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Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 60/96 z dne
30. X. 1996 na strani 4212, Rg-23977, Pre-
dilnica Litija, d.d., Kidričeva 1, Litija, se
besedilo pri osebi, pooblaščeni za zastopa-
nje pravilno glasi: generalni direktor Lesjak
Franc, Litija, Topilniška 14, imenovan 4. 11.
1994, zastopa družbo neomejeno.

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 63/96 z dne

14. XI. 1996, stran 4443, Rg-32629, se na-
slov skrajšane firme pravilno glasi: SOP
TRBOVLJE, d.o.o..

LJUBLJANA

Rg-23244

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08980 z dne 30. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa NORD FOTO, Fotografske storitve in
trgovina, d.o.o., Domžale, Žnidaršičeva
18, Vir, sedež: Žnidaršičeva 18, Vir, Dom-
žale, pod vložno št. 1/24771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5815177
Firma: NORD FOTO, Fotografske sto-

ritve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Beži-
grad 7

Skrajšana firma: NORD FOTO, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 7

Sedež: Ljubljana, Bežigrad 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bec Matija, Domžale, Žni-

daršičeva 18, Vir, vstop 29. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske

storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 744
Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti: 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-23245

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11041 z dne 30. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa PERPAR, storitvena, trgovska in pro-
izvodna dejavnost, d.o.o., sedež: Škoflje
2,  Šentvid  pri  Stični,  pod  vložno  št.
1/19794/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-
nika ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5660823
Firma: ITRANS, Storitvena, trgovska

in proizvodna dejavnost, d.o.o., Vir pri
Stični 114, Ivančna Gorica

Skrajšana firma: ITRANS, d.o.o., Vir
pri Stični

Sedež: Ivančna Gorica, Vir pri Stični
114

Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: Perpar Darko in Perpar Ol-

ga, izstopila 30. 5. 1994; Ilovar Jože, Ivanč-
na Gorica, Vir pri Stični 114, vstopil 30. 5.
1994, vložil 2,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Perpar Darko in zastopnica Perpar
Olga, razrešena 30. 5. 1994; direktor Ilovar
Jože, imenovan 30. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-35345

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17379 z dne 9. 1. 1996 pri
subjektu  vpisa  FORMA,  trgovsko,  pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Cerknica, sedež: Unec 25, 1381 Rakek,
pod vložno št. 1/09695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, deležev in osnovnega kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5441145
Sedež: Cerknica, Podskrajnik - indu-

strijska cona
Osnovni kapital: 2,478.986,80 SIT
Ustanovitelja: Knap Srečko, vložek

1,613.654,90 SIT in Knap Sonja, vložek
865.331,90 SIT, oba Cerknica, Kraška ulica
12, vstopila 30. 10. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-

ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 285 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 291 Proizvodnja stro-
jev za proizvajanje in izkoriščanje mehan-
ske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 293 Proizvod-
nja kmetijskih in gozdarskih strojev; 294
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne name-
ne; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podaktov; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr.
za AOP; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kvin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
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dročju tehnologije; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnino svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-36744

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/15074 z dne 7. 12. 1995 pri subjektu
vpisa BRM, elektroakustika in elektro-
nika, Ljubljana, d.o.o., Brilejeva 3, se-
dež: Brilejeva   3,   Ljubljana,   pod
vložno   št. 1/03601/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo firme, oseb
pooblaščenih za zastopanje in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5314186
Firma:  BRM,  finalizacija  izdelkov,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BRM, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nemanič Renato, izstop

27. 10. 1994; Rkman Miro, Ljubljana, Bra-
tov Učakar 12, vstop 23. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vičič Boštjan, izstop 27. 10. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rkman Miro, imenovan 27. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, direktor Vi-
čič Boštjan, razrešen 27. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-42236

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02312 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa EDIGS PEGE, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Mengeš, Šolska ulica 4,
sedež: Šolska ulica 4, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/21020/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5714389
Ustanovitelj: Edigs Holding, d.o.o., Men-

geš, Liparjeva 6, vstop 30. 11. 1992, vložek
12,086.803,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2213

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

Izdajanje revij in periodike; 2340 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz platičnih mas; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7482 Pakiranje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9000 Storitve javne higiene; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

KRANJ

Srg 1372/94 Rg-10044

Družba ARCH, podjetje za proizvod-
njo,  trgovino  in  storitve,  Škofja Loka,
d.o.o.,  s  sedežem  v  Škofji  Loki,  Mestni
trg 5, vpisana na reg. vl. št. 1/3402/00 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benica Mohorič-Peternelj Marjeta, Grajska
pot 15, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Temeljno sodišče v Kranju

enota v Kranju

dne 25. 8. 1994

Srg 883/94 Rg-16415

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 883/94 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
29. 5. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4680/00 vpiše izbris družbe VA-
LENTINO, podjetje za trgovino in stori-
tve, Škofja Loka, d.o.o., s sedežem v Škof-
ji Loki, Frankovo naselje 68, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 5. 1995

