progra-
mov spremenjenim predpisom in novim po-
trebam uporabnika proračuna, skupna cena
in plačilni pogoji, ki med drugim ne zahte-
vajo predplačila.

B) Razpisni pogoji:
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– firmo ali ime ponudnika.
I. Seznam računalniške programske op-

reme po modulih z vzpostavljeno smiselno
povezavo med moduli:

1. Glavna knjiga – prirejena za uporab-
nike proračuna, ki omogoča sprotno sprem-
ljanje finančnega prometa skozi vse leto in
daje vse potrebne izpise in preglede.

2. Saldakonti kupcev in dobaviteljev s
spremljanjem terjatev do kupcev in obvez-
nosti do dobaviteljev z direktno oziroma
neposredno povezavo z glavno knjigo.

3. Osnovna sredstva z evidenco OsS, me-
sečnim obračunom amortizacije in izraču-
nom revalorizacije.

4. Stanovanjski in drugi krediti – sprem-
ljanje na razne načine.

5. Kadrovska evidenca z obračunom OD
z zajemanjem vseh potrebnih podatkov za
statistiko, dohodnino, s prepisom v GK ipd.

6. Obračun pogodbenega dela v skladu z
veljavnimi zakonskimi predpisi oziroma do-
ločili.

7. Obračun obresti iz saldakontov, z vno-
som podatkov, z avtomatičnim knjiženjem
obresti na saldakonte kupcev ipd.

II. Strojno in mrežno računalniško opre-
mo, prilagojeno obstoječi računalniški opremi
– računalniško omrežje – UTP in stroški inšta-
lacije strojne in mrežne programske opreme.

III. Seznam občin – uporabnikov ponu-
jenih programov z navedbo, od kdaj jih že
uporabljajo,

– rok naložitve računalniških programov
in rok za vgraditev oziroma dograditev
mrežne strojne in programske opreme je naj-
kasneje do 8. 12. 1996,

– opis potrebnih aktivnosti in
– terminski plan s ciljem, da se najka-

sneje 12. 12. 1996 začne aktivna uporaba
vseh aplikacij oziroma programov za Obči-
no Puconci.

2. Rok za dostavo ponudbe je osem dni
od dneva objave tega javnega razpisa.

3. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni kuverti z napisom: “Ne odpiraj – ponud-

ba za računalniško programsko in strojno
ter mrežno programsko opremo” na naslov
Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.

4. Ponudbe, ki ne bodo dostavljne pra-
vočasno, ne bodo obravnavane in bodo vr-
njene ponudnikom.

5. O izbiri bodo ponudniki pismeno ob-
veščeni najkasneje v roku deset dni od dne-
va odpiranja ponudb, ki bo opravljeno dne
13. 11. 1996.

6. Potencialne ponudnike vabimo, da se
pred posredovanjem ponudbe zglasijo na
Občini Puconci, Puconci 80, zaradi ogleda
stanja in konfiguracije obstoječe računal-
niške opreme in zaradi morebitnih dodatnih
pojasnil oziroma informacij, ki pa jih lahko
dobijo tudi po tel. 069/45-548.

Občina Puconci

Ob-4570

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
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo

vodohrama Zaplana
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška

1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodohra-

ma Zaplana.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo do 8. 11. 1996 do 13. ure na
Občini Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, na od-
delku za prostor in komunalne zadeve, pri
Andreju Treven, dipl. inž., tel. 755-121. Ce-
na razpisne dokumentacije znaša 1.500 SIT.

4. Orientacijska vrednost investicije je
7,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe del: do konca leta 1996.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša

od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo,
– ponudbeno ceno.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki dokončanja del,
– druge ugodnosti.
8. Rok dostave ponudbe je 14. 11. 1996

do 12. ure na naslov Občina Vrhnika, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni
ovojnici z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 11.
1996 ob 13. uri v sejni sobi Občine Vrhnika,
Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

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

Občina Vrhnika
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Št. 1072/96 Ob-4565

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja

ponovni javni razpis
za dobavo mleka in mlečnih izdelkov

I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.

II. Predmet razpisa: izbira najugodnej-
šega ponudnika za dobavo mleka in mleč-
nih izdelkov.

III. Kriteriji za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov z okvirnimi letnimi količinami.

Naziv živila Pakirna % maščob Ocenjena Merska
enota letna kol. enota

1. mleko, box 15/l 1,4–1,6% M 330.000 l
2. mleko TR 1/l 1,4–3,2% M 45.000 l
3. fermentirana mleka,

     lonček do 180 g 1,4–3,2% M 10.000 kom
4. mleko čokoladno 0,20, 0,50 l 0,5% M v suhi snovi 2.000 l
5. mleko sterilizirano 0,20 l 3,2% M 4.000 l
6. mleko sterilizirano 0,5 l, 1/l 1,4–3,2% M 6.000 l
7. jogurt navadni,

     lonček 180 g 3,2% M 300.000 kom
8. jogurt sadni, lonček 180 g 2,8% M 120.000 kom
9. jogurt TP 0,25 l 1,4–3,2% M 23.000 kom

10. jogurt navadni 150 g, 180 g do 1,6% M 20.000 kom
11. jogurt sadni brez

dodatka saharoze 150 g, 180 g do 1,6%M 20.000 kom
12. smetana kisla do 200 g 20% M 26.000 kom
13. smetana sladka 0,25 l 35% M 2.600 kom
14. smetana sladka 1 l 35% M 2.600 kom
15. skuta, lončki 500 g do 10% M v suhi snovi 500 kom
16. skuta, lončki 500 g do 50% M v suhi snovi 1.700 kom
17. skuta, lončki 50 g 50% M v suhi snovi 30.000 kom
18. skuta, lončki 50 g 70% M v suhi snovi 10.000 kom
19. skuta z zelenjavo,
      lončki 50 g 50% M v suhi snovi 8.000 kom
20. skuta s sadjem,
      lončki 50 g 30% M v suhi snovi 12.000 kom
21. skuta pusta kg 1–10% M v suhi snovi 8.000 kg
22. sir, topljen 25 g do 35% M v suhi snovi 30.000 kom
23. sir, topljen 33 g do 35% M v suhi snovi 30.000 kom
24. sir topljen
     (vakuumno pakirano) kg do 15% M 200 kg
25. siri kg do 35% M v suhi snovi 300 kg
26. siri kg do 45% M v suhi snovi 2.500 kg
27. sir
     (vakuumno pakirano) 50 g 25% do 45% M v suhi snovi 40.000 kom
28. maslo 15 g, 20 g, 250 g 83% M 2.000 kg

IV. Orientacijska vrednost: 70 mio SIT.
Ponudba je lahko kompletna ali za posa-

mezne artikle.
V. Kakovost: mleko in mlečni izdelki

morajo odgovarjati predpisanim in deklari-
ranim pogojem kakovosti. Prednost imajo
izdelki narejeni po GMP, s čim več naravni-
mi sestavinami.

VI. Dostava
Lokacije: Klinični center, Zaloška 7,
Bolnica Trnovo, Riharjeva 24 E,
Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3,
Pediatrična klinika, Vrazov trg 1,
Psihiatrična klinika, Studenec 48,
Inštitut za pljučne bolezni Golnik,
Bolnica dr. Petra Držaja, Vodnikova 62.
VII. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji podjetja, ki ne

sme biti starejše od 30 dni pred zaključkom
razpisa,

3. reference,
4. vzorec pogodbe s priloženim cenikom

artiklov, ki so predmet razpisa (končno ce-
no z vključenim prometnim davkom),

5. dinamiko realizacije pogodbe,
6. dinamiko vsakodnevnih dobav,
7. dokumentacijo o predpisani in dekla-

rirani kvaliteti posameznih izdelkov. Doku-
mentacija mora vsebovati:

– energijsko vrednost (kJ),
– vsebnost beljakovin,
– vsebnost skupnih ogljikovih hidratov

in laktoze,
– vsebnost skupnih maščob,
– vsebnost nasičenih maščobnih kislin,
– vsebnost holesterola,
– vsebnost natrija in kalcija,
– zaželeni so tudi podatki o vsebnosti

mono in večkrat nenasičenih maščobnih ki-
slin,

8. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku,

9. s strani agencije za plačilni promet
potrjena BON 1 in BON 2 ali BON 3, ki ne
smeta biti starejša od 30 dni pred zaključ-
kom razpisa,

10. navedba pooblaščene osebe ali služ-
be ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s
ponudbo.

VIII. Ponudniki morajo dostaviti ponud-
be v zaprtih kuvertah v Klinični center, Za-
loška cesta 2, 1525 Ljubljana, za komercial-
ni sektor z oznako “Ne odpiraj – za razpisno
komisijo – ponudba mleka in mlečnih izdel-
kov”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponud-
nika.

Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skla-
du z zahtevami tega razpisa bo komisija
zavrnila kot nepopolne.

IX. Pojasnila v zvezi z razpisom dobite
pri: Lučki Lukan, dipl. org. dela, tel.
320-955, Maruši Pavčič, dipl. inž. tel.
317-170.

X. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta,
– cena,
– reference,
– način plačila,
– dinamika dobav,
– način reševanja reklamacij.
XI. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od

dneva objave v Uradnem listu RS.
XII. O kraju in času odpiranja ponudb

bodo ponudniki pisno obveščeni. (Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpi-
ranju ponudb morajo imeti s seboj poobla-
stilo za zastopanje).

XIII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Klinični center Ljubljana

Ob-4572

Mestna občina Celje, komunalna direk-
cija, Prešernova 72, Celje, na podlagi 36.
člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
8. člena odloka o organiziranosti in izvaja-
nju lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka na območju Mestne občine Celje (Ur.
l. RS, št. 46/96) objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju Mestne

občine Celje
1. Koncedent: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet koncesije: izvajanje lokalne

javne službe za pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka in
vodenje katastra emisij iz malih in srednjih
kurilnih naprav.

3. Obseg koncesije: celotno območje
Mestne občine Celje. Razpisana koncesija
se podeli le enemu koncesionarju, konce-
dent pa zanjo zagotavlja monopol.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmer-
je se sklepa za določen čas, za dobo pet let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri ustrezni davčni upravi v Republiki Slo-
veniji;

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti;

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za opravljanje koncesionar-
ske dejavnosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije;
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– da predloži reference o dosedanjem de-
lu.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

predhodne točke;
– predlog cene za opravljanje storitev z

opcijo ponudbe;
– predlog o odškodnini za pridobitev

koncesije, ki ga je kandidat pripravljen pla-
čevati koncedentu;

– reference;
– da je strokovno in kadrovsko usposob-

ljen za vzpostavitev in vodenje katastra emi-
sij iz malih in srednjih kurilnih naprav.

7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. točke tega

razpisa;
– cene;
– plačilni pogoji;
– način zagotavljanja izvajanja katastra

emisij iz drobnih kurišč;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Pismene ponudbe z zahtevanimi dokazi-

li morajo biti oddane v zapečateni kuverti z

naslovom Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27, Celje, s pripisom:
“Ne odpiraj – ponudba koncesija dimni-
karstvo”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upošteva-
ne le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pris-
pele do vključno 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo naslednji dan po
zaključenem zbiranju, ob 11. uri, v sejni
sobi komunalne direkcije, Prešernova 27.
Kolikor je ta dan dela prost dan, bo odpira-
nje prvi naslednji delovni dan ob isti uri.

O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje 15 dni po odpiranju
ponudb.

Izbranemu koncesionarju bo izdana od-
ločba in na njeni podlagi, po pravnomočno-
sti, sklenjena koncesijska pogodba.

9. Kontaktna oseba je Nina Mašat, tel.
063/484-822, od 8. do 9. ure.

Mestna občina Celje
komunalna direkcija

Št. 34305/0001/96-07 Ob-4573

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v

šolskem letu 1996/97

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
šolskem letu 1996/97 po naslednjem se-
znamu:

Zap. Osnovna šola Relacija Okvirni Štev. Predvideno
št. čas km število

odhoda učencev

1. Bratov Polančičev Rošpoh-Vinarje-
Aškerčeva ul. 6.55 6

Maribor
I. varianta: skozi Ribniško selo 3,5
II. varianta: mimo konjeniškega
kluba Maribor (Vrbanska c.) 5,4
Aškerčeva ul. Vinarje-Rošpoh 13.40 6

I. varianta 3,5
II. varianta 5,4

2. Dušana Flisa Hočka koča-Hoče 7.00 9 7
Hoče Hoče-Hočka koča 15.00 9 7

Dodatne informacije so na voljo na od-
delku za družbene dejavnosti Mestne obči-
ne Maribor, Ul. heroja Staneta 1, pri Ireni
Jalen.

3. Ponudnik mora ponudbi priložiti do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za opravlja-
nje prevozov.

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– relacijo, za katero želi opravljati pre-

voze,
– ceno za kilometer, ob upoštevanju šte-

vila kilometrov, ki so navedeni v razpisu za
posamezno relacijo (polni kilometri).

5. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za izvajanje
šolskih prevozov” do četrtka, 14. novembra
1996 na oddelek za družbene dejavnosti

Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor.

6. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
15. novembra 1996 ob 9. uri v prostorih
oddelka za družbene dejavnosti Mestne ob-
čine Maribor.

7. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
ste obveščeni v roku 20 dni od dneva, dolo-
čenega za oddajo ponudbe.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru nepredvidenih sprememb z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe oziro-
ma med šolskim letom sproti dogovarja
spremembe prevozov.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

oddelek za družbene dejavnosti

Št. 354-35-11/96-1800-14 Ob-4574

Konzorcij občin za izgradnjo regijskega
projekta Center za gospodarjenje z odpadki
– Cegor objavlja

javni razpis
za izdelavo idejne zasnove Centra za

gospodarjenje z odpadki – Cegor

Razpisna dokumentacija je na vpogled na
Mestni občini Maribor, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, Maribor od 28. 10. 1996 dalje.
Zainteresirani ponudniki lahko dobijo razpi-
sno dokumentacijo proti plačilu materialnih
stroškov 30.000 SIT na istem naslovu. Za vsa
dodatna pojasnila vam je na voljo Janez Ekart,
dipl. inž., tel. 062/225-508 ali 225-261.

Ponudbo na javni razpis morajo ponud-
niki predložiti v roku 10 dni od datuma
objave do 12. ure na naslov Mestna občina
Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska
40, 2000 Maribor. Ponudbe morajo biti za-
pečatene v ovojnici z oznako “Javni razpis
– Idejna zasnova Cegor”. Na ovojnici mora
biti naslov, telefonska številka in faks po-
nudnika.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Komunalne direkcije Maribor v datumu, ki
bo določen naknadno.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 8
dneh od datuma javnega odpiranja ponudb.

1. Predmet razpisa je izdelava idejne za-
snove Centra za gospodarjenje z odpadki –
Cegor.

Tehnični podatki v skladu s študijo
go-spodarjenja z odpadki:

a) število prebivalcev, priključenih na
Cegor – ca. 202.000,

b) življenjska doba projekta – >25 let,
c) začetek obratovanja – leta 2000,
d) vrsta odpadkov – odpadki z naselij,
e) količine odpadkov.
Varianta 1 (deponiranje)
od leta 2000 ca. 110.900 ton/leto, od

tega:
– gospodinjski odpadki – 34.140 ton/leto,
– kosovni odpadki – 6.750 ton/leto,
– odpadki iz obrti – 9.500 ton/leto,
– odpadki s cestišč – 4.430 ton/leto,
– odpadki s tržnic in trgovin – 390 ton/leto,
– pepel – 2.260 ton/leto,
– gradbeni odpadki – 12.000 ton/leto,
– ostanki mešanih odpadkov z gradbišč

– 25.000 ton/leto,
– odpadki kompostarne – 830 ton/leto,
– grobi odpadki iz vod – 1.200 ton/leto,
– mulj iz vodočistilne naprave – 14.400

ton/leto.
Varianta 2 (termična obdelava – deponi-

ranje)
od leta 2000 do 2006 enako kot varianta 1
od leta 2006 ca 38.300 ton/leto, od tega:
– gospodinjski odpadki – 8.530 ton/leto,
– kosovni odpadki – 1.690 ton/leto,
– odpadki iz obrti – 2.400 ton/leto,
– odpadki s cestišč – 1.100 ton/leto,
– odpadki s tržnic in trgovin – 100 ton/leto,
– pepel – 2.260 ton/leto,
– gradbeni odpadki – 12.000 ton/leto,
– ostanki mešanih odpadkov z gradbišč

– 6.250 ton/leto,
– odpadki kompostarne – 210 ton/leto,
– mulj iz vodočistilne naprave – 2.800

ton/leto,
– ostalo – 960 ton/leto.
Tehnični opis
– deponija komunalnih odpadkov v skla-

du s tehničnimi navodili za uporabo, roko-
vanje in siceršnji odvoz komunalnih odpad-
kov – deponija klasa 2, splošni upravni pred-
pis k nemškemu zakonu o ravnanju z od-
padki.

Smernice Evropske unije
Strateške usmeritve Republike Slovenije

za ravnanje z odpadki.
Pri načrtovanju je potrebno uporabiti na-

čelo uporabe ostrejših kriterijev.
– kompostarna z letno kapaciteto 16.600

ton odpadkov na vhodu (bio odpadki in vrt-
ni ter parkovni odpadki).

– sortirna naprava za ločevanje ostan-
kov mešanih odpadkov z gradbišč, kosov-
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nih odpadkov in odpadkov iz obrti v količi-
nah po strukturi odpadkov – varianta 1. Od-
padki iz naselij se ločeno zbirajo na njiho-
vem izvoru. Ostanki teh odpadkov niso
predmet sortiranja na tej napravi.

– vhodno-sprejemni blok, ki se sestoji:
– kamionske tehtnice,
– laboratorija za odvzem vzorcev,
– varovanja objekta,
– pisarniških prostorov in prostorov

za delovno osebje Cegor,
– majhen sprejemni prostor za siceršnje

posebne odpadke,
– delavnico za vzdrževanje mehanizaci-

je in orodij za potrebe Cegor,
– skladiščni prostor za pogonska sreds-

tva,
– odprti skladiščni prostor za kontejner-

je,
– prometne površine znotraj Cegor.
Idejna zasnova mora vsebovati kvalita-

tivne in kvantitativne rešitve tudi v pogle-
du:

– transportnih povezav,
– oskrbe z vodo,
– oskrbe z električno energijo,
– eksterno odvodnjavanje (izven območ-

ja Cegor),
– eksterni monitoring (podtalnica, bios-

fera),
– telekomunikacijskih priključkov,
– ocenitev investicijskih stroškov (načr-

tovanje in gradnja), obratovalnih stroškov
vključno z nabavo pogonskih sredstev ter
drugih stroškov, kot nakup zemljišča, speci-
fični transportni stroški in drugo.

Ponudniki bodo prejeli zraven ostale raz-
pisne dokumentacije tudi topografsko karto
v merilu 1 : 1000.

2. Naročnik je Konzorcij občin za izgrad-
njo regijskega projekta Center za gospodar-
jenje z odpadki – Cegor, ki ga zastopa Mest-
na občina Maribor, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, Maribor.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je ocenjena na 8,500.000 SIT.

4. Ponudnik mora dokončati z izvedbo
razpisanih del najkasneje v roku 45 dni od
datuma pravnomočnosti pogodbe.

5. Ponudnik mora ponuditi vsa razpisna
dela, kolikor z razpisnimi pogoji ni drugače
določeno. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale
celotne razpisane naloge, bodo zavrnjene
kot nepopolne.

Ponudnik sme ponuditi več ponudb, če
je možna realizacija v več variantah. V eni
ponudbi sme ponuditi samo eno varianto.
Ponudnik, ki ponudi variantno izvedbo, mo-
ra predložiti tudi ponudbo za izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

Ponudnik mora ponudbi predložiti:
– ponudbene pogoje z navodili,
– splošne pogoje pogodbe,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodiš-

ča v Sloveniji, oziroma izpisek iz registra
obrti, iz katerega je razvidna dejavnost po-
nudnika. Izpisek ne sme biti starejši od treh
mesecev,

– reference ponudnika in referenčne po-
datke o nosilcih razpisane naloge. Kolikor
so bile ponudniku oziroma odgovornim no-
silcem nalog priznane reference v postopku
predhodnega ugotavljanja usposobljenosti,
se mora ponudnik v ponudbi nanje sklice-
vati,

– ponudnik mora v ponudbi navesti ime
odgovornega nosilca naloge, eventualne
podizvajalce in njihov delež v poslu, plan
dinamike izvrševanja del z dinamiko koriš-
čenja pogodbenega zneska,

– kot garancijo za resnost ponudbe po-
nudnik predloži bančno garancijo v višini
3% ponudbenega zneska, ki jo lahko naroč-
nik vnovči, kolikor ponudnik v opcijskem
roku odstopi od ponudbe,

– kadrovsko sestavo,
– izjavo, s katero ponudnik izjavlja, da

je njegova ponudba izdelana v skladu z raz-
pisnimi pogoji in navodili ponudniku.

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji
izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem,
črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi ti-
skanimi črkami.

Razpisna dokumentacija mora biti na
mestih kjer je to označeno, podpisana s stra-
ni pooblaščene osebe in ožigosana z žigom
ponudnika.

V ponudbi mora biti točno naveden rok,
do katerega velja ponudba (opcija). Opcija
ponudbe mora biti najmanj 30 dni.

Ponudbena cena mora zajemati vse daja-
tve (davke), tako da naročnik na ponudbeno
ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

Ponudbena cena je fiksna in dokončna
do dokončanja del, tako da ponudnik ni
upravičen do podražitev.

Eventualna dodatna dela naročnik in po-
nudnik dogovorita s posebnim dogovorom.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti
eventualne popuste na ponudbeno ceno.

6. Ponudnik mora podpisano in pravilno
opremljeno ponudbo z vso ponudbeno do-
kumentacijo v zapečateni kuverti, ki mora
biti označena z oznako: Javni razpis – Idej-
na zasnova Cegor, oddati v vložišču Komu-
nalne direkcije, Slovenska 40, Maribor, naj-
kasneje v roku 10 dni od datuma objave, in
sicer do 12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo ponudnikom
sporočeno naknadno.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo komisiji za odpiranje ponudb predložiti
pisna pooblastila za zastopanje pri odpira-
nju ponudb.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih po-

gojev.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika v skladu z me-
rili iz prejšnjega odstavka.

9. Naročnik ponudnikom ne priznava no-
benih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.

Za Konzorcij občin
Mestna občina Maribor

Ob-4575

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter
na podlagi 10. člena statuta Občine Velike
Lašče, objavlja Občina Velike Lašče

ponovni javni razpis
za izbor izvajalca za opravljanje zimske

službe v sezoni 1996/97

1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-
ke Lašče 15, Velike Lašče.

2. Predmet razpisa je izbor ponudnika za
opravljanje zimske službe na celotnem ob-
močju Občine Velike Lašče.

Zimska služba se izvaja na lokalnih ce-
stah v dolžini 34,991 km, na občinskih in
drugih nekategoriziranih cestah v skupni
dolžini 144 km ter parkiriščih.

3. Razpisno gradivo prejmejo ponudniki
na Občini Velike Lašče, Velike Lašče 15,
Velike Lašče.

Pred izdelavo ponudbe priporočamo
ogled cest.

4. Zimska služba vključuje:
– pluženje s čelnim in vlečnim plugom,
– strojni posip z mešanico,
– strojni posip s peskom,
– odvoz snega,
– označevanje cest,
fiksni stroški:
– pripravljenost delavcev.
5. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– dokazila o registraciji podjetja,
– cenik posameznih storitev oziroma po-

nudbena cena za enoto,
– strojne kapacitete in kapacitete zapo-

slenih,
– način plačila in fiksnost cen,
– druge morebitne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena

pogodba za opravljanje zimske službe. Dela
se obračunavajo po izstavljenih mesečnih
računih za opravljeno delo.

7. Ponudbe z vso zahtevano dokumentaci-
jo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s
pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis za izvaja-
nje zimske službe”, na naslov: Občina Velike
Lašče, Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče.

8. Odpiranje ponudb bo sedmi dan od
objave ob 12. uri v prostorih Občine Velike
Lašče.

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

9. Ponudniki bodo o izboru izvajalca ob-
veščeni v petih dneh od odpiranja ponudb.

Občina Velike Lašče

Ob-4577

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Ljubljana, Poljanska 28 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 nabavo službenega vozila

1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za šolstvo, Ljubljana.

2. Uporabnik: Zavod Republike Slove-
nije za šolstvo, oddelek za založniško de-
javnost, Ljubljana.

3. Službeno vozilo, ki je predmet javne-
ga razpisa, je:

a) Renault express furgon diesel,
b) okvirna vrednost vozila je 1,700.000

SIT,
c) prevzem vozila naj bo možen v Ljub-

ljani,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4318 Št. 61 – 4. XI. 1996

d) predvideni dobavni rok je do 15 dni
po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa in raz-
pisnimi pogoji naročnika in obvezno sestav-
ljene na podlagi originalne razpisne doku-
mentacije. Veljavnost ponudbe naj bo naj-
manj 10 dni po javnem odpiranju ponudb.

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

– konkurenčna cena,
– tehnične lastnosti vozila,
– oprema, ki povečuje varnost voznika

in je vključena v osnovni ceni,
– rok dobave in garancijski rok,
– fiksna cena in plačilo 30 dni po doba-

vi;
– boniteta ponudnika,
– zagotovljene servisne storitve v Ljub-

ljani in ugodnosti pri nudenju servisnih sto-
ritev ter nabavi rezervnih delov,

– druge ugodnosti (npr. popusti, brez-
plačni prvi tehnični pregled itd.).

6. Rok za oddajo ponudb je 15. 11. 1996
do 10. ure v vložišču Zavoda RS za šolstvo,
Poljanska 28, Ljubljana v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpi-
raj – ponudba SA1”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
15. 11. 1996 v sejni sobi št. 30 v 3. nad-
stropju na Poljanski 28, Ljubljana. Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Zavod RS za šolstvo

Št. 3853/96 Ob-4578

Na podlagi odredbe o postopku javnega
razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93) ter spremembe in dopolnitve nave-
dene odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94), Sloven-
ske železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za gradnjo Elektro-napajalne postaje

Črnotiče
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: gradnja nove elek-

tro-napajalne postaje, in sicer:
– gradnja objekta,
– dobava in vgradnja tehnološke opre-

me,
– oprema in montaža daljinskega vode-

nja.
3. Čas del: 11 mesecev po podpisu po-

godbe.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

300,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in strokovne

informacije lahko ponudniki dobijo v pro-
storih Slovenskih železnic, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska 11 pri Sašu Ručigaju (tel.
13-13-144 int. 21-91), soba 367, v času od
5. 11. 1996 do 8. 11. 1996 od 8. do 12. ure.
Ob dvigu razpisne dokumentacije morajo
predložiti potrdilo o nakazilu 100.000 SIT
na žiro račun Slovenskih železnic št.:
50100-601-7014744.

6. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– najoptimalnejšo tehnološko opremo
podprto z referencami,

– krajši rok izvedbe,
– finančno ugodno ponudbo,
– kakovost izvedbe in strokovni kader z

referencami,
– boljše reference pri podobnih delih ozi-

roma delih na visokonapetostnih napravah
in daljinskem vodenju energetskih objektov
v gospodarstvu,

– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-
ku,

– izgradnja objekta “na ključ”.
7. Rok za oddajo ponudb je 9. 12. 1996

do 9.30 v tajništvu Infrastrukture, Kolod-
vorska 11, Ljubljana, soba 205.

Ponudba mora biti kompletna, zapečate-
na in označena: “Ne odpiraj – ENP Črnoti-
če”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 9. 12. 1996
ob 10. uri v stekleni dvorani Slovenskih
železnic, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11.

9. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 30 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Št. 3853/96 Ob-4579

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo kamnitega

obloženega zidu v KM 2+200/300 na
progi Pivka–Il. Bistrica

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

Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija kamnitega

obložnega zidu v km 2+200/300 na progi
Pivka–Il. Bistrica,.

3. Čas del: november 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

4,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Slovenskih železnicah, d.d., SVP
Postojna, Kolodvorska 25a, Postojna, od
4. 11. 1996 do 7. 11. 1996 med 7. in 8. uro
ter 13. in 15. uro. Dodatne informacije lah-
ko dobite na tel. 067/250-43 ali 067/243-61
int. 312, pri Karmen Jurca ali Ivanki Ku-
kolj. Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana
na žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta: v sredo 7. 11. 1996 ob
9. uri na postaji Pivka.

7. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:

– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb je 11. novem-

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

9. Javno odpiranje ponudb bo 11. no-
vembra 1996 ob 9. uri v prostorih SVP Po-
stojna, Kolodvorska 25a.

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 3 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice Ljubljana
Infrastruktura

Št. 3739/96 Ob-4580

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
Vlada Republike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
rekonstrukcijo in nadzidavo objekta
Tomšičeva 9 v Ljubljani za potrebe

diplomatskega predstavništva Ruske
federacije v Sloveniji

1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorči-
čeva 20, ki jo po pooblastilu zastopa Dial,
d.o.o., Agencija za razvoj in investicije, Ker-
snikova 10, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija in
nadzidava objekta vključno s priključki,
gradnja garaže s pripadajočimi kontrolnimi
objekti in prostori, zunanjo ureditvijo in
ograjo za potrebe diplomatskega predstav-
ništva Ruske federacije v Sloveniji.

3. Lokacija: Tomšičeva 9 v Ljubljani.
4. Orientacijska vrednost del:

140,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je začetek

januarja 1996,
– zaključek del z uspešnim tehničnim

pregledom: konec julija 1997.
6. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobijo ponudniki pri zastopni-
ku naročnika Dial, d.o.o., Ljubljana, Ker-
snikova 10, soba št. 13 (tel. 133-50-40, int.
215 – Zabret Erika) v roku 8 dni od objave
razpisa vsak delovnik od 8. do 10. ure.

Ponudniki, ki bodo v zgoraj navedenem
roku dvignili tekstualno dokumentacijo bo
grafična (LD z lokacijsko odločbo, projekt-
na naloga, PGD projekt itd.) na razpolago in
vpogled v prostorih Dial, d.o.o., Ljubljana,
Kersnikova 10, soba št. 13 vsak delovnik od
8. do 10. ure do izteka razpisnega roka.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 30.000 SIT na žiro račun št.:
50100-601-53984 Dial, d.o.o., Ljubljana.

7. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa, morajo k svoji ponudbi priložiti
naslednje podatke:

– ime in naslov ponudnika;
– ponudbeno ceno: skupno in za posa-

mezna dela;
– podpisani razpisni pogoji po sistemu

enotnih cen;
– pogoje plačila;
– rok izvedbe;
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti;
– reference in dokazila za izvajanje del

na spomeniško zavarovanih objektih, am-
basadah, rezidencah in zahtevnih adaptaci-
jah;

– garancijo za resnost ponudbe, in sicer
bančno garancijo v višini 3% vrednosti po-
nudbe;
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– podatke o boniteti in solventnosti po-
nudnika, ki ne smejo biti starejši od 30 dni;

– elemente, ki so navedeni v 12. členu
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94);

– druge ugodnosti ponudnika.
8. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference;
– izpolnjeni razpisni pogoji po sistemu

enotnih cen;
– ponudbena cena;
– rok izvedbe;
– pogoji plačila;
– garancijski roki;
– druge ugodnosti ponudnika.
Naročnik ni dolžan najcenejšega ponud-

nika smatrati kot najugodnejšega.
9. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo

v enem ovitku na naslov Dial, d.o.o., Ljub-
ljana, Kersnikova 10 z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba za rekonstrukcijo in nadzidavo
objekta Tomšičeva 9 v Ljubljani”.

10. Rok za oddajo ponudbe je ne glede
na način dostave 30 dni od objave razpisa
v Uradnem listu RS, do 14. ure, pri čemer
se šteje za prvi dan naslednji dan po datu-
mu izida Uradnega lista RS. Kolikor pride
dan oddaje na nedeljo ali dela prost dan, je
dan oddaje ponudbe prvi naslednji delovni
dan.

11. Odpiranje  ponudbe  bo  naslednji
delovni  dan  po  izteku  roka  za  oddajo
ponudb na Dial, d.o.o., Ljubljana, Kersni-
kova 10, v sejni sobi, I. nadstropje. Pred-
stavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili
javnega odpiranja ponudb, morajo komisi-
ji  predložiti  pisno  pooblastilo  za  zasto-
panje.

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

Po pooblastilu Vlade RS:
Dial, d.o.o., Ljubljana

Št. 354-35-11/96-1800-14 Ob-4581

Mestna občina Maribor, objavlja, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup plastičnih smetiščnih posod za

zbiranje gospodinjskih odpadkov
1. Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja Maribor, Slovenska ul. 40, Maribor.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za nakup plastičnih smetišč-
nih posod za zbiranje gospodinjskih odpad-
kov po sistemu ločenega zbiranja.

3. Specifikacija in količina razpisane
opreme:

a) 3100 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 120 l,

b) 800 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 240 l,

c) 170 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 1100 l.

Posode pod a, b in c so po sistemu loče-
nega zbiranja namenjene za zbiranje ostalih
odpadkov in so sive barve s sivimi pokrovi.

d) 220 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 1100 l, pokrov za papir.

Posode pod d so po sistemu ločenega
zbiranja namenjene za zbiranje papirja in so
zelene barve z rdečim pokrovom.

e) 110 plastičnih smetiščnih posod vo-
lumna 1100 l, pokrov za steklo.

Posode pod e so po sistemu ločenega
zbiranja, namenjene za zbiranje stekla in so
zelene barve z belim pokrovom.

f) 2800  plastičnih  smetiščnih  posod  z
utečajeno  odcejevalno  mrežico  (mrežica
se pri praznjenju posode samodejno odpre)
in prezračevalnimi odprtinami volumna
120 l,

g) 250 plastičnih smetiščnih posod z ute-
čajeno odcejevalno mrežico (mrežica se pri
praznjenju posode samodejno odpre) in pre-
zračevalnimi odprtinami volumna 240 l.

Posode pod f in g so po sistemu ločenega
zbiranja namenjene za zbiranje bioloških
odpadkov in so rjave barve z rjavimi po-
krovi.

h) 4500 plastičnih kuhinjskih smetiščnih
posod volumna 7 l (oziroma 10 l).

4. Drugi tehnični pogoji, ki jih morajo
ponudniki zagotoviti:

– posode morajo ustrezati normam DIN
30.740 oziroma DIN 30.700,

– posode morajo biti izdelane iz kvali-
tetnega materiala, ki je odporen na udarce
in obrabo ter kemične vplive, ki se pojavlja-
jo pri običajni komunalni rabi pri ločenem
zbiranju gospodinjskih odpadkov (splošni
komunalni odpadki, papir, steklo, biološki
odpadki).