Srg 2478/94 Rg-20329

Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-
nju, je v registrski zadevi št. Srg 2478/94
zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku dne 31. 7. 1995 sklenilo:

V  sodnem  registru  tega  sodišča  se
pod št.  vl.  1/2061/00  vpiše  izbris  družbe
LITTLE FOX, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju,
Vrečkova 6, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 31. 7. 1995
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MARIBOR

Srg 1446/95 Rg-1666

Družba  ELEKTROPROMET,  trgov-
sko podjetje za zunanjo in notranjo trgo-
vino, d.o.o., Gregorčičeva 13, Maribor,
reg. št. vl. 1/6435-00, katere ustanovitelj je
Elektropromet, Zagreb, Ilica 10, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 13. 12. 1995 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Elektropro-
met Zagreb, Ilica 10.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 2. 4. 1996

NOVA GORICA

Rg-46203

Družba ALCON, trgovina, svetovanje,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Klementa
Juga 5, Solkan, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-1472-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
10. 6. 1996.

Ustanovitelji so Furlan Tomaž, Furlan Dra-
gica in Škarabot Davorin, vsi Klementa Juga
5, Solkan, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada vsem usta-
noviteljem.

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 10. 6. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02400-0002/96 Ob-4802

Upravna enota Ormož je dne 12. 11. 1996
v evidenco statutov sindikatov v Občini Or-
mož pod zap. št. 27 vpisala statut sindikata
državnih in družbenih organov Slovenije
– Upravne enote Ormož, s sedežem v Or-
možu, Ptujska c. 6.

Št. 02400-0003/96 Ob-4803

Republika Slovenija – Upravna enota Or-
mož je dne 12. 11. 1996 v evidenco statutov

sindikatov v Občini Ormož pod zap. št. 26
vpisala  statut  območnega  sindikata  Po-
dravja podjetja Droga, d.d., Portorož, PC
“GOSAD” Središče ob Dravi, s sedežem
Središče ob Dravi, Kolodvorska c. 20.

Št. 026-009/96 Ob-4804

1. Pravila sindikata z imenom: sindikat
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in sedežem na
Jesenicah, Cesta Maršala Tita 51, ki so
bila sprejeta na ustanovnem zboru sindikata
dne 16. 1. 1996, se vzamejo v hrambo pri
Upravni enoti Jesenice.

2. Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 63.

Št. 127-19/96 Ob-4817

Veljavna pravila organizacije sindikata
davčnega urada Novo mesto, Kandijska
21, Novo mesto, ki so bila dne 24. 10. 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.148.

Št. 127-20/96 Ob-4818

Veljavna pravila sindikata vzgoje in izo-
braževanja Osnovne šole Šmarjeta, p.o.,
Šmarjeta 1, Šmarješke Toplice, ki so bila
dne 18. 10. 1996 sprejeta na članskem se-
stanku, se sprejmejo v hrambo pri Upravni
enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 147.

Št. 02400-0005/96 Ob-4853

Upravna enota Ormož je dne 13. 11. 1996
v evidenco statutov sindikatov v Občini Or-
mož pod zap. št. 28 vpisala statut sindikata
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slove-
nije zavoda Osnovne šole Ivanjkovci, s
sedežem v Ivanjkovcih 71/a.

Št. 02400-0007/96 Ob-4854

Upravna enota Ormož je dne 14. 11. 1996 v
evidenco statutov sindikatov v Občini Ormož
pod zap. št. 30 vpisala statut sindikata Neod-
visnost KNSS podjetja Droga, d.d., Porto-
rož, PC Gosad, Središče ob Dravi, s sede-
žem Središče ob Dravi, Kolodvorska c. 20.

Št. 145-3/96 Ob-4855

1. Veljavna pravila organizacije sindi-
kata Upravne enote Metlika, Mestni trg
št. 24, ki je bil dne 24. 10. 1996 sprejet na
občnem zboru zaposlenih v Upravni enoti
Metlika, se sprejmejo v hrambo pri Upravni
enoti Metlika.

2. Pravila sindikata so vpisana v eviden-
co temeljnih aktov sindikatov pod zap. št.
19/96.

Št. 02400-0005/96 Ob-4881

Upravna enota Ormož je dne 15. 11. 1996
v evidenco statuta sindikata v Občini Ormož
pod zap. št. 31, vpisala statut sindikata vzgo-
je, izobraževanja in znanosti Slovenije Za-
voda Osnovne šole Miklavž pri Ormožu s
sedežem v Miklavžu pri Ormožu 29.