5. Dobavni roki: dobava smetiščnih po-
sod bo sukcesivna, po dogovoru z naročni-
kom (predvidoma v razdobju 7 tednov). Za-
četek sukcesivnega dobavljanja posod je
1. marec 1997.

6. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku,
b) referenčno listo,
c) tehnične zmogljivosti s podrobnim

tehničnim opisom in prospektnim gradivom,
d) izhodiščno ceno,
e) način plačila,
f) dobavni rok,
g) garancijski rok,
h) ostale ugodnosti ponudnika,
i) čas veljavnosti ponudbe.
7. Kriteriji za izbiro ponudnika:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) plačilni pogoji.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

ovojnici z oznako: “Javni razpis za plastič-
ne smetiščne posode – Ne odpirati”. Na
ovojnici morata biti naslov, telefonska šte-
vilka in telefaks ponudnika.

9. Ponudniki morajo ponudbe oddati naj-
kasneje 30 dni po objavi razpisa na naslov:
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, Slovenska ul. 40, Maribor. Ponudbe
lahko oddate tudi po pošti, vendar morajo
prispeti do naročnika najkasneje do roka
oddaje.

10. Datum odpiranja ponudb bo objav-
ljen naknadno.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
15 dni po poteku roka za oddajo.

12. Dodatne informacije dobijo zainte-
resirani na tel. 062/305-615, Snaga Mari-
bor, Vojko Kosi.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-4582

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 Mozirje

javni razpis
za izdelavo PGD in PZI projekta športne

dvorane pri Osnovni šoli Mozirje
1. Naročnik je Občina Mozirje, Savinj-

ska cesta 7, Mozirje.
2. Predmet razpisa je izdelava PGD in

PZI projekta za športno dvorano pri Osnov-
ni šoli Mozirje.

Osnova za izdelavo projekta je zasno-
valni projekt in izbor konstrukcije.

3. Rok za izdelavo projekta PGD je
60 dni od dneva podpisa pogodbe, rok za
izdelavo projekta PZI pa 90 dni od dneva
podpisa pogodbe.

4. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnih naročil.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe v skladu z
12. členom,

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– cena in plačilni pogoji,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisanimi pogoji vsak de-
lovni dan v tajništvu Občine Mozirje, ob
predložitvi potrdila o vplačilu 10.000 SIT
na račun št. 52810-630-10098, Občina Mo-
zirje – proračun.

7. Ponudbe v zapečatenih kuvertah z oz-
nako “Športna dvorana Mozirje – Ne odpi-
raj”, je potrebno dostaviti najkasneje v roku
10 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
do 10. ure, v tajništvu Občine Mozirje, Sa-
vinjska cesta 7, 3330 Mozirje.

8. Javno odpiranje ponudb bo na dan iz-
teka roka za ponudbe, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Mozirje.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku
10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Mozirje

Št. 33/96-18 Ob-4583

Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega,

potrošnega in računalniškega materiala
ter čistil in toaletno-sanitarnega

materiala
1. Predmet razpisa: dobava pisarniške-

ga, potrošnega in računalniškega materiala
ter  čistil  in  toaletno-sanitarnega  materia-
la  za  potrebe  Okrožnega  sodišča  v
Murski  Soboti,  Okrajnih  sodišč  v  Mur-
ski  Soboti,  Gornji  Radgoni,  Lendavi  in
Ljutomeru.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 14 mio SIT letno.

3. Rok dobave: sukcesivne dobave v letu
1996 in 1997.
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4. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobijo ponudniki v ekonomatu
okrožnega sodišča vsak delovni dan med 9.
in 11. uro, pri Halec Ivanu, tel. 069/31-920
– 128.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Cene za material po specifikaciji
morajo biti določene v SIT, fco kupec, s
posebej navedenim zneskom prometnega
davka. Ponudba mora vsebovati: overjeno
dokazilo o registraciji, ne starejše od treh
mesecev, dobavne roke, popuste in druge
ugodnosti, veljavnost ponudbe, jamstvo
kvalitete ponujenega materiala, rok plačila
najmanj 30 dni po dobavi.

Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršnoko-
li predplačilo ali krajše plačilne roke, se pri
izbiri ne bodo upoštevale.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo za posamezno vrsto materiala z
različnimi ponudniki, ki bodo za določen
material najugodnejši.

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

8. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so: celovitost ponudbe, kvaliteta ma-
teriala, fiksnost cen, količinski popusti, stal-
ne količinske zaloge asortimana z možnost-
jo hitre dostave ob nujnem naročilu, brez-
plačna dostava, popusti in druge ugodnosti
ponudnika.

9. Ponudba mora prispeti do vključno
19. 11. 1996 do 14. ure, na naslov: Okrožno
sodišče v Murski Soboti, Murska Sobota,
Slomškova 21.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z navedbo razpisa “Izbor dobavitelja
pisarniškega materiala, čistil” in z opozori-
lom “Ne odpiraj – javni razpis”. Na kuverti
mora biti točen naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
20. 11. 1996 ob 10. uri, na sedežu naročni-
ka, Murska Sobota, Slomškova 21, v sejni
sobi št. 304.

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

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Št. 14-1996 Ob-4584

Republiški  zavod  za  zaposlovanje,
Glinška  12,  Ljubljana,  na  podlagi  zako-
na  o  izvrševanju  proračuna  Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) ter odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje storitev
čiščenja poslovnih prostorov, oskrbo s
toaletnim materialom in opravljanje

kurirskih opravil
1. Naročnik: Republiški zavod za zapo-

slovanje, Glinška 12, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je opravljanje storitev
čiščenja poslovnih prostorov Republiškega za-
voda za zaposlovanje območne enote Celje in
njenih uradov za delo, dobava toaletnega ma-

teriala za oskrbo toaletnih prostorov območne
enote in uradov za delo ter opravljanje kurir-
skih opravil na sedežu območne enote.

3. Glavne karakteristike prostorov:

Zap. Prostor Lokacija Površina
št. prostora /m2

1. Območna enota Ljubljanska 14, Celje 1.292,00
2. Urad za delo Celje Gledališki trg 7, Celje 286,25
3. Urad za delo Laško Kidričeva ulica 5, Laško 110,03
4. Urad za delo Šentjur pri Celju Ul. Leona Dobrotinška 3,

Šentjur pri Celju 135,00
5. Urad za delo Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah 80,67
6. Urad za delo Žalec Mestni trg 7, Žalec 86,80

Skupna površina 1.990,75

4. Delo se opravlja vse delovne dni v
letu oziroma po dogovoru z naročnikom.
Prevzemnik je dolžan zagotoviti, da bodo v
prostorih čistili vedno isti delavci, vsako
spremembo pa predhodno javiti naročniku.

5. 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).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– konkurenčnost cene,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti.
7. Ponudniki lahko podajo ponudbe za

čiščenje vseh poslovnih prostorov ali samo
za posamezen urad za delo.

8. Pogodbo o čiščenju poslovnih prosto-
rov bomo sklenili takoj po izteku odpoved-
nega roka sedanjega izvajalca.

9. Ponudnik, ki bo izbran, mora zagoto-
viti zavarovanje objekta v času, ko v prosto-
ru izvaja dela.

10. Razpisna dokumentacija je ista kot
pri prvem razpisu. Ponudniki, ki niso sode-
lovali pri prvem razpisu, jo lahko dvignejo
vsak  delovnik  po  objavi  javnega  razpisa
od  8.  do  10.  ure,  do  vključno  11.  11.

1996,  v  prostorih  RZZ  OE  Celje,  Ljub-
ljanska  14,  Celje,  soba  302,  pri  Jolandi
Polenšak.

11. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu stroš-
kov v višini 2.000 SIT na ŽR RZZ OE Ce-
lje, št. 50700-609-60398.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je stroškov, nastalih iz naslova javnega raz-
pisa. Pristojbine ne vračamo.

12. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečatenih kuvertah z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za izbiro izvajalca za izvajanje
storitev čiščenja poslovnih prostorov”, z oz-
nako ponudnika.

13. Rok za oddajo ponudb je 19. 11.
1996 do 12. ure, na naslov Republiški za-
vod za zaposlovanje, Območna enota Celje,
Ljubljanska 14, 3000 Celje.

14. Javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
1996 ob 10. uri, v prostorih RZZ Območne
enote Celje, Ljubljanska 14, Celje.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

15. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 30 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Republiški zavod za zaposlovanje Celje

Ob-4585

Protech, d.d., Maribor, Ljubljanska 9,
razpisuje na osnovi pooblastila investitorja
Ministrstva za šolstvo in šport RS, Ljublja-
na, ter na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izbiro izvajalcev gradbenih,

strojnoinstalacijskih
in elektroinstalacijskih del na objektu

Univerzitetne stavbe v Mariboru,
Slomškov trg 15

I. Splošni podatki
1. Investitor: Ministrstvo za šolstvo in

šport RS.
2. Predmet razpisa:
a) gradbena dela:
– zapiranje instalacijskih utorov s kombi

ploščami in rabiciranje,
– izvedba grobih in finih stenskih ome-

tov,
– razna zidarska dela;
b) strojnoinstalacijska dela:
– izvedba primarnih horizontalnih in ver-

tikalnih cevnih razvodov;
c) elektroinstalacijska dela:

– izvedba cevnih instalacij za sisteme
ožičenja.

3. Lokacija: Univerzitetna stavba v Ma-
riboru, Slomškov trg 15.

4. Predviden rok izvedbe: pričetek del v
novembru 1996, zaključek februar 1997.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudbe morajo biti izdelane na na-

čin, ki ga določa 12. člen odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

2. Ponudniki morajo dati izjavo, da so
seznanjeni z razpisno dokumentacijo.

3. Ponudniki se obvezujejo izvršiti vsa
dela v skladu z razpisnimi pogoji, veljavni-
mi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili in normami.

4. V ponudbah morajo ponudniki pose-
bej navesti garancije za posamezna dela.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg od razpisanega.

6. Ponudniki morajo k ponudbi predloži-
ti tudi reference za izvajane takšnih in po-
dobnih del, dokumente o boniteti poslova-
nja pristojne službe APP in registracijo.

III. Finančni pogoji
1. Ocenjena vrednost vseh del znaša

25,000.000 SIT.
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ad. I/2a – 9,500.000 SIT,
ad. I/2b – 8,500.000 SIT,
ad. I/2c – 7,000.000 SIT.
2. Predplačil (avansov) ni.
3. V ponudbeni ceni morata biti upošteva-

na prometni davek in cena izdelave komplet-
ne tehnološke projektne dokumentacije (PZI).

IV. Splošni pogoji
1. Ponudniki lahko prevzamejo razpisno

dokumentacijo do 6. novembra 1996, vsak
delovnik, v tajništvu podjetja Protech, d.d.,
Maribor, Ljubljanska 9, s predloženim do-
kazilom o plačilu stroškov prejetega razpi-
snega gradiva v višini 5.000 SIT za vsak
posamezni ponudbeni predmet (pod I/2a, 2/b
ali 2/c) na žiro račun št. 51800-601-64451.

2. Ponudniki morajo resnost ponudbe za-
varovati z akceptnim nalogom.

V. Končna določila
1. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši,
– rok za izvedbo del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancije.
2. Rok za oddajo ponudbe je 15. 11. 1996

do 10. ure. Vse ponudbe morajo prispeti na
Protech, d.d., Maribor, Ljubljanska 9.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”.

3. Odpiranje ponudb bo 15. 11. 1996 ob
12. uri, v sejni sobi podjetja Protech.

4. Ponudniki bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.

5. Vse podrobnejše informacije lahko po-
nudniki dobijo po tel. 062/212-642, inž. Go-
ričan.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport,

Ljubljana

Št. 033-6/96-1998 Ob-4586

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo instrumentov za potrebe
pihalnega orkestra

1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
1, za KUD I. Kaučič Ljutomer.

2. Predmet razpisa je nakup instrumen-
tov:

– Clarinet YCL 34 II – 8 kom,
– Alto Saxophone YAS 25 – 1 kom,
– Tenor Saxophone YTS 25 – 1 kom,
– Flugelhorn YFH 635 T – 4 kom,
– Tuba YBB 321 – 1 kom,
– komplet bobnov Yamaha – 1 kom.
3. Okvirna vrednost tega razpisa je

3,000.000 SIT.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

5. Merila za izbor:
– reference,
– čas dobave,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.

6. Dobavni rok: najpozneje 10 dni po
podpisu pogodbe.

7. Ponudbe se predajo v zapečateni ku-
verti z oznako “Javni natečaj – razpis za
KUD Ljutomer”, na naslov Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, Ljutomer. Zadaj na kuverti
je naslov ponudnika.

8. Ponudbe se zbirajo do 20. 11. 1996.
9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 11.

1996 ob 10. uri, v občinski zgradbi Vrazova
1, Ljutomer – tretje nadstropje. Prisotni po-
nudnikov morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

10. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 5 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Ljutomer

Št. 65/96 Ob-4589

Na osnovi 6. člena pravilnika Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, o postopkih javnih razpisov za
kreditiranje (Ur. l. RS, št. 41/95 in 54/95)
Ekološko razvojni sklad Republike Slove-
nije, d.d., Ljubljana, objavlja

javni razpis
Ekološko razvojnega sklada Republike

Slovenije, d.d., Ljubljana za kreditiranje
lokalne infrastrukture

1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev

Predmet razpisa je kreditiranje Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju ERSRS), v skup-
nem znesku 1200 milijonov SIT, za gradnjo
oziroma rekonstrukcijo gradbenih objektov,
napeljav, naprav oziroma opreme lokalne
infrastrukture in sicer:

a) V obvezne lokalne javne službe varst-
va okolja (okvirno 1000 mio SIT) na po-
dročju:

– nadomestne oskrbe s pitno vodo, po-
trebne zaradi onesnaženosti dosedanjih vod-
nih virov (okvirno 200 mio SIT - delni na-
men VOD),

– čiščenja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda (okvirno 250 mio SIT - del-
ni namen ČIS),

– odvajanja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda (okvirno 200 mio SIT - del-
ni namen KAN),

– ravnanja s komunalnimi odpadki (ok-
virno 350 mio SIT - delni namen ODP).

b) V tehnologije, neoporečne za okolje
(okvirno 200 mio SIT - delni namen OMR)
na področju:

– razdelilnih plinskih oziroma vročevod-
nih omrežij.

Kreditirane bodo le investicije, za kate-
re bo na naslov kandidata izdano gradbeno
dovoljenje oziroma potrdilo o priglasitvi
del.

2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo občine ali

izvajalci ustreznih gospodarskih javnih
služb. Izvajalci gospodarskih javnih služb
morajo biti organizirani v skladu z zakonom
o gospodarskih javnih službah za opravlja-
nje dejavnosti, za katero bo porabljen kredit
iz tega razpisa.

b) finančni pogoji dodeljevanja kreditov
S kreditom po tem razpisu (skupaj s sred-

stvi iz dosedanjih razpisov ERSRS) je mo-

goče kriti do 50% vrednosti po izvajalskih
pogodbah.

Posamezni kredit lahko znaša največ 100
milijonov SIT in praviloma najmanj 10 mi-
lijonov SIT.

Krediti bodo odplačevani brez moratori-
ja, v četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo
največ 15 let - v odvisnosti od višine kredi-
ta, življenjske dobe opreme in časa trajanja
koncesije.

Letna obrestna mera je določena kot te-
meljna obrestna mera (TOM), povečana za
6 odstotnih točk.

Kredit bo potrebno zavarovati na nasled-
nje načine:

Akceptni nalogi ter menice in eno od
naslednjih zavarovanj: ustrezno zavarova-
nje s strani države (ali lokalne skupnosti za
izvajalce gospodarskih javnih služb) ali
bančna garancija za ERSRS sprejemljive
banke ali za ERSRS sprejemljiva hipoteka v
vsaj trikratni vrednosti kredita na tržno za-
nimive nepremičnine, ki se praviloma ne
uporabljajo za namene družbenih dejavno-
sti oziroma javne infrastrukture ali drugo za
ERSRS sprejemljivo enakovredno zavaro-
vanje.

Sredstva bodo kreditojemalcem oziroma
izvajalcem nakazovana po predložitvi do-
kazila o poravnavi ustreznega deleža ob-
veznosti kreditojemalca po mesečnih obra-
čunih dotlej opravljenih del.

c) ostale določbe
Investicije (oziroma faze investicij), za

katere bodo dodeljeni krediti po tem razpi-
su, morajo biti pričete po 1. 1. 1996 in za-
ključene do 31. 12. 1997.

3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebo-

vati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki

kandidata in podatki o investiciji (sestavni
del razpisne dokumentacije) z v razpisni do-
kumentaciji zahtevanimi dokazili;

b) dokazila o usposobljenosti, opredelje-
na v razpisni dokumentaciji;

c) lokacijsko dovoljenje ali potrdilo o
priglasitvi del za kreditirano investicijo;

d) projektno dokumentacijo, citirano v
gradbenem dovoljenju / priglasitvi del;

e) investicijski program, za obravnava-
no investicijo, izdelan v skladu z metodolo-
gijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji;

f) izvajalske pogodbe s ponudbenimi pre-
dračuni s podrobno specifikacijo cen posa-
meznih del in opreme ter sklep iz leta 1996
o izbiri najugodnejšega ponudnika;

g) predlog zavarovanja kredita - pismo o
nameri banke za izdajo bančne garancije ali
predlog hipotekarnega zavarovanja, ki mo-
ra vključevati cenitveni elaborat predlagane
nepremičnine cenilca s certifikatom za ce-
nilca nepremičnin Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo ali dokazila o mož-
nosti pridobitve zavarovanja s strani države
oziroma lokalne skupnosti ali s strani
ERSRS potrjen predlog drugega sprejemlji-
vega zavarovanja;

h) potrdilo o plačilu obdelave vloge v
znesku 105.000 SIT.

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe (pred-
vidoma v marcu 1997) bodo morali kandi-
dati predložiti sklep ustreznega organa o
najemu kredita, pred prvim črpanjem sred-
stev pa gradbeno dovoljenje.
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4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati

pisno zaprosijo Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg
Republike 3, do 31. 12. 1996. Odgovori na
vprašanja, relevantna za vse kandidate, bo-
do poslani na naslove vseh kandidatov, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo za
posamezni delni namen iz 1. točke tega raz-
pisa.

5. Rok in način prijave
Kandidati lahko prevzamejo razpisno do-

kumentacijo osebno ali se dogovorijo za po-
šiljanje na njihov naslov od 15. 11. 1996
naprej vsak delovni dan od 13. do 15. ure na
Ekološko razvojnem skladu Republike Slo-
venije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg Republike
3, tel. 061/12-55-178, pri Poloni Dodič, ob
plačilu stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT
ter navedbi naslova, telefona/telefaxa in
kontaktne osebe kandidata, naziva investi-
cije, okvirnega zaprošenega zneska ter del-
nega namena razpisa, v katerega se investi-
cija uvršča.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba za vsak pro-
jekt posebej dostaviti na zgoraj navedeni
naslov ERSRS do 17. 1. 1997 do 10. ure , v
dveh izvodih v zaprti kuverti z navedbo na-
slova pošiljatelja in napisom: “Prijava na
javni razpis LOKINF96-xxx (šifra namena)
- Ne odpiraj!”). Vloge, prispele po navede-
nem roku, bodo zavrnjene in neodprte vr-
njene odpošiljatelju - merodajen je rok pris-
petja na ERSRS in ne rok oddaje na pošti.

6. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izvedbo razpisa (v nada-

ljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugo-
tovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih
elementov iz 3. točke, tako vlogo zavrne in
kandidata o tem obvesti v osmih dneh po
končanem odpiranju.

Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja - na
stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih
dodatnih informacij oziroma dokumentaci-
je ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisi-
ja odloča na osnovi znanih podatkov.

UO ERSRS bo na podlagi predloga ko-
misije sprejel sklep o dodelitvi kreditov, o
čemer bo obvestil vse kandidate predvido-
ma v marcu 1997.

7. Merila za dodeljevanje kreditov
Krediti bodo prednostno dodeljeni:
– projektom z višjo stopnjo pokritosti z

lastnimi sredstvi kreditojemalca,
– projektom, ki izhajajo iz meddržavnih

obveznosti,
– projektom, pomembnim za varovanje

okoljsko občutljivih območij (jezera, mor-
je, kraška področja, vodni viri, narodni par-
ki),

poleg tega pa:
za delni namen VOD
– projektom s hkratnim urejanjem odva-

janja in čiščenja komunalnih in padavinskih
voda,

– projektom z oporečnostjo obstoječih
vodnih virov,

– projektom z višjo stopnjo ogroženosti
obstoječih in novih vodnih virov,

za delni namen ČIS
– projektom, kjer se dosega najmanj bio-

loška stopnja čiščenja,

– projektom čistilnih naprav kapacitete
do 10.000 enot (PE),

– projektom z večjim obsegom zmanjša-
nja emisij na enoto vloženih sredstev (od-
prava večjega skupnega števila enot obre-
menitve, definiranih v uredbi o taksi za obre-
menjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95
in 8/96),

za delni namen KAN
– projektom, ki zajemajo priključitev

omrežja na čistilne naprave,
– projektom, ki omogočajo zajem odpad-

ne vode na širšem območju,
za delni namen ODP
– projektom, ki zmanjšujejo količino od-

padkov za končno odlaganje,
– projektom, ki zagotavljajo uvajanje si-

stemov zbiranja in odstranjevanja odpad-
kov na širšem območju,

– projektom, ki omogočajo razvrščanje
in ločevanje odpadkov z zagotovljeno na-
daljnjo izrabo,

– za naložbe v nova odlagališča ali po-
večanje kapacitet obstoječih odlagališč, ki
zajemajo tudi sanacijo obstoječega odlaga-
lišča, pri čemer morajo kapacitete novega
ali povečanega odlagališča zadoščati za naj-
manj 40000 prebivalcev za najmanj 20 let,

– za naložbe v sanacijo odlagališč, kjer
je izkazan vpliv na vir pitne vode,

za delni namen OMR
– projektom na območju z višjo stopnjo

onesnaženosti zraka,
– projektom, ki omogočajo zamenjavo

večjih količin okolju škodljivih kuriv,
– projektom, ki zajemajo izdelavo pri-

ključkov do objektov uporabnikov.
8. Postopek za pritožbo in sklepanje

pogodb
Postopek za pritožbo in sklepanje po-

godb je opredeljen v pravilniku ERSRS o
postopkih javnih razpisov za kreditiranje
(Ur. l. RS, št. 41/95 in 54/95), podrobnejše
opredelitve posameznih pojmov in dokazil
iz tega razpisa pa v razpisni dokumentaciji.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,

Ljubljana

Št. 403-115/96 Ob-4590

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo varovanja in receptorske službe
poslovnih prostorov državnih upravnih

organov
1. Predmet razpisa je tehnično in fizično

varovanje ter receptorska služba v poslov-
nih prostorih državnih upravnih organov v
Ljubljani, in sicer:

– Gregorčičeva 25, 24-urno fizično va-
rovanje z receptorsko-varnostno službo,

– Parmova 33, 24-urno fizično varova-
nje z receptorsko-varnostno službo,

– Beethovnova 11,
– 16-urno fizično varovanje z receptor-

sko-varnostno službo,
– 8-urno varovanje in receptorska služ-

ba ob sobotah,

– preventivno tehnično varovanje s pre-
nosom signala po TUS sistemu na dežurni
intervencijski center, (protipožarno in pro-
tivlomno varovanje),

– Župančičeva 6, 10-urna receptorska
služba ob delovnikih,

– preventivno tehnično protivlomno va-
rovanje s prenosom signala po TUS sistemu
na 24-urni dežurni center,

– Cankarjeva 5, 10-urna receptorska
služba ob delovnikih.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 1,900.000 SIT/mesečno.

3. Predvideni rok pričetka opravljanja
del je 1. 1. 1997. Z izbranimi izvajalci bo
sklenjena pogodba za dobo enega leta z
možnostjo podaljšanja.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb vlade, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 27a, pri Alešu Ponikvarju, tel.
061/1785-565, vsak delovni dan od 8. do
9. ure.

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 ter
morajo biti obvezno predložene na original-
ni razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do upoštevana navedena merila in kriteriji
iz razpisne dokumentacije. Najcenejši po-
nudnik ni nujno, da je najugodnejši.

7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovom naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označ-
bo: “Ne odpiraj – ponudba!” je četrtek,
28. 11. 1996, do 15. ure. Ponudbe se odda-
jo v vložišču glavne pisarne Servisa skup-
nih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljub-
ljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek
29. 11. 1996 ob 9. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo pri
odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.

Ob-4591

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

dobavo živil in čistil za obrate družbene
prehrane

1. Predmet razpisa je dobava:
a) živil za obrate družbene prehrane,
b) čistil za obrate družbene prehrane.
Naročnik in uporabnik: Servis skupnih

služb vlade za potrebe organizirane prehra-
ne med delom za delavce v državnih uprav-
nih organih.
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2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav pod točko:

a) znaša 105,000.000 SIT,
b) znaša 5,000.000 SIT.
Specifikacija živil ali čistil je sestavni

del razpisne dokumentacije.
3. Rok izvedbe naročila: sukcesivne do-

bave v letu 1997.
4. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala glede

na spremembe med letom,
– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-

viru posamezne skupine živil po razpisni
dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti s strani izbranega dobavitelja lahko
takj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za dobavo živil ali čistil drugega
najugodnejšega dobavitelja (v okviru iste sku-
pine živil ali čistil) po tem javnem razpisu.

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

Vsebovati morajo še:
– registracijo podjetja (originalni izpis

iz sodnega registra – ne starejši od 30 dni),
– bonitetne obrazce (original – ne starej-

še od 30 dni),
– predlog pogodbe,
– dosedanje reference pri podobnih de-

lih (po vrednostih),
– ponudbeni predračun, ki se pripravi na

osnovi cen iz trenutno veljavnega cenika, s
prikazanimi popusti in vključenim pripada-
jočim prometnim davkom. K predračunu
priložite trenutno veljavni uradni cenik in
uradni cenik samo za artikle, izključno na-
vedene v razpisni dokumentaciji,

– plačilni pogoji najmanj 20 dni po iz-
stavitvi fakture,

– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahteve
naročnika oziroma uporabnika v zvezi s po-
nudbo,

– prospektni material.
6. Merila za izbor najugodnejših ponud-

nikov po posameznih skupinah razpisane
dokumentacije so:

– kompleksnost (celovitost) ponudbene-
ga asortimana v okviru posamezne skupine
živil ali čistil iz specifikacije,

– kakovost ponujenega materiala,
– konkurenčnost cen (cene izražene v

SIT, s posebej izraženim popustom in pri-
padajočim prometnim davkom),

– plačilni pogoji,
– spremembe cen so možne v skladu z

uradno spremembo cenika za artikle, iz-
ključno navedene v razpisni dokumentaciji.

Za spremembo cene se smatra spremem-
ba cene v uradnem ceniku, medtem ko osta-
nejo rabati isti kot so ponujeni v okviru
javnega razpisa;

– dobavni rok za običajna naročila,
– stalna količinska zaloga asortimana in

odzivni čas,
– brezplačna dostava na različne lokaci-

je v Ljubljani,
– centralno računalniško vodenje naro-

čanja in predaj za vse končne uporabnike
po lokacijah,

– mesečno poročanje o finančni realiza-
ciji za posamezne končne uporabnike,

– možnost dobave materiala izven speci-
fikacije v okviru posamezne skupine živil
ali čistil,

– druge posebne ugodnosti ponudnika,
ki jih nudi naročniku.

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo ali plačilni rok krajši od 20 dni, bo-
do iz nadaljnje analize izločene.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Rok za oddajo ponudb je 3. 12. 1996,
do 9. ure v vložišč Servisa skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana (eviden-
ca-pritličje desno).

Ponudbe morajo biti oddane na original-
ni naročnikovi dokumentaciji in v zapečate-
ni kuverti z oznako ponudnika, z ločeno
navedbo razpisa:

“dobava živil za obrate družbene prehra-
ne” in z opozorilom, “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis” ali

“dobava čistil za obrate družbene pre-
hrane” in z opozorilom “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1996
ob 10. uri v sejni sobi Servisa skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
odpiranju ponudb morajo imeti s seboj pi-
sno pooblastilo o zastopanju.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene po-
nudniku.

10. Z najugodnejšimi ponudniki po po-
sameznih skupinah razpisne dokumentacije
bodo sklenjene okvirne pogodbe z veljav-
nostjo za obdobje enega leta.

11. Ponudniki bodo izbrani na osnovi
meril za izbor iz 6. točke javnega razpisa in
kriterijev, podanih v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa naročnika.

12. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo s specifikacijo živil ali čistil ob
predložitvi pisnega pooblastila za dvig do-
kumentacije na Servisu skupnih služb Vla-
de, Ljubljana, Gregorčičeva 27/a (eviden-
ca-pritličje desno).

Dodatne informacije lahko ponudniki do-
bijo pri Tereziji Pesrl, tel. 061/178-53-45, v
obdobju od 11. 11. 1996 do 22. 11. 1996
med 8. in 9. uro.

Ob-4592

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

čiščenje poslovnih prostorov državnih
upravnih organov

1. Predmet razpisa je čiščenje poslovnih
prostorov državnih upravnih organov v
Ljubljani na objektih:

1.1 Štefanova 5 (Ministrstvo za
zdravstvo), 1354 m2,

1.2 Šaranovičeva 12 (Geodetska uprava),
1258 m2,

1.3 Župančičeva 3 in 6 (Ministrstvo za
pravosodje, Ministrstvo za finance,
SSSV-glavna pisarna, Ministrstvo za okolje
in prostor, Ministrstvo za šolstvo in šport),
6347 m2,

1.4 Zvezdarska 1 (Ministrstvo za kultu-
ro, Arhiv RS), 1950 m2,

1.5 Poljanska 28 (Urad RS za šolstvo),
1703 m2,

1.6 Ul. stare pravde (Ministrstvo za šol-
stvo in šport), 520 m2,

1.7 Vojkova 1b (Ministrstvo za okolje in
prostor – Hidrometeorološki zavod RS,
Uprava RS za varstvo narave), 1263,40 m2,

1.8 Tržaška 42/IV. nad. (Služba za re-
formo lokalne samouprave), 319 m2,

1.9 Beethovnova 11 z arhivom (Mini-
strstvo za finance), 4056 m2,

1.10 Parmova 33 (Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo
za  zdravstvo,  Zavod  RS  za  statistiko),
4263 m2,

1.11 Cankarjeva 5 (Ministrstvo za kultu-
ro, Ministrstvo za finance), 1465 m2,

1.12 Gregorčičeva 25 (Ministrstvo za zu-
nanje zadeve), 4633 m2,

1.13 Gregorčičeva 27 in 27a (Urad za
makroekonomske analize in razvoj, SSSV),
852 m2,

1.14 Plečnikov trg 2 (Ministrstvo za kul-
turo), 1560 m2,

1.15 Erjavčeva 15 (Kadrovska služba
Vlade RS), 647 m2,

1.16 Kotnikova 5 (SSSV Obrat družbene
prehrane, Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj), 7094,50 m2,

1.17 Dunajska 47 (Ministrstvo za okolje
in prostor), 1600 m2,

1.18 Prežihova 4 (Računsko sodišče RS),
900 m2,

1.19 Slovenska 27 (Računsko sodišče
RS), 383,12 m2.

Skupna površina zanaša 42.167,62 m2.
Ponudniki lahko ponudijo izvedbo raz-

pisanih del po posameznih lokacijah.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 5,700.000 SIT/mesečno.
3. Predvideni rok pričetka del je 1. 1.

1997. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena po-
godba za dobo enega leta z možnostjo po-
daljšanja.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb vlade, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 27a, pri Tamari Surina, tel.
178-55-72, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

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 ter
morajo biti obvezno predložene na original-
ni razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
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– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do upoštevana navedena merila in kriteriji
iz razpisne dokumentacije.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovom naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!” je petek, 29. 11.
1996, do 9. ure. Ponudbe se oddajo v vlo-
žišču glavne pisarne SSSV RS, Gregorčiče-
va 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
29. 11. 1996, ob 11. uri, v sejni sobi SSSV
RS, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana. Pred-
stavniki ponudnikov morajo pri odpiranju
ponudb predložiti pisna pooblastila.

Servis skupnih služb vlade

Ob-4593

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) Rudnik živega sre-
bra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43,
Idrija, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

mešalno-črpalne postaje za injektirno
maso

1. Investitor: Rudnik živega srebra Idri-
ja v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija.

2. Predmet razpisa: izdelava mešalno-čr-
palne postaje za injektirno maso, in sicer:

a) izdelava projektne dokumentacije,
b) izdelava oziroma dobava silosov s ka-

paciteto 100 m3, ustrezne dozirne in mešal-
ne naprave, črpalke s kapaciteto najmanj
15 m3/h in 640 m cevovoda,

c) montaža opreme.
3. Tehnični podatki: injektirna masa je

sestavljena iz 40% kamene moke (do 0 1
mm), 20% cementa in 40% vode.

Maksimalne dolžine črpanja so:
– 70 m od mesta mešalno-črpalne posta-

je do jaška Inzaghi,
– 150 m vertikalnega spusta po jašku In-

zaghi,
– 420 m od jaška Inzaghi do komore na

IV. obzorju;
Mešalno-črpalna postaja je locirana v bli-

žini centra mesta in zato mora biti oprem-
ljena tako, da ne bo negativno vplivala na
okolje.

4. Dodatna pojasnila in potrebno doku-
mentacijo lahko ponudniki dobijo na Rud-
niku živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.,
(kontaktna oseba je Bojan Režun, dipl. inž.
geol., tel. 065/73-811, int. 241).

5. Merila za izbor: investitor bo pri izbi-
ri najugodnejšega ponudnika upošteval na-
slednje kriterije:

– ustreznost tehničnih rešitev,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– rok izdelave.
Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejšo

ponudbo ne izbere kot najugodnejšo,
– da korigira obseg del glede na razpi-

sno dokumentacijo,
– da odda dela različnim ponudnikom.

6. Vsebina ponudbe
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– shema tehnoloških rešitev,
– ponudbeno ceno, ločeno za posamezne

sklope,
– rok izdelave s terminskim planom,
– opcijo ponudbe.
Pismene ponudbe morajo prispeti najka-

sneje v 20 dneh po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure, na naslov investitorja.

Pismene ponudbe dostavite oziroma poš-
ljite v zaprti kuverti, z oznako: “Ponudba –
Ne odpiraj”.

Odpiranje ponudb bo na sedežu investi-
torja, dvajseti dan po objavi v Uradnem li-
stu RS, ob 12.30. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni v 30 dneh po datumu objave.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Št. 354-1/96-254 Ob-4594

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

javni razpis
za izbiro izvajalca gradnje čistilne
naprave za odpadne vode v Občini

Ljubno, s kapaciteto 1000 PE
1. Ime naročnika: Občina Ljubno, Cesta

v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.
2. Predmet razpisa: gradnja čistilne na-

prave za odpadne vode s kapaciteto 1000
PE v Ljubnem.