Št. 02400-0006/96 Ob-4882

1. Upravna enota Ormož je dne 14. 11.
1996 v evidenco statutov sindikata v Občini

Ormož pod zap. št. 29, vpisala statut sindi-
kata kovinske elektroindustrije Slovenije
sindikalne podružnice Carrera Optic Or-
mož s sedežem v Ormožu, Ljutomerska
38/a.

Razglasi sodišč

Dražbeni oklici

St 8/96-58 S-427

Okrožno sodišče v Novem mestu v skla-
du z določilom čl. 154/2 in 3 zakona o prisil-
ni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS,
št. 67/93) v stečajnem postopku nad dolžni-
kom Pionir, Gradbeno industrijsko podjetje,
p.o., Novo mesto – v stečaju, objavlja

dražbeni oklic
Dne 4. 12. 1996 bo v prostorih stečajne-

ga dolžnika na Kočevarjevi 1, Novo mesto
javna dražba premoženja stečajnega dolžni-
ka, in sicer ob 15. uri za premoženje nave-
deno pod 1. točko ob 16. uri za premoženje
pod 2. točko in ob 17. uri za premoženje
navedeno pod 3. in 4. točko, ki obsega:

1. Samski dom na naslovu Ljubljana, Vi-
de Pregarc št. 34 skupaj z opremo.

Izklicna cena za navedeno nepremičnino
in opremo znaša 1,460.453 DEM, plačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila in je določe-
na na podlagi cenilnih mnenj sodnega cenil-
ca Milana Verčka, ki je ocenil vrednost ne-
premičnine – samskega doma na 1,451.835
DEM in sodnega cenilca Škrinjar Vladimir-
ja, ki je ocenil vrednost opreme na 8.618
DEM.

2. Gradbene stroje ter naprave po nasled-
njih izklicnih cenah:

Inv. št.: izklicna cena:

P 4-2882 – stroj za
krivljenje železa Rema 57.000 SIT,
P 4-4768 – rezilka za železo 60.000 SIT,
P 4-4932 – stroj za rezanje
opeke 24.000 SIT,
P 4-5341 – cisterna za vodo
kapac. 10.000 l 80.000 SIT,
P 6-4167 – samonakladalni
mikser 413.000 SIT,
P 4-3985 – valjar BW
76 Ricomag 215.000 SIT,
P 2149 – silos za cement 276.000 SIT,
P 7-21008 – predalnik primat 33.000 SIT,
P 1-575 – sanitarni kontejner 179.000 SIT,
P 1-574 – skladiščni kontejner 195.000 SIT,
P 4-4359 – rotacijski čelilnik
Ledinek 450.000 SIT,
P 6-1163 – semaforska naprava
tesla 2 kom 70.000 SIT.

3. Objekt garaže na lokaciji Kočevarje-
va 1, Novo mesto (3 kom. garažnih bok-
sov).

Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 22.050 DEM, plačljivo v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila in je določena na pod-
lagi cenilnega mnenja sodnega cenilca Mi-
lana Verčka.
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4. Naslednjo opremo oziroma stroje po
naslednjih izklicnih cenah določenih po sod-
nem cenilcu Škrinjar Vladimirju:

Inv. št.: izklicna cena:

P-5 – 573 video projektor 1,369.000 SIT
Umetniška keramika Kržišnik 941.000 SIT.

1. Javne dražbe se lahko udeležijo vse
pravne in fizične osebe, in sicer morajo draži-
telji, ki so fizične osebe pred pričetkom javne
dražbe predložiti dokazilo, da so državljani
Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, pa
morajo pred pričetkom javne dražbe predloži-
ti overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra.

2. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vplača-
na na žiro račun št. 52100-690-68375 pri
Agenciji RS za plačilni promet; podružnica
Novo mesto in to dokažejo s predložitvijo
kopije nakazila pred začetkom javne dražbe.
Dražitelji za premoženje navedeno v 2. in 4.
točki tega sklepa morajo na virmanu, s kate-
rim so vplačali varščino označiti evidenčno
številko stroja oziroma naprave, ki jo bodo
dražili. Pri izklicnih cenah, določenih v nem-
ških markah, se varščina vplača v tolarski
protivrednosti preračunani po srednjem teča-
ju Banke Slovenije na dan plačila varščine.

3. Varščina bo uspešnemu ponudniku
vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena
v roku 5 delovnih dni brezobrestno.

4. Pri nakupu gradbenih strojev ter na-
prav ima prednost tisti dražitelj, ki pod ena-
kimi pogoji kupi gradbene stroje in naprave
v kompletu. Uspešni dražitelj mora skleniti
kupoprodajno pogodbo s stečajno upravite-
ljico v roku 8 dni po končani dražbi, sicer
mu varščina zapade oziroma se zadrži.