3. Obseg razpisanih del:
– izdelava PGD in PZI dokumentacije,
– izdelava navodil za upravljanje in vzdr-

ževanje ČN,
– trimesečno poskusno obratovanje,
– usposobitev vzdrževalcev ČN v času

poskusnega obratovanja,
– gradbena dela,
– krovni objekt,
– montažna dela,
– elektroinstalacijska dela,
– pridobitev uporabnega dovoljenja.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 17,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko zain-

teresirani ponudniki dvignejo v roku 3 do
10 dni po objavi vsak delovnik na sedežu
Občine Ljubno, ob predhodni najavi na tel.
063/841-010 in 841-415.

6. Predvideni pričetek del je december
1996, rok dokončanja junij 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference,
– celovitost ponudbe,
– cena,
– vrsta opreme in kakovost,
– garancijski roki,
– plačilni pogoji in način zavarovanja iz-

polnitve obveznosti.
Ponudniki lahko ponudijo tudi drugačne

različice izvedbe kot jih predvideva razpi-
sna dokumentacija. V tem primeru k ponud-
bi priložijo idejno zasnovo z obsegom, kot
je naveden v 3. točki tega razpisa. Variant-
ne rešitve bodo obravnavane enako kot po-

nudbe, izdelane na podlagi razpisne doku-
mentacije.

8. Za vsa pojasnila in tolmačenja razpi-
sne dokumentacije lahko pokličete Nika Ro-
žiča, dipl. inž. ali Marto Šorli, ek. na tel.
062/20-845 oziroma 063/709-052 (Rožič).

9. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

10. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS. Ponudbe se od-
dajo v zaprti ovojnici s pripisom: “Ne odpi-
raj – ponudba za ČN Ljubno”, in sicer do
12. ure, na naslov: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, Ljubno ob Savinji.

10. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
ob 10. uri, v prostorih Občine Ljubno.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Občina Ljubno

Št. 110-1/95 Ob-4598A

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: Idejni projekt

rekonstrukcije regionalne ceste
R 352 Šentilj–Gornja Radgona odsek
št. 1307 od km 9+000 do 11+180 skozi

Apače
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 6.  do 8.  11. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Metka Marinček,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 11. 1996 do 9.30  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 “ Idejni pro-
jekt rekonstrukcije reg. ceste Šentilj–Rad-
gona.” – M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 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-4598B

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-
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ka Slovenija – Ministrstvo za promet in zve-
ze – Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: PGD, PZI ureditve ceste
L 2507 Črnomelj–Jugorje od km 12.990

do km 16.490 (sprememba projekta)
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 6.  do 8.  11. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Slavica Veršič,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 11. 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 “ PGD, PZI
ureditve ceste L 2507 Črnomelj.” – S.V.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 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-4598C

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: PZI modernizacije

regionalne ceste R 329/1187
Velika reka–Čatež–Trebnje na

pododseku od km 6.550 do km 8.550
(Moravče–Tlaka)

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 6.  do 8.  11. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 11. 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 “PZI mod.
reg. ceste R 329/1187 Velika reka–Čatež.”
– L.R.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 11. 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-4598Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija – Ministrstvo za promet in zve-
ze – Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija križišča

Strunjan na cesti M 2 odsek 373 v
km 6.730 v dolžini ca. 500 m

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 6.
do 8.  11. 1996, strokovne informacije pa
vam posreduje Tomislav Kušar, dipl. inž. (tel.
061/13-35-040 oziroma 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
220,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4.  12. 1996 do 9.30  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 “Rekonstruk-
cija križišča Strunjan.” – T.K.

Javno odpiranje ponudb bo 4.  12. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-4598D

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:
1. Geološko  –  geotehnične raziskave

za potrebe idejnega projekta obvoznice
Solkan

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

2. Idejni projekt obvoznice Solkan
Orientacijska vrednost del znaša

6,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 6.  do 8.  11. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 11. 1996 do 9.30  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

1. “Geološko-geotehnične raziskave ob-
voznice Solkan.” – L.W.

2. “IP obvoznice Solkan.” – L.W.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 11. 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-4598E

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: Izdelava lokacijske

dokumentacije in PGD, PZI
rekonstrukcije križišča v Šentjerneju

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 6.  do 8.  11. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Slavica Veršič,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,500.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 11. 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

“Izdelava LD in PGD, PZI rek. križišča
v Šentjerneju.” – S.V.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 11. 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.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 286-2 Ob-4599

Na  podlagi  določil  zakona  o  proraču-
nu Republike Slovenije in določil odredbe
o pogojih in načinu javnega razpisa za od-
dajo določenih del, ki se financirajo iz pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
28/93,  19/94  in  40/95),  objavlja  UL
Fakulteta  za  strojništvo  Ljubljana,  Ašker-
čeva  6

javni razpis
za dobavo in instalacijo komunikacijske

opreme za Internet
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1. Predmet razpisa je dobava in instala-
cija komunikacijske opreme za delo na In-
ternetu in vsebuje:

1.1. ohišje, 19” sistem, “rack” izvedba,
1.2. osem dvojnih fax-modem modulov

po standardu V.34 s podporo 33.600 bps ter
telefaks Class 1 in Class 2,

1.3. en modul za ISDN,
1.4. moduli morajo biti opremljeni z op-

tično ločitvijo kot varovalo proti prenapeto-
sti za vsak telefonski priključek posebej,

1.5. pripadajoča oprema (kabli, itd.),
1.6. dobava ter instalacija celotne opre-

me s testiranjem.
2. Vse potrebne podatke in razlage za

izdelavo ponudbe lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo osebno ali po telefonu od 5.
11. do 14. 11. 1996 med 8. in 15. uro na
Fakulteti za strojništvo, v sobi št. SI-61A
(Boštjan Črepinšek) oziroma po telefonu št.
061/1771- 721.

3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
3.1. firmo ponudnika, podatke in doka-

zila o registraciji podjetja (z registracijski-
mi listi),

3.2. bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
3.3. način plačila s ceno fco FS Ljublja-

na (brez carine, a s 5% PD),
3.4. vzorec pogodbe z roki dobave, nači-

nom plačila, klavzulo o zavarovanju avan-
snega plačila po pogodbi, časovno vezano
na funkcionalni prevzem,

3.5. izjavo o garancijski dobi in poga-
rancijskem vzdrževanju z navedenimi po-
goji in podatki o servisni službi,

3.6. referenčno listo instalirane enake ali
podobne opreme,

3.7. prospektni material iz katerega mo-
ra biti še posebej razviden seznam celotne
ponujene opreme s tehničnimi specifikaci-
jami glede na razpisane zahteve.

4. Orientacijska vrednost opreme je
2,000.000 SIT.

5. Predvideni rok za dokončanje del je
maksimalno en mesec po podpisu pogodbe.

6. Merila za izbiro ponudbe so: cena, pla-
čilni pogoji, poreklo in kvaliteta opreme,
dobavni rok, garancijska doba, pogoji poga-
rancijskega vzdrževanja in reference ponud-
nika.

7. Posebni pogoji
7.1. konfiguracija opreme ne sme odsto-

pati od navedenih minimalnih specifikacij,
kar bo komisija smatrala kot neupoštevanje
razpisnih zahtev in bo takšne ponudbe zavr-
nila.

7.2. fakulteta si po dobavi opreme pridr-
žuje pravico do testnega delovanja le-te za
obdobje, v katerem morajo biti odpravljene
vse pomanjkljivosti s strani dobavitelja.

8. Komisija bo upoštevala vse ponudbe,
ki bodo vročene do vključno 15. 11. 1996 in
sicer z redno dnevno pošto ali osebno do
12. ure v sprejemno pisarno Fakultete za
strojništvo. Ponudbe, ki bodo prispele po
navedenem roku, komisija ne bo obravna-
vala in jih bo nepregledane vrnila.

9. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va, ponudnika in nalova z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba na javni razpis” in “Komu-
nikacijska oprema”.

10. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo 18. 11. 1996
ob 12. uri v sejni sobi št. 115/I na Fakulteti

za strojništvo. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti predstavniki ponudnikov pooblastilo
za zastopanje.

11. O izbiri ponudbe bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Ponudbe se ponudnikom ne vračajo.

UL Fakulteta za strojništvo

Št. 110-1/96 Ob-4600

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 del: Študija hrupne

obremenjenosti in predloga
protihrupnih ukrepov na območju

naselja Brezovica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 6. 11. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Barbara Likar, dipl.
inž. (tel. 13-222-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 11. 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: Študija
hrupne obremenjenosti in predloga protihrup-
nih ukrepov na območju naselja Brezovica.”

Javno odpiranje ponudb bo 20. 11. 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 izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4624

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

javni razpis
za oddajo del: Poročilo o vplivih na

okolje za AC odsek Cogetinci–
Radmožanci

Orientacijska vrednost del znaša:
15,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 6. 11. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Barbara Likar, dipl.
inž. (tel. 13-222-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 12. 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: Poroči-
lo o vplivih na okolje za AC odsek Cogetin-
ci–Radmožanci.”

Javno odpiranje ponudb bo 4. 12. 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
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4625

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

javni razpis
za oddajo del: Zaščita pred snežnimi
zameti na A 10 Razdrto–Čebulovica
Orientacijska vrednost del znaša:

8,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 6. 11. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Lado Kavčič, dipl.
inž., (tel. 13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 11. 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: Zaščita
pred snežnimi zameti na A 10 Razdrto–Če-
bulovica.”

Javno odpiranje ponudb bo 20. 11. 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
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

DARS, d.d.

Št. 192/96 Ob-4601

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Republika
Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Ljublja-
na, Cankarjeva 5, objavlja

javni razpis
za opravljanje storitev svetovalnega

inženiringa za investicijska dela
Dogradnja in usposobitev nadomestnih
prostorov za Filmski studio Viba film,

Stegne 5 v Ljubljani
1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo, Can-

karjeva 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa so kompletne storitve

svetovalnega inženiringa z izdelavo investi-
cijskega programa in strokovnim nadzorom
investicije Dogradnja in usposobitev nado-
mestnih prostorov za Filmski studio Viba
film, Stegne 5, Ljubljana.

3. Lokacija objektov: Stegne 5, Ljub-
ljana.

4. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od 5. 11. 1996 do vključ-
no 15. 11. 1996 v tajništvu FS Viba film
Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana od 8. do
12. ure.

5. Za dvig dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu 15.000 SIT na
Ž.R. FS Viba Film Ljubljana, št.
50101-603-400348.
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6. Vsa potrebna pojasnila v zvezi z raz-
pisom dobijo ponudniki pri Konič Mojmirju
tel. 061/320-997.

7. Razpisana dela se bodo izvajala iz-
ključno v obsegu razpisne dokumentacije.

8. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.

9. Roki: predviden rok pričetka del je
november 1996, predviden zaključek del je
leto 1998.

10. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega glede na razpoložljiva sredstva, ali pa
odstopiti od oddaje del po tem razpisu, ne
glede na razloge: V obeh primerih ponudnik
nima pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

11. Ponudba mora biti oblikovana sklad-
no z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

12. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo dostaviti ponudbe, v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za svetoval-
ni inženiring za dogradnjo in usposobitev
nadomestnih prostorov Filmskega studia Vi-
ba film v Stegnah 5, Ljubljana” na naslov
FS Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljub-
ljana.

13. Rok za oddajo ponudbe je 6. 12. 1996
do 11. ure.

14. Odpiranje ponudb bo 6. 12. 1996 ob
12. uri v prostorih FS Viba film Ljubljana,
Zrinjskega 9, Ljubljana (II. nadstropje, soba
202). Ponudniki, ki bodo sodelovali pri od-
piranju ponudb, morajo imeti pisno poobla-
stilo.

15. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so napisana v razpisni dokumentaciji.

16. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za kulturo

Št. 108/96 Ob-4602

Na podlagi sklepa strokovnega kolegija
zavoda, zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, PE Informacijski center Ljublja-
na, Miklošičeva 24, objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika

za dobavo računalniške opreme
Naročnik: Zavod za zdravstveno zavaro-

vanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana.

Predmet razpisa: dobava računalniške
opreme po specifikaciji:

– za nabavo in dopolnitev računalniške
opreme.

1. Predmet razpisa so:
1.1. Strežniki, osebni računalniki in pre-

nosni računalniki.
1.2. Dopolnilna oprema po specifikaciji

(tiskalniki, dodatki za PC).
Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 65,000.000 SIT.
2. Elementi ponudbe:
2.1. firma ponudnika,
2.2. dokazilo o registraciji,
2.3. organizacijska oblika in struktura

ponudnika,
2.4. število in struktura stalno zaposle-

nih, ki delajo na nalogah s področja razpisa,
2.5. potrdila o usposobljenosti kadrov za

instalacijo in vzdrževanje ponujene opreme
pridobljena v zadnjih treh letih,

2.6. obrazca BON-1 in BON-2 oziroma
obrazec BON-3 (za preverjanje bonitete po-
nudnika), ki morajo biti izdani po 1. 11.
1996,

2.7. seznam referenčnih naročnikov in
instalacij s kratkim opisom, kontaktno ose-
bo in možnostjo ogleda (doma in v tujini),

2.8. tehnična dokumentacija za ponuje-
no opremo (lahko v angleškem jeziku) s
podanimi karakteristikami in opisi delova-
nja,

2.9. potrdila o upoštevanju standardov,
atesti in certifikati, ki jih ima ali jim oprema
ustreza,

2.10. cena za opremo instalirano in preiz-
kušeno fco lokacija, ki jo določi kupec v
Republiki Sloveniji, razdelano po posamez-
nih elementih izraženo v SIT s posebej pri-
kazanim prometnim davkom in priznanimi
popusti. Ponudnik naj tudi navede morebit-
na doplačila za dele vgrajene ob morebitnih
razširitvah opreme,

2.11. garancija, plačilni in komercialni
pogoji, možnost odloženega plačila,

2.12. izjava ponudnika o minimalnih ko-
ličinah rezervnih delov za ponujeno opremo
ter izjava o dovoljenju naročnika za obča-
sne preglede omenjenih zalog rezervnih de-
lov,

2.13. dokument iz katerega bo razvidno
razmerje med ponudnikom in proizvajalcem
opreme,

2.14. izjava ponudnika o odzivnem času
in času odprave napake v garancijskem ro-
ku ter ostalih garancijskih pogojih,

2.15. izjava, da bo ponudnik na lastne
stroške ustrezno dogradil opremo, če v ga-
rancijskem času ne bodo dosežene zahteva-
ne lastnosti,

2.16. izjavo ponudnika, da bo v roku 3
dni po pisnem pozivu naročnika pristopil k
testiranju ponujene opreme.

3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov in v enakem vrstnem redu iz te
točke, bodo kot neustrezne izločene iz na-
daljne obravnave. Vse kopije dokumentov
in vsa dokumentacija (razen tehnične doku-
mentacije), ki jo za razpis pripravi ponud-
nik sam, mora biti opremeljena z žigom in
podpisom odgovorne osebe.

4. Kriteriji za izbiro dobavitelja:
4.1. ustreznost tehničnim zahtevam na-

ročnika,
4.2. finančna in poslovna boniteta,
4.3. kvaliteta in zanesljivost opreme,
4.4. reference na podobnih projektih in

zanesljivost ponudnika,
4.5. garancija (najmanj 3 leta) in vzdrže-

vanje,
4.6. dobavni rok (do konca leta 1996),
4.7. pogoji plačila in komercialni pogoji,
4.8. ocena dosedanjega sodelovanja z

ZZZS,
4.9. dodatne ugodnosti ali tehnične

možnosti, ki jih ponuja dobavitelj.
5. Potencialni ponudniki dobijo specifi-

kacijo opreme v tajništvu Informacijskega
centra Ljubljana, Miklošičeva 24 proti izka-
zu ponudnika o registraciji ustrezne dejav-
nosti.

6. Odgovore in dodatna pojasnila glede
tega razpisa lahko ponudniki dobijo na in-
formativnem dnevu in to v četrtek 14. 11.
1996 ob 9. uri v veliki predavalnici ZZZS
ali po telefonu 061/17-21-338 ali

061/328-364 pri Andreju Stajiču (andrej.sta-
jic@zzzs.si) ali Emilu Finku (emil.fink-
@zzzs.si). Informativnega dneva se lahko
udeležijo samo tisti ponudniki, ki bodo prev-
zeli razpisno dokumentacijo.

7. Naročnik se ne zavezuje skleniti po-
godbo s ponudnikom z najnižjo ceno. Na-
ročnik si pridržuje pravico dopostopne na-
bave opreme.

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana z oznako “Ne
odpiraj - ponudba - javni razpis ZZZS - PC -
RO/11/96”, ter na ovojnici označiti firmo in
naslov ponudnika.

9. Rok za prispetje ponudb je 5. 12. 1996
do 12. ure na naslov Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, PE Informacijski
center, Miklošičeva 24, Ljubljana.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, se ne bodo obravnavale in bodo vr-
njene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb bo 5. 12.
1996 ob 14. uri v prostorih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva 24, Ljubljana v veliki učilnici.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti ustrezno pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

13. Naročnik bo najkasneje v 7 dneh po
dnevu odpiranja ponudb posredoval odloči-
tev o izbiri ponudnika vsem ponudnikom,
ki so se udeležili razpisa.

Št. 108/96 Ob-4603

Na podlagi sklepa strokovnega kolegija
zavoda, zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, PE Informacijski center Ljublja-
na, Miklošičeva 24, objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo računalniške opreme
Naročnik: Zavod za zdravstveno zavaro-

vanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana.

1. Predmet razpisa je računalniška stroj-
na oprema:

1.1. Centralna procesna enota IBM
9672/R24 (alternativa IBM 9672/R34) ali
IBM kompatibilni procesor – 1 kos,

– 1024MB centralne memorije,
– 12 paralelnih kanalov,
– 16 ESCON kanalov,
– ostale karakteristike so v tehnični do-

kumentaciji.
1.2. ESCON Director IBM 9032 Model 2

ali IBM kompatibilna enota – 1 kos,
– min 40 portov,
– ostale karakteristike v tehnični doku-

mentaciji.
1.3. Sistemski printerji - IBM 6262 ali

IBM kompatibilni – 2 kosa.
1.4. Tračna robotska enota – 1 kos,
– karakteristike v tehnični dokumenta-

ciji.
1.5. RAMAC 2 predal 9395-B 23 –

6 kosov,
– karakteristike v tehnični dokumenta-

ciji.
2. Elementi ponudbe:
2.1. firma ponudnika,
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2.2. dokazilo o registraciji,
2.3. organizacijska oblika in struktura

ponudnika,
2.4. število in struktura stalno zaposle-

nih, ki delajo na nalogah s področja razpisa,
2.5. potrdila o usposobljenosti kadrov za

instalacijo in vzdrževanje ponujene opreme
pridobljena v zadnjih treh letih,

2.6. obrazca BON-1 in BON-2 oziroma
obrazec BON-3 (za preverjanje bonitete po-
nudnika), ki morajo biti izdani po 1. 11.
1996,

2.7. seznam referenčnih naročnikov in
instalacij s kratkim opisom, kontaktno ose-
bo in možnostjo ogleda (doma in v tujini),

2.8. tehnična dokumentacija za ponuje-
no opremo (lahko v angleškem jeziku) s
podanimi karakteristikami in opisi delova-
nja,

2.9. potrdila o upoštevanju standardov,
atesti in certifikati, ki jih ima ali jim oprema
ustreza,

2.10. cena za opremo instalirano in preiz-
kušeno fco lokacija, ki jo določi kupec v
Republiki Sloveniji, razdelano po posamez-
nih elementih izraženo v SIT s posebej pri-
kazanim prometnim davkom in priznanimi
popusti. Ponudnik naj tudi navede morebit-
na doplačila za dele vgrajene ob morebitnih
razširitvah opreme,

2.11. garancija, plačilni in komercialni
pogoji, možnost odloženega plačila,

2.12. izjava ponudnika o minimalnih ko-
ličinah rezervnih delov za ponujeno opremo
ter izjava o dovoljenju naročnika za obča-
sne preglede omenjenih zalog rezervnih de-
lov,

2.13. dokument iz katerega bo razvidno
razmerje med ponudnikom in proizvajalcem
opreme,

2.14. izjava ponudnika o odzivnem času
in času odprave napake v garancijskem ro-
ku ter ostalih garancijskih pogojih,

2.15. izjava, da bo ponudnik na lastne
stroške ustrezno dogradil opremo, če v ga-
rancijskem času ne bodo dosežene zahteva-
ne lastnosti.

3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov in v enakem vrstnem redu iz te
točke, bodo kot neustrezne izločene iz na-
daljne obravnave. Vse kopije dokumentov
in vsa dokumentacija (razen tehnične doku-
mentacije), ki jo za razpis pripravi ponud-
nik sam, mora biti opremeljena z žigom in
podpisom odgovorne osebe.

4. Kriteriji za izbiro dobavitelja:
4.1. ustreznost tehničnim zahtevam na-

ročnika,
4.2. finančna in poslovna boniteta,
4.3. kvaliteta in zanesljivost opreme,
4.4. reference na podobnih projektih in

zanesljivost ponudnika,
4.5. garancija (najmanj 2 leti) in vzdrže-

vanje,
4.6. dobavni rok (do konca leta 1996

oziroma po dogovoru),
4.7. komercialni pogoji in pogoji plačila

z naslednjimi opcijami:
– popust na avans,
– v enkratnem znesku določenim s po-

godbo,
– z odloženim plačilom na 36 mesecev s

trimesečnimi ali polletnimi obroki – s fi-
nančnim leasingom za 48 mesecev s trime-
sečnimi obroki,

– z operativnim leasingom za dogovor-
jeno konfiguracijo po specifikaciji.

4.8. ocena dosedanjega sodelovanja z
ZZZS

4.9. dodatne ugodnosti ali tehnične mož-
nosti, ki jih ponuja dobavitelj.

5. Potencialni ponudniki dobijo specifi-
kacijo opreme v tajništvu Informacijskega
centra Ljubljana, Miklošičeva 24 proti izka-
zu ponudnika o registraciji ustrezne dejav-
nosti.

6. Odgovore in dodatna pojasnila glede
tega razpisa lahko ponudniki dobijo na in-
formativnem dnevu v četrtek 14. 11. 1996
ob 12. uri v sejni sobi IC na Miklošičevi 24
(soba 335/III) ali po telefonu (061) 17 21 364
pri Alojzu Mestku (alojz.mestek @zzzs.si)
ali (061) 17 21 363 pri Igorju Toniju
(igor.toni@zzzs.si).

Informativnega dneva se lahko udeležijo
le tisti ponudniki, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.

7. Naročnik se ne zavezuje skleniti po-
godbo s ponudnikom z najnižjo ceno. Na-
ročnik si tudi pridržuje pravico do postopne
nabave opreme.

8. Ponudniki lahko nastopajo tudi po po-
sameznih točkah razpisa.

9. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana z oznako “Ne
odpiraj - ponudba - javni razpis ZZZS -
HOST -11/96”, ter na ovojnici označiti fir-
mo in naslov ponudnika.

10. Rok za prispetje ponudb je 5. 12.
1996 do 12. ure na naslov Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, PE In-
formacijski center, Miklošičeva 24, Ljub-
ljana.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, se ne bodo obravnavale in bodo vr-
njene ponudniku.

12. Javno odpiranje ponudb bo 5.12.
1996 ob 13. uri v prostorih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva 24, Ljubljana, v sejni sobi IC (soba
335/ III).

13. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb morajo predložiti
ustrezno pisno pooblastilo za zastopanje.

14. Naročnik bo najkasneje v 7 dneh po
dnevu odpiranja ponudb posredoval odloči-
tev o izbiri ponudnika vsem ponudnikom,
ki so se udeležili razpisa.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

PE Informacijski center

Št.112/96 Ob-4605

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

javni razpis
za izgradnjo vodovoda Predmeja–Čol,

IV. faza, oskrbovalni vod Predmeja
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta

5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbenih in

montažnih del z dobavo materiala.
3. Orientacijska vrednost del je

9,865.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 1 mesec po podpisu po-
godbe.

5. Merila za izbiro ponudbe so:
– cena in kvaliteta,
– plačilni pogoji (fiksnost cen, krediti),
– strokovna usposobljenost z referenca-

mi,
– dodatne ugodnosti.
6. Ponudbe v skladu z določili odredbe o

postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) naj ponudniki oddajo na naslov Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina v zaprti kuverti s pripisom “Jav-
ni razpis vodovod–Gora” ne odpiraj, v roku
15 dni od objave razpisa v Uradnem listu
RS.

7. Odpiranje ponudb bo javno in sicer
16. dan od dneva objave oziroma prvi na-
slednji delovni dan razpisa ob 13. uri na
sedežu naročnika.

8. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v roku pet dni od dneva objave v
Uradnem listu RS, od 7.30 do 10. ure pri
Iris Suban na sedežu Občine Ajdovščina.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v
višini 5.000 SIT na ŽR 52010-630-7043 na-
men nakazila: Vodovod Gora–razpis. Pri-
stojbine se ponudnikom ne vrača.

9. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg, od razpi-
sanega.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku deset dni po odpiranju ponudb.

Občina Ajdovščina

Št. 033-6/96-1998 Ob-4614

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo instrumentov za potrebe
pihalnega orkestra

1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
1, za KUD I. Kaučič Ljutomer.

2. Predmet razpisa je nakup instrumen-
tov:

– Clarinet YCL 34 II – 8 kom,
– Alto Saxophone Yas 25 – 1 kom,
– Tenor Saxophone YTS 25 – 1 kom,
– Flugelhorn YFH 635 T – 4 kom,
– Tuba YBB 321 – 1 kom,
– Komplet bobnov Yamaha – 1 kom.
3. Okvirna vrednost tega razpisa je

3,000.000 SIT.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

5. Meria za izbor:
– reference,
– čas dobave,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
6. Dobavni rok: najpozneje 10 dni po

podpisu pogodbe.
7. Ponudbe se predajo v zapečateni ku-

verti z oznako “Javni natečaj – razpis za
KUD Ljutomer”, na naslov Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, Ljutomer. Zadaj na kuverti
je naslov ponudnika.
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8. Ponudbe se zbirajo do 20. 11. 1996.
9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 11.

1996 ob 10. uri v občinski zgradbi Vrazova
1, Ljutomer – tretje nadstropje. Prisotni po-
nudniki morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

10. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 5 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Ljutomer

Ob-4615

Občina Litija, Jerebova ul. 14, Litija, na
podlagi odredbe o postopku izvajanja jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvajanje sanacije plazov
1. Investitor del je Občina Litija, Jrebo-

va ul. 14, Litija.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca, ki

bo izvajal sanacijo naslednjih plazov:
a) plaz na cesti v Tepah,
b) plaz na Veliki Štangi.
3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak

dan od 8. do 14. ure na oddelku za gospo-
darsko infrastrukturo v Občini Litija, Jere-
bova ul. 14, Litija, pri načelniku oddelka
Antonu Koviču, tel. 061/881-211 int. 109.

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

4. Orientacijska vrednost investicije je
za predmet razpisa pod:

a) 4,000.000 SIT,
b) 4,600.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del je en mesec po

podpisu pogodbe.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
a) da za izvedbo vsakega razpisanega de-

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

sanega glede na razpoložljiva finančna
sredstva.

7. Rok za oddajo ponudb je 21. 11. 1996,
do 8.30. Ponudbe morajo do navedenega
roka prispeti po pošti na naslov Občina Liti-
ja, Jerebova ul. 14, 1270 Litija v zapečate-
nih kuvertah z oznako “Razpis za sanacijo
plazov – Ne odpiraj”, na kuverti mora biti
točen naslov ponudnika. Ponudbe se lahko
do navedenega roka tudi osebno oddajo v
tajništvu občine, soba 44.

8. Javno odpiranje pondub bo 21. 11.
1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ul. 14, Litija.

9. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnost postopka odpira-
nja ponudb.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja del,
–  ponudbena cena na enoto,
– način plačila in fiksnost cen,
– opcija ponudbe,

– garacnijski roki,
– eventualne druge ugodnosti.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-

veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Litija

Št. 241/96 Ob-4616

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Statistični urad Republike Slove-
nije, Ljubljana, Vožarski pot 12, objavlja na
podlagi določil zakona o izvrševanju prora-
čuna 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)

javni razpis
za dobavo papirja, kartona in lepenke

1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Statistični urad Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Vožarski pot 12.

2. Predmet razpisa je dobavljanje papir-
ja in kartona.

3. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša 15,000.000 SIT letno.

4. Rok dobave: sukcesivne dobave v ro-
ku enega leta po izbiri in sklenitvi pogodbe.

5. Razpisno dokumentacijo in vsa dodat-
na pojasnila dobijo ponudniki pri Antonu
Rojcu vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
tel. 125-53-22 int. 227.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudni-

ka ter odgovorno osebo,
– dokazilo o registraciji,
– seznam referenc ponudnika,
– opis organizacije dela – organiziranost

dela,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom in prilogami,
– strukturo cene,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti iz pogodbe.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– popolnost in preglednost ponudbe,
– reference,
– konkurenčnost cen,
– dobavni rok,
– količinski popusti,
– druga merila, ki jih določa omenjena

odredba  oziroma  druge  ponujene  ugod-
nosti.

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

8. Naročnik si pridržuje pravico:
– izbirati najugodnejšega ponudnika v

okviru posamezne skupine pisarniškega ma-
teriala po razpisni dokumentaciji (prednost
imajo najugodnejše ponudbe za celoten raz-
pis),

– da ne sklene pogodbe z nobenim iz-
med ponudnikov.

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti oddana v zaprti kuverti, ki mora biti
pravilno opremljena, s pripisom “Ne odpi-
raj, ponudba za papir in karton”.

10. Šteje se, da je ponudba prispela v
roku, če je bila v roku, določenem v prejš-
njem odstavku oddana v vložišču Statistič-
nega urada Republike Slovenije, Ljublja-
na, Vožarski pot 12, ali priporočeno po
pošti.

11. Nepravočasno prejete ponudbe ali
nepravilno opremljene ponudbe ne bodo
obravnavane ter bodo vrnjene ponudniku.

12. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka iz 9. točke ob 10. uri, v sejni
sobi na sedežu naročnika, Vožarski pot 12.
Če bo tretji dan po poteku roka iz 9. točke
dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju, mora-
jo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
Ta objava velja kot vabilo.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Statistični urad Republike Slovenije

Ob-4617

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94) ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: izgradnja križanja potoka
Štajna (Trenča) in kanala Bantale–Iskra

(kanal 438) s Škofjeloško cesto
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

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

Orientacijska vrednost del znaša
7,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite 15
dni po objavi v Uradnem listu RS do 10. ure
na Mestno občino Kranj, soba 196, Sloven-
ski trg 1, Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – Ponudba za izgradnjo
križanja potoka Štajna (Trenča) in kanala
Bantale–Iskra (kanal 438) s Škofjeloško ce-
sto.”

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

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

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

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

Mestna občina Kranj

Ob-4619

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995),
objavlja Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo elektronskih
zapornih sistemov trezorskih vrat
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

6 elektronskih zapornih sistemov trezorskih
vrat v podružnicah Agencije Republike Slo-
venije za plačilni promet.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo.
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3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v centrali Ljubljana, Tržaška
16, dne 6. 11. 1996 med 12. in 14. uro, pod
pogojem, da predložijo pooblastilo in doka-
zilo o članstvu v Zbornici Republike Slove-
nije za zasebno varovanje za izvajalca mon-
taže.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek del je v
novembru 1996.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok, organi-
zirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 14. 11. 1996,
na naslov iz 3. točke.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojni-
cah ločeno za vsak predmet razpisa in z
vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
EZS”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 18. 11.
1996 ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz
3. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-4620

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995),
objavlja Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za rekonstrukcijo ogrevanja s
klimatizacijo

1. Predmet razpisa je rekonstrukcija
ogrevanja s klimatizacijo (sistem konvek-
torjev) v treh etažah poslovnega objekta
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnice Murska Sobota, Sloven-
ska 2.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Murska Sobota,
Slovenska 2 od 5. do 7. 11. 1996 med 12. in
14. uro, pod pogojem, da predložijo poobla-
stilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

Dodatna pojasnila bodo lahko ponudni-
ki, ki bodo razpisno dokumentacijo prevzeli
v zgoraj navedenem terminu, prejeli na in-
formativnem dnevu 8. 11. 1996 ob 11. uri v
sejni sobi podružnice.

4. Predvideni rok za pričetek del je v
decembru 1996.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok, organi-
zirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 15. 11. 1996,
na naslov iz 3. točke.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak predmet razpisa in z vidno

oznako “Ne odpiraj – javni razpis – ogreva-
nje in klima”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 18. 11.
1996 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu iz 3.
točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-4621

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995),
objavlja Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

dobavo in montažo protipožarnih
sistemov

1. Predmet razpisa so izdelava tehnične
dokumentacije ter dobava in montaža proti-
požarnega sistema v naslednjih poslovnih
objektih Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet:

– ekspozitura Ljubljana 4, Trg prekomor-
skih brigad 1,

– ekspozitura Cerknica, Cesta 4. maja 65,
– ekspozitura Kamnik, Šutna 37,

– podružnica Novo mesto, Kandijska c.
21,

– ekspozitura Metlika, Naselje B. Kidri-
ča 2,

– ekspozitura Lendava, Mlinska 2,

– ekspozitura Tolmin, Trg M. Tita 11.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente

določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo, pridobijo dodatne podatke
in se dogovorijo za morebiten ogled objek-
tov, vse pod pogojem, da predložijo poob-
lastilo in dokazilo o usposobljenosti za iz-
vajanje  ukrepov  varstva  pred  požari  po
zakonu  o  varstvu  pred  požarom,  in
sicer:

– 7. 11. 1996 ob 11. uri v ekspozituri
Lendava, Mlinska 2,

– 8. 11. 1996 ob 9. uri v ekspozituri Cerk-
nica, Cesta 4. maja 65,

– 8. 11. 1996 ob 12. uri v ekspozituri
Kamnik, Šutna 37,

– 8. 11. 1996 ob 15. uri v ekspozituri
Ljubljana 4, Trg prekomorskih brigad 1,

– 11. 11. 1996 ob 11. uri v ekspozituri
Tolmin, Trg M. Tita 11,

– 12. 11. 1996 ob 9.30 v podružnici No-
vo mesto, Kandijska c. 21,

– 12. 11. 1996 ob 12. uri v ekspozituri
Metlika, Naselje B. Kidriča 2.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek dobave in
montaže protipožarnih sistemov je v novem-
bru 1996, takoj po sklenitvi pogodb za po-
samezne objekte.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok, organi-
zirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudniki.