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati
na žiro račun stečajnega dolžnika št.
52100-690-68375 v 15 dneh pod podpisu
kupoprodajne pogodbe. V primeru, da kup-
nina ne prispe v 15 dneh na žiro račun ste-
čajnega dolžnika, se kupoprodajna pogodba
razdre z enostransko pismeno izjavo stečaj-
ne upraviteljice, varščina pa zadrži.

5. Premoženje se prodaja po načelu vi-
deno-kupljeno in zato stečajni dolžnik ne
daje nikakršnih jamstev ali garancij za kup-
ljeno premoženje.

6. Nepremičnine se izročijo kupcu v last
in posest, ko je kupnina v celoti plačana.

7. Prometni davek, stroške sestave ku-
poprodajne pogodbe in stroške zemljiškok-
njižnega prepisa je dolžan poravnati kupec
in niso vključeni v izklicno ceno.

8. Zemljišča-nepremičnine se prodajajo
bremen prosto, razen vpisanih služnostnih
pravic. Samski dom na naslovu Ljubljana,
Vide Pregarc 34 je oddan v najem, najem-
nik pa na najetem premoženju nima pred-
kupne pravice.

9. Vsa ostala določila, pomembna za od-
nose med prodajalcem – stečajnim dolžni-
kom in kupcem – uspešnim dražiteljem, bo-
do zajeta v kupoprodajni pogodbi.

10. Informacije o javni dražbi in dogo-
vor o ogledu je možen po telefonskem do-
govoru št. 068/321-663 vsak delovni dan od
8. do 13. ure pri Francu Kuzmi ali Janezu
Kastelicu.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 14. 11. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 80/96 S-416

To sodišče je s sklepom St 80/96 dne
11. 11. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom  Alpe  Adria  Tourism,  d.o.o.,
Ljubljana, Kopališka 4.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Andrej Kozelj iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 2. 1997 ob 9.15, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 11. 1996.

St 21/92 S-417

To sodišče je s sklepom St 21/92 z dne 7.
11. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom GP Universal, p.o., Ljubljana,
Glonarjeva 8 – v stečaju.

Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
sklepa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 11. 1996

St 19/91 S-418

Stečajni postopek uveden zoper stečajno
maso  podjetja  Mehano,  proizvodnja  in
prodaja igrač, pisarniških potrebščin, ko-
vinskih in plastičnih izdelkov, d.o.o., Izo-
la, se zaključi.

St 5/93, St 7/93 S-419

Stečajni senat Okrožnega sodišča v Ko-
pru je na seji dne 6. 11. 1996 sprejel sklep,
da se stečajni postopek proti dolžnikoma
Slavnik – turistična delniška družba, d.d.,
Koper – v stečaju in Slavnik – avtobusni
promet, d.d., Ilirska Bistrica – v stečaju,
zaključi, ker premoženje stečajnih dolžni-
kov, ki bi prišlo v stečajno maso, ne za-
došča niti za stroške tega postopka.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 6. 11. 1996

St 36/96 S-420

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
36/96 dne 12. 11. 1996 začelo likvidacijski
postopek nad likvidacijskim dolžnikom
Brivsko frizerski salon, p.o., Ruše, Trg
vstaje št. 3.

Odslej firma glasi Brivsko frizerski sa-
lon, p.o., Ruše, Trg vstaje št. 3 – v likvidaciji.

II. Za likvidacijsko upraviteljico se ime-
nuje mag. Karin Jurše, zap. MRA Razvojni
projekti, Partizanska 45, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica, in sicer v dveh

izvodih dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dol-
gove takoj poravnajo v likvidacijski masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 2. 1997 ob 13. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 12. 11. 1996.

St 33/96 S-421

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
33/96 dne 12. 11. 1996 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Zunanje-
trgovinsko podjetje Maribor, p.o., Mari-
bor, Vita Kraigherja 8/I, Maribor.

Odslej firma glasi Zunanjetrgovinsko
podjetje Maribor, p.o., Maribor, Vita Kraig-
herja 8/I, Maribor – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, dipl. ek., Štentetova 4, Mari-
bor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu  senatu  v  dveh  mesecih  od
dneva objave tega oklica, in sicer v dveh
izvodih dokumentirane z ustreznimi listi-
nami  in  kolkovane  s  predpisano  sodno
takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dol-
gove takoj poravnajo v likvidacijski masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 2. 1997 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 12. 11. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 12. 11. 1996

St 3/94 S-422

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Pletenina, p.o., Ljubljana,
Zaloška 14 – v stečaju za dne 19. 12. 1996
ob 14.15 v razpravni dvorani št. 30 tega
sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 11. 1996

St 8/96 S-423

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
drugi narok za preizkus terjatev v stečajnem
postopku nad dolžnikom – Tovarna volne-
nih izdelkov Majšperk, d.o.o., Breg 8 – v
stečaju, dne 11. decembra 1996, ob 9. uri, v
sobi 26/II.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 13. 11. 1996

St 3/94 S-424

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika  Hidrostatika,  d.o.o.,  Šempeter  pri
Gorici, bo četrti narok za preizkus terjatev
dne 12. decembra 1996 ob 14. uri v sobi
310/II naslovnega sodišča.

St 19/95 S-425

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Primorje export, prosta in carinska
cona, p.o., Nova Gorica, bo tretji narok za
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preizkus terjatev dne 12. decembra 1996 ob
13. uri v sobi 310/II naslovnega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 15. 11. 1996

St 23/92 S-426

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v ste-
čajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Kraš
Kooperacija, d.o.o., Tolmin – v stečaju,
izven naroka dne 14. 11. 1996 sklenilo: ste-
čajni postopek se zaključi.

V sodni register tega sodišča, vl. št.
1-1987-00 se vpiše pravnomočen sklep o
zaključitvi pravnomočnega sklepa.

Z dnem vpisa sklepa o zaključitvi stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi vpisi v zvezi s ste-
čajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 14. 11. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-666

Industrija usnja Vrhnika, p.o., Vrhni-
ka, Tržaška 31, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim
in upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic do vključno
20. 12. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 50 z dne 6. IX. 1996 in
istega dne v časopisu Dnevnik in na ogla-
snih deskah v podjetju, prvo podaljšanje pa
je bilo objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 55 z dne 4. X. 1996 in istega dne tudi v
časopisu Dnevnik.

Vse dodatne informacije lahko dobite v
dopoldanskem času na sedežu podjetja ali
po tel. 061/754-211. Kontaktni osebi sta Ve-
ra Fefer in Barbara Bezek-Rot.

Industrija usnja Vrhnika

La-667

Hmezad Golding, gostinstvo, turizem,
p.o., Žalec, Šlandrov trg 34, Žalec, podalj-
šuje rok za javni poziv upravičencem (za-
poslenim, bivšim zaposlenim) za sodelova-
nje pri interni razdelitvi in notranjem odku-
pu delnic v postopku lastninskega preobli-
kovanja podjetja. Podaljšani rok za zbiranje
lastninskih certifikatov in potrdil za neiz-
plačane plače bo od 5. 11. 1996 do 5. 12.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 45/96 z dne 19. VIII. 1996.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo na sedežu podjetja oziroma tel. 063/
714-245.

Hmezad Golding Žalec

Št. 419 La-668

Mercator Ograd, d.o.o., Ormož, Ko-
lodvorska 7, ponavlja javni poziv za vpis in

vplačilo delnic v interno razdelitev in notra-
nji odkup delnic.

Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v Urad-
nem listu RS, vpišejo lastniške certifikate in
potrdila za manj izplačane plače v interno
razdelitev in notranji odkup delnic podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Večer, dne 11. 4.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 20/96, dne
12. IV. 1996.

Mercator Ograd, d.o.o., Ormož

La-669

Hoja Galanterija Podpeč, d.o.o., Pod-
peč 53, Preserje, podaljšuje javni poziv
upravičencem do interne razdelitve in no-
tranjega odkupa delnic podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja podjetja. Rok
za zbiranje certifikatov, potrdil za neizpla-
čane dele neto osnovnih plač se podaljša do
vključno 27. novembra 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo dne 25. 7. 1996, v Uradnem listu
RS pa 2. VIII. 1996.

Dodatne informacije se lahko dobijo na
sedežu podjetja tel. 061/631-521.

Hoja Galanterija, Podpeč

Št. 128/96 La-671

ABC Tehnohit, Trgovsko podjetje na
veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, Cesta 1.
junija 3, po sklepu 47. seje nadzornega sve-
ta podjetja podaljšuje javni poziv upravi-
čencem notranjemu odkupu in interni raz-
delitvi v postopku lastninskega preobliko-
vanja podjetja.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
30. 11. 1996.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu Re-
publika dne 17. VII. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 39 z dne 26. VII. 1996. Upravičenci
lahko dobijo dodatne informacije po tel. 0601/
21-172 ali osebno na sedežu podjetja, kon-
taktna oseba je Nataša Anžel, dipl. ek.

ABC Tehnohit, d.o.o.

La-672

Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah,
Rogaška cesta 46, Šmarje pri Jelšah, po-
daljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim in upokojenim
delavcem), za sodelovanje pri javni prodaji
z zbiranjem ponudb.

Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 31 z dne 14. VI. 1996 in v
dnevniku Slovenec ter na oglasni deski za-
voda dne 6. VI. 1996. Zaradi spremembe
programa lastninskega preoblikovanja, ki je
bila objavljena v dnevniku Delo 23. 10. 1996
in v Uradnem listu RS št. 61 z dne 4. XI.
1996, se podaljšuje javni poziv za 30 dni od
objave v dnevniku Delo.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Jazbec,
vsak delovnik od 8. do 12. ure po tel.
063/821-057 ali osebno na sedežu zavoda.

Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah

Št. 24/96 La-673

Podjetje za predelavo odpadkov Suro-
vina, p.o., Maribor, Pobreška c. 20, ob-

vešča vse upravičence (zaposlene, bivše za-
poslene in upokojence) pri interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic podjetja v po-
stopku lastninskega preoblikovanja, da po-
daljšuje javni poziv za vpis delnic.

Rok se podaljša do vključno 30. 11.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 29 z dne 31. V. 1996 in v
časopisu Večer dne 27. 5. 1996, prvo po-
daljšanje javnega poziva je bilo objavljeno
v časopisu Večer dne 27. 6. 1996, drugo
podaljšanje javnega poziva je bilo objavlje-
no v časopisu Večer dne 10. 9. 1996, tretje
podaljšanje javnega poziva je bilo objavlje-
no v časopisu Večer dne 9. 10. 1996.

Vse dodatne informacije lahko dobite na
sedežu podjetja v Mariboru, Podbreška c.
20 ali po tel. 062/39-061.

Surovina, p.o.

La-674

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 PPC Gorenjski sejem Kranj, p.o., Stara
cesta 25, Kranj, na podlagi programa o last-
ninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 00795/1996-TP, z dne 10. 9.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Poslovno prireditve-
ni center Gorenjski sejem Kranj, p.o.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju,
enota v Kranju, reg. št. vložka 1-8-00.

2. Matična številka: 5003113.
3. Dejavnost: 110902.
Osnovna dejavnost podjetja je prirejanje

sejmov in razstav.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 9,45%,

– Odškodninski sklad – 9,45%,
– Sklad RS za razvoj – 18,89%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 19,89% (največ),
– upravičenci iz notranjega odkupa –

9,45% (največ),
– upravičenci iz naslova javne prodaje –

28,34% (največ),
– kapital že znanih lastnikov – 5,53%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 10% družbe-

nega kapitala,
– javna prodaja – 30% družbenega kapi-

tala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje PPC Gorenjski sejem Kranj,

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

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

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

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

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

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

7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Poslovno prireditveni center

Gorenjski sejem Kranj, p.o., poziva upravi-
čence (vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da lahko sode-
lujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.

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

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

Upravičenci, bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati 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).

7.3 Prodaja delnic podjetja
Podjetja PPC Gorenjski sejem Kranj,

p.o., poziva vse zainteresirane, da v roku 30
dni po objavi v časopisu Delo, vpišejo in
vplačajo delnice podjetja, na vpisnem me-
stu.

Delnice pridobljene v postopku javne
prodaje so navadne, glasijo na ime, so pre-
nosljive, izražene so v dematerializirani ob-
liki, dajejo pravico do upravljanja, dajejo
pravico do dividende, dajejo ob stečaju ali
likvidaciji podjetja pravico do poplačila so-
razmernega dela iz stečajne oziroma likvi-
dacijske mase.

Delnice v javni prodaji so namenjene
domačim in tujim fizičnim in pravnim ose-
bam. Pri tem imajo domače fizične osebe
(državljani Republike Slovenije) prednost-
no pravico odkupa.

Delnice se vplačajo:

– z zamenjavo za lastniške certifikate dr-
žavljanov Republike Slovenije po 2. in 3.
odstavku 31. člena zakona,

– z gotovinskim vplačilom.
Pri vplačilu po prvi alinei se cena delnic

ne revalorizira.
Pri vplačilu po drugi alinei pa se cena

delnic revalorizira z indeksom drobnopro-
dajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva razpisa.

Kadar se javna prodaja delnic konča ta-
ko, da se vpiše do 30% več delnic od razpi-
sanih, se cena posamezne delnice zviša za
enak odstotek, vpisovalcem pa se propor-
cionalno zniža vpisano število delnic.

Kadar se javna prodaja delnic konča ta-
ko, da se vpiše do 30% manj delnic od raz-
pisanih, se cena posamezne delnice zniža za
enak odstotek, vpisovalcem pa se propor-
cionalno zviša vpisano število delnic.

V primeru, da se ne vpiše in vplača 70%
razpisanih delnic, se cena delnic zniža za
30% preostale delnice pa se prenesejo na
sklad.

Kadar se javna prodaja delnic konča ta-
ko, da se vpiše več kot 30% delnic od razpi-
sanih, se vpisovalcem proporcionalno zniža
vpisano število delnic, preveč plačana kup-
nina pa se vrne.

Delnice se bodo prodajale le v Republiki
Sloveniji, tako fizičnim kot pravnim ose-
bam.