6. Ponudniki lahko oddajo ponudbe v ro-
kih in na naslov Agencije Republike Slove-
nije za plačilni promet, kot sledi:

– do 15. 11. 1996 za ekspozituro Lenda-
va, na naslov: ekspozitura Lendava, Mlin-
ska 2,

– do 16. 11. 1996 za ekspoziture Cerkni-
ca, Kamnik in Ljubljana 4, na naslov: po-
družnica Ljubljana, Dunajska 50,

– do 19. 11. 1996 za ekspozituro Tol-
min, na naslov: podružnica Nova Gorica,
Gradnikove brigade 2,

– do 20. 11. 1996 za podružnico Novo
mesto in ekspozituro Metlika, na naslov:
podružnica Novo mesto, Kandijska c. 21.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak objekt in z vidno oznako
“Ne odpiraj – javni razpis – požarna var-
nost”.

7. Javno odpiranje ponudb bo na naslo-
vu in za objekte iz 6. točke, in sicer:

– 19. 11. 1996 ob 12. uri v eskpozituri
Lendava,

– 20. 11. 1996 ob 10. uri v podružnici
Ljubljana,

– 21. 11. 1996 ob 12. uri v podružnici
Novo mesto,

– 22. 11. 1996 ob 12. uri v podružnici
Nova Gorica.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-4622

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: dobava kombi vozila do

90 kW (2 kom)
Orientacijska vrednost: 8,400.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 5. 11.
1996 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

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

Ponudbo za ponovni javni razpis predlo-
žite do vključno 20. 11. 1996 do 11.30 v
tajništvu (soba 308) Podjetja za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54,. Ponudba
mora biti zapečatena in označena: “Ne od-
piraj, ponudba za dobavo kombi vozila do
90 kW”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 11.
1996 ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 33/96 Ob-4542

Na podlagi 7.3. točke statuta Tio Tekstilna
industrija Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh 53, Šent-
janž pri Dravogradu, uprava družbe sklicuje

3. redno skupščino
delniške družbe Tio

ki bo v torek, 3. 12. 1996 ob 12. uri na
sedežu Tio, d.d., Otiški Vrh 53, Šentjanž pri
Dravogradu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine
Predlog uprave: izvoli se predsednik skupš-

čine in dva preštevalca glasov.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za

leto 1996
Predlog uprave in nadzornega sveta: ime-

nuje se pooblaščena revizijska družba za leto
1996 – Loris, revizija in storitve, d.o.o., Dra-
vograd.

4. Sprememba firme novo ustanovljene
družbe z omejeno odgovornostjo, Tiara in po-
trditev direktorja te družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta: spre-
meni se firma novo ustanovljene družbe tako,
da glasi: Tio, Tiara, d.o.o., podjetje za proi-
zvodnjo in trgovino oblačil.

Potrdi se direktor te družbe.
5. Poročilo o ustanavljanju invalidskega

podjetja, Inpod, d.o.o., in potrditev direktorja
te družbe

Predlog uprave: sprejme se poročilo o us-
tanavljanju invalidskega podjetja Inpod, d.o.o.

Potrdi se direktor te družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za

vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpo-
gled v tajništvu uprave Tio, Tekstilna industri-
ja Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh 53, Šentjanž pri
Dravogradu, vsak delovnik od 10. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih pred-

logih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-

nim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh po obja-
vi tega sklica v tajništvu uprave Tio, Tekstilna
industrija Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh 53, Šent-
janž pri Dravogradu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu uprave Tio, Tekstilna industrija Otiški
Vrh, d.d., Otiški Vrh 53, Šentjanž pri Dravo-
gradu, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno – z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino.

Pooblastila morajo biti pisna.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se skupš-

čina ponovi naslednji dan ob isti uri v istem
prostoru.

Po ponovnem sklicu skupščina odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana v kateri bo skupščina, bo odprta
pol ure pred uradnim začetkom. V tem času
bomo delili glasovnice.

Tio, tekstilna industrija
Otiški Vrh, d.d.,

uprava

Št. 998/96 Ob-4566

Na podlagi točke 7.3 statuta družbe Kri-
ževske opekarne, d.d., Boreci 49, Križevci pri
Ljutomeru, sklicujem

2. redno sejo skupščine
delniške družbe Križevske opekarne, d.d.,

ki bo dne 5. 12. 1996 ob 12.30, v sejni sobi
upravne stavbe družbe v Borecih 49, Križevci
pri Ljutomeru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli delovne

organe po predlogu uprave.
3. Sprejem dnevnega reda 2. seje skup-

ščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila

za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poro-

čilo za leto 1995 po predlogu uprave, mnenju
nadzornega sveta in mnenjem revizorja.

5. Odločanje o uporabi dobička za leto
1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana upo-
raba dobička za leto 1995 po predlogu uprave
in mnenju nadzornega sveta.

6. Obravnava in sprejem sprememb statuta
družbe Križevske opekarne, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženem besedilu.

7. Vprašanja, pobude in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno.

Prosimo delničarje, njihove pooblaščence
in zastopnike, ki se skupščine nameravajo ude-
ležiti, da zaradi lažje operativne izvedbe
skupščine, najkasneje tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo
pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino pisno prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili prisotnost in prevzeli
ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi besedilo predloga sprememb in do-
polnitev statuta, je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe v splošno pravnem sektorju in
tajništvu, vsak delovni dan med 10. in 13. uro.

Morebitne nasprotne predloge morajo del-
ničarji poslati upravi družbe v roku 7 dni od
dneva objave sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisot-
nih delnic.

Križevske opekarne, d.d.
direktor

Ob-4587

Na podlagi 43. člena statuta delniške druž-
be Chemo, d.d., začasna uprava, sklicuje

1. skupščino,
ki bo dne 5. 12. 1996 ob 16. uri v poslovni

stavbi na Maistrovi 10 v Ljubljani z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik
skupščine, predsednik komisije za izvedbo gla-
sovanja in volitev in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval notar v vlogi zapisnikarja.

2. Informacije začasne uprave družbe o
lastninskem preoblikovanju podjetja Chemo.

Predlog sklepa začasne uprave: informaci-
ja o lastninskem preoblikovanju podjetja Che-
mo, d.d., se vzame na znanje.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme se

poslovnik o delu skupščine delniške družbe
Chemo, d.d., v predloženem besedilu.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejmejo

se predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta delniške družbe Chemo.

5. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 1995 z razvojnimi usmeritvami.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzor-
nega sveta z dne 23. 10. 1996 je predlog skle-
pa začasne uprave: sprejme se letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 1995 z razvojnimi
usmeritvami v naslednjih postavkah:

Revidiran izkaz stanja podjetja na dan
1. 1. 1996 (stanje 31. 12. 1995, usklajeno z
otvoritveno bilanco stanja):

– stalna sredstva – 2.495,033.000 SIT,
– gibljiva sredstva – 2.471,326.000 SIT,
– skupaj sredstva – 4.966,359.000 SIT.
Kapital – 2.906,731.000 SIT, od tega:
– prenosni – čisti dobiček preteklih let

314,725.000 SIT,
– ostale obveznosti do virov sredstev

2.059,628.000 SIT,
– skupaj obveznosti do virov sredstev

4.966,359.000 SIT.
6. Sprejem sklepa o delitvi nerazporejene-

ga dobička za leta 1993, 1994 in 1995.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzor-

nega sveta z dne 23. 10. 1996 je predlog skle-
pa začasne uprave: čisti dobiček iz leta 1993,
1994 in 1995 v znesku 314,725.000 SIT, ugo-
tovljen z dnem 1. 1. 1996 s pripadajočo reva-
lorizacijo v znesku 26,557.000 SIT, znaša za
delitev v skupnem znesku 341,282.000 SIT.
Od skupnega dobička v znesku 341,282.000
SIT se razporedi znesek 243,806.000 SIT ozi-
roma 71,44% v rezerve, znesek 68,256.000
SIT oziroma 20% ostane nerazporejeno, zne-
sek 29,220.000 SIT oziroma 8,56% se izplača
delničarjem.

7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa začasne uprave in začasne-
ga nadzornega sveta: oblikuje se sklad lastnih
delnic iz neobveznih rezerv do višine 10%
osnovnega kapitala za namene v skladu z 240.
členom ZGD.

8. Razrešitev članov začasnega nadzorne-
ga sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega sve-
ta: ugotovi se, da z dnem 5. 12. 1996 preneha
mandat članom začasnega nadzornega sveta.

Za člane nadzornega sveta se izvolijo: An-
ton Hren, dipl. ek., Blagoje Stefanov, dipl.
inž., Živko Bergant, mag., Sonja Isailovič,
dipl. jur., Saša Koštial, dipl. jur., Nevenka
Kržan, dipl. ek.

9. Sprejem sklepa o nadomestilu za ude-
ležbo na sejah (sejnini) nadzornega sveta.
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Predlog sklepa začasne uprave: skupščina
sprejme predlagano sejnino za udeležbo na
sejah članom nadzornega sveta v višini 300
DEM in predsedniku 400 DEM v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila.

10. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa začasnega nadzornega sve-

ta: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
1996 skupščina imenuje družbo RFR – Ernst
& Young, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Maistro-
va 10 (kadrovsko splošna služba) v času od
4. 11. 1996 do vključno 4. 12. 1996 vsak
delovnik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica v kadrovsko splošno službo
na sedežu delniške družbe v Ljubljani, Mai-
strova 10.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-

no pravico lahko uresničujejo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred sejo skupščine v KSS na sedežu družbe v
Ljubljani, Maistrova 10, pisno prijavijo svojo
udeležbo. Pooblastila za zastopanje se ob pri-
javi dajo v hrambo.

Dvorana bo odprta 45 minut pred pričetkom
seje. Prosimo udeležence, da ob prihodu podpi-
šejo seznam prisotnih delničarjev oziroma poob-
laščencev ter prevzamejo glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 17. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Chemo, d.d., Ljubljana,
začasna uprava

Ob-4595

Uprava in nadzorni svet družbe Dadas,
d.d., v skladu z določili 20. člena statuta druž-
be Dadas, d.d., sklicujeta

skupščino delničarjev
ki bo v petek 29. 11. 1996 s pričetkom ob

15. uri v prostorih Narodnega doma, Ulica
Kneza Koclja 9, Maribor z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-
nega reda

Predlog skleda: skupščina potrjuje predla-
gani dnevni red.

2. Imenovanje organov skupščine ter ugo-
tovitev sklepčnosti

Predlog sklepa: imenuje se delovno pred-
sedstvo.

3. Poročilo uprave o poslovanju v letu 1995
Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa

predloženo na vpogled naslednje gradivo za
3. točko dnevnega reda:

– letno poročilo delniške družbe Dadas za
leto 1995, ki vsebuje tudi poročilo uprave za
leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in potr-
di predlagano letno poročilo delniške družbe
Dadas za leto 1995.

4. Poročilo nadzornega sveta o poslovanju
v letu 1995

Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa
predloženo na vpogled naslednje gradivo za
4. točko dnevnega reda:

– poročilo nadzornega sveta družbe o po-
slovanju družbe v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme in potrdi se pred-
lagano poročilo nadzornega sveta o poslova-
nju družbe v letu 1995.

5. Predlog delitve dobička
Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa

predloženo na vpogled naslednje gradivo za
5. točko dnevnega reda:

– predlog nadzornega sveta za delitev do-
bička.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predlaga-
no delitev dobička za leto 1995. Predlaga se
izplačilo dividende 2.000 SIT bruto na delnico,
oziroma 1.500 neto na delnico. Preostali del
dobička se razdeli v rezerve PS Dadas, d.d.

6. Sprememba članov nadzornega sveta
Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa

predloženo na vpogled naslednje gradivo za
6. točko:

– predlog nadzornega sveta za spremembe
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se član nadzornega
sveta Davorin Sadar, ki je bil obenem tudi
predsednik nadzornega sveta.

Za člana nadzornega sveta se na novo ime-
nuje Danila Sadar.

Za predsednika nadzornega sveta se ime-
nuje Danila Sadar.

7. Predlog uprave za statusne spremembe
v družbi

Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa
predloženo na vpogled naslednje gradivo za
7. točko dnevnega reda:

– pogodba o pripojitvi med prevzeto druž-
bo Primofin, d.d., in prevzemno družbo Da-
das, d.d.,

– pisno poročilo uprave družbe Dadas, d.d.,
o nameravani pripojitvi ter o gospodarski in
pravni utemeljenosti pripojitve z vsebovanim
predlogom za menjalno razmerje delnic,

– pisno poročilo uprave družbe Primofin,
d.d., o nameravani pripojitvi ter o gospodarski
in pravni utemeljenosti pripojitve,

– pripojitveno poročilo revizorja za druž-
bo Primofin, d.d.,

– pripojitveno poročilo revizorja za druž-
bo Dadas, d.d.,

– letni obračuni in poročilo stanja družbe
Dadas za zadnja tri poslovna leta,

– letni obračuni in poročilo o stanju druž-
be Primofin za zadnja tri poslovna leta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana po-
godba o pripojitvi, sklenjena med družbo Da-
das, poslovni sistem, d.d., Maribor, Partizan-
ska 13 a, kot prevzemno družbo in družbo
Primofin, razvojna družba d.d., Maribor, Par-
tizanska 13 a, kot prevzeto družbo.

Imetnik ene prednostne delnice Primofin
na prinosnika dobi štiri redne prinosniške del-
nice Dadas-a.

Imetnik ene imenske delnice Primofina do-
bi dvajset delnic Dadas-a.

Skupščina potrjuje sklep o emisiji delnic v
predlagani obliki.

8. Sklep o pogojnem povečanju osnovne-
ga kapitala ter sklep o emisiji zamenljivih ob-
veznic.

Predlog sklepa: skupščina družbe pooblaš-
ča upravo družbe, da sprejme sklep o pogoj-
nem povečanju osnovnega kapitala za znesek
62,640.000 SIT zaradi uresničitve pravic imet-
nikov zamenjljivih obveznic do zamenjave za
delnice.

Osnovni kapital se pogojno poveča za
62,640.000 SIT, pod pogojem, da bodo imet-
niki zamenjljivih obveznic te obveznice za-
menjali za delnice.

Izdajo se zamenljive obveznice v skupni
nominalni vrednosti 62,640.000 SIT.

Dosedanji delničarji bodo imeli pri vpisu
zamenljivih obveznic prednostno pravico do
vpisa.

Za sprejem sklepa o izdaji zamenljivih ob-
veznic se pooblasti uprava družbe, v skladu z
določili 346. člena ZGD. Uprava in predsed-
nik nadzornega sveta morata sklep o izdaji
zamenljivih obveznic in izjavo o njihovi izda-
ji prijaviti za vpis v register. Obvestilo o skle-
pu in izjavi se objavi.

9. Sklep o uresničitvi pravice lastnikov ter-
jatve iz naslova odkupa investicijskega kupo-
na do poslovnega sistema Dadas, d.d., do ude-
ležbe na dobičku

Predlog sklepa: lastniki terjatev do poslov-
nega sistema Dadas, ki so svoje terjatve prido-
bili na podlagi konverzije svojega vložka v
družbo Proficia Dadas, d.o.o., in so s tem po-
stali upniki poslovnega sistema Dadas, imajo
pravico do udeležbe na dobičku, ki ga družba
Dadas  poslovni sistem d.d., Partizanska 13 a,
Maribor ustvari. Med lastnike omenjenih ter-
jatev se razdeli 25% mase neto dobička. Ude-
ležba na dobičku se prične z udeležbo na do-
bičku za poslovno leto 1996 in se konča z
udeležbo na dobičku za poslovno leto 2000.

10. Predlog uprave za spremembo statuta
družbe

Skupščini je bilo pred sprejemanjem skle-
pa predloženo na vpogled naslednje gradivo
za 10. točko dnevnega reda:

– osnutek čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagane

spremembe statuta ter se za eventualno uskla-
ditev besedila statuta s sklepi današnje skupš-
čine pooblašča nadzorni svet družbe.

11. Informacija o tekočem poslovanju in
poslovni politiki v letu 1996

Predlog sklepa: skupščina sprejme infor-
macijo o tekočem poslovanju in sprejme pred-
log poslovne politike za leto 1996.

12. Vprašanja in pobude delničarjev
Delničarji, ki se želijo udeležiti skupščine

morajo potrditi svojo prisotnost na skupščini, s
tem da pridobijo od Centralne Klirinško De-
potne družbe potrdilo o lastništvu delnic Dadas
na dan 20. 11. 1996, in le-to dostavijo na sedež
družbe Dadas poslovni sistem, d.d., Partizan-
ska 13a, Maribor do 25. 11. 1996 zaradi pred-
hodne ugotovitve kvoruma. Zadnje prijave bo-
mo sprejemali eno uro pred začetkom skupšči-
ne v prostorih Narodnega doma v Mariboru.

Delovno gradivo bo na voljo na sedežu
družbe 20 dni pred skupščino.

Dadas, poslovni sistem, d.d.
uprava in nadzorni svet

Ob-4596

Uprava in nadzorni svet družbe Primofin,
d.d., v skladu z določili 33. člena statuta druž-
be Primofin, d.d., sklicujeta

skupščino delničarjev

ki bo v petek 29. 11. 1996 s pričetkom ob
10. uri v prostorih Narodnega doma, Ulica
Kneza Koclja 9, Maribor, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in potrditev predla-
ganega dnevnega reda

Predlog sklepa: skupščina potrjuje predla-
gani dnevni red.

2. Imenovanje organov skupščine ter ugo-
tovitev sklepčnosti

Predlog sklepa: skupščina potrdi organe
skupščine in ugotovi sklepčnost.