Vsa vplačila za fizične in pravne osebe
so določena v višini največ 5% osnovnega
kapitala, kar pa je 15.792 delnic podjetja.
Ta omejitev ne velja za vpis delnic s certifi-
kati.

Podjetje bo vložilo zahtevek za kotacijo
delnic na borzi.

Prednostna pravica iz šestega odstavka
5. točke se uveljavi v primeru, da vpisano
število vseh delnic za več kot 30% preseže
razpisano število delnic iz javne prodaje.

V primeru, da samo državljani vpišejo
nad 30% delnic od razpisanih, se najprej v
celoti izločijo vplačila pravnih oseb, držav-
ljanom pa se ob upoštevanju za 30% pove-
čane cene sorazmerno zmanjša število del-
nic, preveč plačana kupnina pa se vrne vpi-
sovalcem delnic.

V primeru, da skupen vpis (fizične in
pravne osebe) za več kot 30% preseže raz-
pisno število delnic, se ob upoštevanju 30%
povečane cene delnic, pravnim osebam so-
razmerno zmanjša število delnic, preveč pla-
čana kupnina pa se jim vrne.

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, notranjega

odkupa in javne prodaje, bodo upravičenci
lahko vplačevali na sedežu podjetja vsak
delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure.

Gotovinsko vplačane delnice se vplača-
jo na poseben privatizacijski podračun z na-
vedbo “plačilo kupnine za delnice podjet-
ja”, št. 51500-698-000-0003941.

Podjetje bo za javno prodajo delnic skle-
nilo pogodbo z Gorenjsko banko, d.d.,
Kranj, Beliweisova cesta 1.

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

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

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

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

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

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 14. ure pri Darki Rozman, in
sicer po tel. 064/221-634 ali osebno na se-
dežu podjetja.

Poslovno prireditveni center
Gorenjski sejem, p.o., Kranj

Št. 68/96 La-664

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja OPP Storitve, p.o., Par-
tizanska ul. 4, Ravne na Koroškem, ki ga je
z odločbo št. LP 01462/1996-KJ dne 31. 5.
1996 odobrila Agencija za prestrukturiranje
in v skladu z zakonom o lastninskem preob-
likovanju, objavljamo program lastninske-
ga preoblikovanja podjetja Obrtno in pre-
vozniško podjetje storitve, p.o., Partizanska
ul. 4, Ravne na Koroškem.

1. Firma  in  sedež:  OPP  Storitve, p.o.,
Partizanska  ul.  4,  Ravne  na Koroškem
in je vpisano v sodni register pravnih oseb
pod št. 278/III-18 v Mariboru.

2. Matična številka: 5068827.
3. Dejavnost: prevoz blaga v cestnem

prometu, poleg tega so registrirane še druge
dejavnosti, ki so vpisane pri reg. sodišču
Temeljnega sodišča v Mariboru pod reg. št.
1/95-00.

4. Podjetje je po pravni obliki organizi-
ranosti v 100% družbeni lasti.

5. Predvidena kombinacija načinov last-
ninskega preoblikovanja:

– prenos deležev na Sklad RS za razvoj
po 29. členu,

– prenos navadnih deležev na Pokojnin-
ski sklad,

– prenos navadnih deležev na Odškod-
ninski sklad,

– prenos navadnih deležev na Sklad RS
za razvoj.

6. Predvidena lastniška struktura kapitala:
– Pokojninski sklad – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 80%.
7. Vse informacije v zvezi z lastninskim

preoblikovanjem dobite na sedežu podjetja
pri Pušnik Danilu, tel. 0602/23-330.

8. Pravni pouk
Na odločbo agencije o odobritvi zgoraj

navedenega programa je možna pritožba
vseh, ki menijo, da so kršene njihove te-
meljne pravice, v 15 dneh po objavi na Mi-
nistrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade RS v Ljubljani.

OPP Storitve, p.o.,
Ravne na Koroškem

La-665

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je delavski svet podjetja
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Alpetour, Turistično hotelsko podjetje Škof-
ja Loka sprejel na svoji seji dne 6. 9. 1996
in katerega je z odločbo št. LP 01159/1996-
IC z dne 10. 9. 1996 odobrila Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo ter v
skladu z ZLPP, Alpetour Turistično hotel-
sko podjetje Škofja Loka, p.o., objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja:

1. Firma: Alpetour, Turistično hotelsko
podjetje, p.o.

Sedež: Škofja Loka, Titov trg 4b
Matična številka: 5274389.
2. Dejavnost: dejavnost hotelov z resta-

vracijo, penzionov.
Šifra podskupine dejavnosti: 080112.
3. Oblika organiziranosti: družbeno pod-

jetje.
4. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja družbenega kapi-
tala:

– prenos 40% delnic, izdanih za družbe-
ni kapital na Sklad za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, Odškodninski sklad ter
sklad RS za razvoj (delnice razreda A),

– interna razdelitev delnic v višini 20%
delnic, izdanih za družbeni kapital delnice
razreda B),

– notranji odkup v višini 40% delnic, iz-
danih  za  družbeni  kapital  (delnice  razre-
da C).