3. Poročilo uprave o poslovanju v letu 1995
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Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa
predloženo na vpogled naslednje gradivo za
3. točko dnevnega reda:

– letno poročilo delniške družbe Primofin
za leto 1995, kjer je vsebovano tudi poročilo
uprave o poslovanju v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano let-
no poročilo delniške družbe Primofin.

4. Poročilo nadzornega sveta o poslovanju
v letu 1995

Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa
predloženo na vpogled naslednje gradivo za
4. točko dnevnega reda:

– poročilo nadzornega sveta o poslovanju
v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano poro-
čilo nadzornega sveta o poslovanju za leto 1995.

5. Sklep o pripojitvi
Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa

predloženo na vpogled naslednje gradivo za
5. točko dnevnega reda:

– pogodba o pripojitvi med prevzeto druž-
bo Primofin, d.d., in prevzemno družbo Da-
das, d.d.,

– pisno poročilo uprave družbe Dadas, d.d.,
o nameravani pripojitvi ter o gospodarski in
pravni utemeljenosti pripojitve z vsebovanim
predlogom za menjalno razmerje delnic,

– pisno poročilo uprave družbe Primofin,
d.d., o nameravani pripojitvi ter o gospodarski
in pravni utemeljenosti pripojitve,

– pripojitveno poročilo revizorja za druž-
bo Primofin, d.d.,

– pripojitveno poročilo revizorja za druž-
bo Dadas, d.d.,

– letni obračuni in poročilo stanja družbe
Dadas za zadnja tri poslovna leta,

– letni obračuni in poročilo o stanju druž-
be Primofin za zadnja tri poslovna leta.

A) Predlog sklepa: za katerega glasujejo
na ločenem glasovanju lastnika rednih imen-
skih delnic:

– sprejme se predlagana pogodba o pripo-
jitvi, sklenjena med družbo Dadas, poslovni
sistem, d.d., Maribor, Partizanska 13 a, kot
prevzemno družbo in družbo Primofin, raz-
vojna družba, d.d., Maribor, Partizanska 13 a,
kot prevzeto družbo.

Imetnik ene prednostne delnice Primofin
na prinosnika dobi štiri redne prinosniške del-
nice Dadas-a.

Imetnik ene imenske delnice Primofina do-
bi dvajset delnic Dadas-a.

B) Predlog sklepa: za katerega glasujejo
na ločenem glasovanju lastniki prednostnih
delnic na prinosnika:

– sprejme se predlagana pogodba o pripo-
jitvi, sklenjena med družbo Dadas, poslovni
sistem, d.d., Maribor, Partizanska 13 a, kot
prevzemno družbo in družbo Primofin, raz-
vojna družba, d.d., Maribor, Partizanska 13 a,
kot prevzeto družbo.

Imetnik ene prednostne delnice Primofin
na prinosnika dobi štiri redne prinosniške del-
nice Dadas-a.

Imetnik ene imenske delnice Primofina do-
bi dvajset delnic Dadas-a.

6. Vprašanja in pobude delničarjev
Delničarji, ki se želijo udeležiti skupščine,

morajo potrditi svojo prisotnost na skupščini,
s tem, da pridobijo od Centralne Klirinško
Depotne družbe potrdilo o lastništvu delnic
Primofin prednostne na dan 20. 11. 1996, in le
to dostavijo na sedež družbe Primofin razvoj-
na družba, d.d., Partizanska 13 a, Maribor, do
25. 11. 1996 zaradi predhodne ugotovitve kvo-
ruma. Zadnje prijave bomo sprejemali eno uro
pred pričetkom skupščine v prostorih Narod-
nega doma Kneza Koclja Maribor.

Imenski delničarji bodo vabljeni pisno.
Delovno gradivo bo na voljo na sedežu

družbe 20 dni pred skupščino.
Primofin, d.d.,

Razvojna družba Maribor,
uprava in nadzorni svet

Št. 21/96 Ob-4608

V skladu s členom 9.3. statuta Kmečke
družbe za upravljanje investicijskih skladov
d.d., Ljubljana, sklicuje Uprava Kmečke druž-
be za upravljanje investicijskih skladov d.d.,
Ljubljana

2. redno letno skupščino
ki bo v petek 29. novembra 1996 ob 12. uri

v klubskih prostorih Hotela Slon (1. nadstrop-
je), Slovenska cesta v Ljubljani. Za sejo skupš-
čine predlaga uprava naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika, dveh preštevalcev glasov ter notarja
v funkciji zapisnikarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine
se imenuje Milan Kneževič, dipl. inž., dipl.
ek., za preštevalca glasov pa mag. Sandi Ko-
drič in Katrca Rangus, dipl. jur. Za notarja v
funkciji zapisnikarja se imenuje Bojan Pod-
goršek, notar iz Ljubljane.

2. Revidirano poročilo o poslovanju v ob-
dobju od 1. 7. 1995 do 30. 6. 1996.

Predlog sklepa: sprejme se revidriano po-
ročilo o poslovanju Kmečke družbe za uprav-
ljanje investicijskih skladov d.d. v obdobju od
10. 7. 1995 do 30. 6. 1996.

3. Predlog uporabe dobička.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček v po-

slovnem letu od 10. 7. 1995 do 30. 6. 1996 v
znesku 405,569.416,54 SIT se ne razporedi.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
4.1. Predlog sklepa: sprejme se prvi predlog

uprave za spremembe in dopolnitve statuta.
4.2. Predlog sklepa: sprejme se drugi pred-

log uprave za spremembe in dopolnitve statuta.
4.3. Predlog sklepa: sprejme se tretji pred-

log uprave za spremembe in dopolnitve statuta.
4.4. Predlog sklepa: sprejme se četrti pred-

log uprave za spremembe in dopolnitve statuta.
4.5. Predlog sklepa: sprejme se peti predlog

uprave za spremembe in dopolnitve statuta.
4.6. Predlog sklepa: sprejme se šesti pred-

log uprave za spremembe in dopolnitve statuta.
5. Oblikovanje sklada za nakup lastnih del-

nic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša z obli-

kovanjem sklada lastnih delnic, ki ga družba
oblikuje iz presežka rezerv nad obveznimi re-
zervami v višini 10% osnovnega kapitala za
namene iz 240. člena zakona o gospodarskih
družbah. Uprava sprejme kriterije in postopke
odkupovanja lastnih delnic.

6. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja se

imenuje revizijsko družbo ABECEDA iz Ptuja.
7. Določitev višine plačila za delo nadzor-

nega sveta (sejnina) za leto 1996 in leto 1997.
Predlog sklepa: predsedniku nadzornega

sveta pripada za njegovo udeležbo na seji nad-
zornega sveta plačilo za delo v višini 45.000
SIT, članom nadzornega sveta pa v višini
36.000 SIT v neto znesku. Predsednik in člani
nadzornega sveta so upravičeni tudi do povra-
čila potnih stroškov.

Udeležba
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic na ime, ki so vpisani v delniško
knjigo ali njihov pooblaščenci oziroma zako-
niti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine to je do 26. 11. 1996 pisno
prijavijo Upravi družbe svojo udeležbo na

skupščini. V tem času trgovanje in prenos del-
nic nista dovoljena. Pooblastilo mora biti pi-
sno im mora vsebovati splošne podatke (ime,
priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in se-
dež ter matično številko podjetja) pooblastite-
lja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Pooblastila morajo biti na sedežu družbe
prav tako najmanj tri dni pred skupščino, to je
najkasneje do torka 26.11.1996.

Glasovanje
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali

zakoniti zastopniki na skupščini glasujejo na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v
dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka
delnica daje en glas.

Gradivo
Povzetek gradiva za sejo bo pisno dostav-

ljen vsem delničarjem družbe, gradivo pa bo
na vpogled v tajništvu Kmečke družbe d.d. v
Ljubljani, Stegne 21, deset dni pred sejo
skupščine, to je od 18. 11. 1996 vsak dan od
11. do 12. ure.

Sklepčnost
Če skupščina delničarjev ne bo sklepčna,

bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to
je v petek 29. 11. 1996 ob 14. uri v isti dvorani.
Skupščina bo takrat veljavno odločila, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom seje skupščine. Delničarje prosimo, da
zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.

Kmečka družba za upravljanje
investicijskih skladov d.d.,

Ljubljana
uprava

Ob-4611

Upravni odbor Hranilnice HIPO, d.d.
Domžale v likvidaciji sklicuje

sejo skupščine,
ki bo dne 5. decembra 1996 ob 19. uri v

prostorih Gostišča Juvan v Domžalah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine;
– izvoli se delovni predsednik ter imenuje-

ta notar, preštevalci glasov in zapisnikar.
2. Pregled in potrditev zapisnika izredne

seje skupščine, ki je bila 2. oktobra 1995;
– sprejme se zapisnik izredne seje skupšči-

ne, ki je bila 2. oktobra 1995.
3. Predlog poročila o poteku likvidacijske-

ga postopka;
– sprejme se predlog poročila o poteku lik-

vidacijskega postopka.
4. Predlog o razdelitvi premoženja hranil-

nice;
– sprejme se predlog o razdelitvi premože-

nja hranilnice.
5. Predlog o določitvi nagrade likvidacij-

skemu upravitelju;
– sprejme se predlog za določitev nagrade

likvidacijskemu upravitelju.
6. Predlog za shranitev poslovnih knjig,

knjigovodske dokumentacije in dokumentaci-
je o likvidacijskem postopku pri Hribar Slavi,
Slamnikarska 20, Domžale – delničarki Hra-
nilnice HIPO, d.d., Domžale;

– sprejme se predlog za shranitev
poslovnih knjig, knjigovodske dokumentacije
in dokumentacije o likvidacijskem postopku
pri Hribar Slavi, Slamnikarska 20, Domžale –
delničarki Hranilnice HIPO, d.d., Domžale.

7. Predlog za izbris hranilnice iz registra;
– sprejme se predlog za izbris hranilnice iz

registra.
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Gradivo je na vpogled pri likvidacijskem
upravitelju Juliji Barlič v prostorih Stanovanj-
ske zadruge z.o.o. Domžale, Ljubljanska 76.

Prijava delničarja ali njegovega pooblaščen-
ca bo potekala neposredno pred skupščino.

Če skupščina ob uri ne bo sklepčna, se
ponoven sklic določi na isti dan v istih prosto-
rih ob 19.30. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na udeležbo zasto-
panega kapitala.

Hranilnica HIPO, d.d.
Domžale

upravni odbor

Ob-4612

Začasna uprava s soglasjem začasnega nad-
zornega sveta delniške družbe Trgovskega
podjetja Center Celje, na podlagi 44. člena
statuta delniške družbe sklicuje

1. skupščino
trgovskega podjetja Center, d.d., Celje,

ki bo v sredo 4. 12. 1996 ob 14. uri na
sedežu družbe, Brodarjeva 5, Celje.

Dnevni red skupščine:
Ad 1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika,
imenovanje notarja ter sprejem dnevnega reda.

Začasna uprava otvori skupščino in ugoto-
vi, ali je na skupščini zastopanih toliko delnic,
da skupščina lahko zaseda.

Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Izvoli se predlaganega predsednika

skupščine.
1.3. Imenuje se predlaganega notarja za se-

stavo notarskega zapisnika.
1.4. Potrdi se predlagani dnevni red.
Ad 2. Poročilo začasne uprave o lastnin-

skem preoblikovanju trgovskega podjetja Cen-
ter, d.d., Celje.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju tr-
govskega podjetja Center, d.d., Celje.

Ad 3. Sprejem sprememb oziroma dopol-
nitev statuta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta.

Ad 4. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila o poslovanju za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o
poslovanju za leto 1995 v predlaganem besedilu.

Ad 5. Odločanje o delitvi dobička za leto
1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano de-
litev dobička za leto 1993, 1994 in 1995.

Ad 6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov Trgovskega podjetja Center, d.d., Ce-
lje za leto 1996 se imenuje predlagano revizij-
sko družbo.

Ad 7. Izvolitev nadzornega sveta Trgov-
skega podjetja Center, d.d., Celje in določitev
nagrad članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
7.1. Imenuje se predlagane člane nadzor-

nega sveta.
7.2. Ugotovi se, da sta dva člana nadzorne-

ga sveta izvoljena s strani delavcev TP Center,
d.d., Celje.

7.3. Določi se nagrade predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

Ad 8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do sodelovanja in odločanje na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan iz-
vedbe skupščine vpisani v delniško knjigo.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo del-
ničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, vsebovati mo-
ra ime in priimek, naslov, EMŠO oziroma fir-
mo in sedež pooblastitelja ter podatke o poob-
laščencu.

Udeležbo na skupščini naj udeleženci pri-
javijo upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine (do 11. ure).

Skladno z določili delniškega sporazuma s
pravili notranjega odkupa bo lastnike delnic
in notranjega odkupa in druge delničarje, ude-
ležence delniškega sporazuma (ki so podpisali
pooblastilo), na skušpčini zastopal zastopnik
udeležencev delniškega sporazuma.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog.

Navodila za glasovanje
O točkah 1., 2. in 3. se glasuje z dvigom

rok, o ostalih pa z glasovnicami, ki jih prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob pristopu na
skupščino.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Opozorila
Pozivamo udeležence in pooblaščence, da

se javijo na sedežu Trgovskega podjetja Cen-
ter, d.d., Brodarjeva 5, Celje, najkasneje pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo identificirati z osebno iz-
kaznico, predložiti pooblastilo, podpisati sez-
nam udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
15. uri. Ob ponovnem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Gradivo o katerem bo odločala skupščina,
je delničarjem na vpogled v SKS na sedežu TP
Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, vse delovne
dni med 7. in 10. uro in to v času od 4. 11.
1996 do 4. 12. 1996.

Trgovsko podjetje
Center, d.d., Celje

direktor

Razne objave

Ob-4544

Na podlagi 73. in 93. člena zakona o viso-
kem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93) ter zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96)
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje

sofinanciranje
mednarodnega sodelovanja v letu 1997
1. Ministrstvo za šolstvo in šport bo v letu

1997 sofinanciralo mednarodno sodelovanje
obeh slovenskih univerz, njunih članic ter kon-
cesioniranih visokošolskih zavodov. Za sofi-
nanciranje lahko kandidira univerza oziroma
koncesionirani visokošolski zavod, ki predlo-
ži program mednarodnega sodelovanja, name-
njen izboljševanju in razvoju študija.

2. Program mednarodnega sodelovanja mo-
ra izhajati iz sklenjenih meddržavnih oziroma
meduniverzitetnih sporazumov ali drugih for-
malno podpisanih bilateralnih ali multilateral-
nih dogovorov.

3. Ministrstvo bo ob upoštevanju danih
proračunskih možnosti kot prioriteto obravna-

valo naslednje oblike mednarodnega sodelo-
vanja, zajete v programu:

– vključevanje visokošolskih zavodov v bi-
lateralne in multilateralne dejavnosti, ki so po-
membne za razvoj in kvaliteto visokošolskega
študija;

– priprave za vključevanje v program
Evropske unije Socrates;

– vključevanje tujih oziroma domačih štu-
dentov (izmenjava) v redne študijske aktivnosti;

– aktivna udeležba visokošolskih učiteljev
in sodelavcev v projektih s področja visoko-
šolske didaktike in metodike;

Sodelovanje v okviru programa CEEPUS
ni zajeto v tem razpisu.

4. Prijave na razpis morajo vsebovati prav-
no podlago sodelovanja, področje sodelovanja,
program sodelovanja s časovno opredelitvijo,
nosilce in udeležence ter specifikacijo stroškov
s predvidenimi viri sofinanciranja. Nepopolne
prijave, predvsem pa tiste, ki ne bodo vsebova-
le ovrednotenega programa sodelovanja, mini-
strstvo ne bo obravnavalo. Prav tako ne bo
obravnavalo prijaviteljev, ki za sredstva, preje-
ta v letu 1996, ne bodo dostavili poročila o
opravljenem sodelovanju. Univerzi predložita s
članicami usklajene prijave ter prioritete.

5. Univerzi oziroma koncesionirani viso-
košolski zavodi pošljejo prijave na razpis naj-
kasneje do 23. decembra 1996 in sicer, na na-
slov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za
visoko šolstvo, Dalmatinova 2/14, Ljubljana.

Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ljubljana

Št. 450 Ob-4613

Ljubljanska banka – Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec, v skladu s statutom objavlja

ponudbo

za odkup rednih delnic LB Koroške banke,
d.d., Slovenj Gradec, in sicer:

– 12.250 rednih delnic, ki glasijo na ime
aFINING, d.o.o., Prešernova 8, Velenje.

Vrednost ene delnice znaša 27.189 SIT.
Prednostno pravico imajo v skladu z določi-

li statuta delničarji LB – Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane na
prostem trgu.

Ljubljanska banka,
Koroška banka, d.d.,

Slovenj Gradec

Št. 804-06/219-96 Ob-4604

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Generalštab slovenske vojske, Ljubljana, Karde-
ljeva ploščad 25, preklicuje službeno izkaznico
številka 1564, ki se nanaša na Jereb Alojza, katero
je izdal MORS - RŠTO dne 26. 8. 1996.

Št. 05P-466/96 Ob-4606

SGP Kraški zidar, d.d., Sežana, Cesta na
Lenivec 4, preklicuje žig pravokotne oblike z
vsebino Splošno gradbeno podjetje Kraški zi-
dar, p.o. 10, Sežana ter naročilnic s firmo pod-
jetja serijske št. od 15401–15450.

Ob-4607

Radeče papir, p.o., preklicuje žig pravo-
kotne oblike z napisom Radeče papir, p.o.,
Radeče št. 2.
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