5. Interna razdelitev
– upravičenci:
I. krog: zaposleni, bivši zaposleni ter

upokojenci podjetja.
II. krog: ožji družinski član zaposlenih v

podjetju.
Upravičenci iz prvega kroga bodo del-

nice vpisovali v 30 dneh po objavi poziva
v časopisu Delo in na oglasni deski podjet-
ja. Če v navedenem roku ne bo vpisanih
20% delnic namenjenih interni razdelitvi,
kar bo najkasneje v 10 dneh po zaključku
vpisnega roka ugotovila komisija za izved-
bo lastninskega preoblikovanja v podjetju,
bo z internim razpisom, objavljenim na og-
lasni deski podjetja, začel teči 15-dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih.

Če tudi na podlagi tega razpisa ne bo
vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo
podjetje preostali del do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj.

Če bo vrednost predloženih certifikatov
presegla 20% družbenega kapitala, bodo
lahko upravičenci, ki sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic podjetja, uporabili propor-
cionalni presežek lastniških certifikatov za
kupnino v notranjem odkupu delnic.

Delnice iz naslova interne razdelitve so
navadne, imenske, nematearilizirane, daje-
jo pravico do upravljanja in dividend in so
neprenosljive dve leti po izdaji, razen z de-
dovanjem.

Delnice lahko upravičenci odkupijo z
lastninskimi certifikati in s potrdili izdani-
mi na podlagi neizplačanih plač. Delnice,
odkupljene s potrdili po 25.a členu ZLPP bo
podjetje razdelilo po enakih kriterijih, kot
delnice odkupljene za certifikate.

Notranji odkup
Upravičenci: (zaposleni, bivši zaposle-

ni in upokojenci podjetja) bodo delnice lah-
ko vplačali v gotovini, z morebitnimi pre-
sežki lastninskih certifikatov in potrdil iz-
danimi na podlagi neizplačanih plač v

30-dnevnem roku od objave v časopisu De-
lo in oglasni deski podjetja. Delnice upra-
vičenci vplačujejo s 50% popustom. Pod-
jetje bo takoj odkupilo 20% delnic name-
njenih notranjemu odkupu. Ostale delnice
morajo biti vplačane najkasneje v nadalj-
njih štirih letih.

Program je uspešen, če v njem sodeluje
najmanj 1/3 vseh zaposlenih podjetja. Ko
upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket
delnic, postanejo udeleženci notranjega od-
kupa. Delnice pridobljene v okviru progra-
ma notranjega odkupa so prenosljive samo
med udeleženci notranjega odkupa, z zahte-
vo, da ostane najmanj 1/3 zaposlenih med
udeleženci programa.

Delnice (pridobljene v zameno za last-
niške certifikate) notranjega odkupa so ena-
ke delnicam interne razdelitve in so nepre-
nosljive dve leti, razen z dedovanjem. Po
preteku 2 let pa so enake kot ostale delnice
programa notranjega odkupa.

Upravičenci se bodo hkrati z vpisom del-
nic, s pisno izjavo odločili, da pristopajo k
programu notranjega odkupa.

6. Javni poziv Alpetour, Turistično ho-
telsko podjetje Škofja Loka, p.o., poziva
vse upravičence k vpisu delnic preoblikova-
nja podjetja:

– upravičence I. kroga interne razdeli-
tve, da v 30 dneh od objave oglasa in poziva
v časopisu Delo in na oglasni deski podjetja
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate in potrdila o neizplačanem delu plač,

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

– upravičence notranjega odkupa, da v
30 dneh od objave oglasa in poziva v časo-
pisu Delo in oglasni deski podjetja vpišejo
in vplačajo delnice programa notranjega od-
kupa.

Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
tudi iz programa notranjega odkupa, bodo
upravičenci vpisovali in vplačevali v raču-
novodstvu podjetja vsak delovni dan od
8. do 12. ure.

Gotovinsko vplačane delnice se vplaču-
jejo na poseben privatizacijski podračun z
navedbo “plačilo kupnine za delnice podjet-
ja v notranjem odkupu” št. 51510-698-000-
0004286 z imenom Alpetour THP, Škofja
Loka, p.o. – privatizacijski podračun.

Vsak, ki meni, da so bile z odločbo Agen-
cije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
o odobritvi zgoraj objavljenega programa
preoblikovanja kršene njegove zakonske
pravice oziroma pravna korist, ter se po-
stopka pri agenciji ni udeleževal kot stran-
ka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v
roku 15 dni od dneva te objave s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade RS v Ljubljani.

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

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa ter vplačila dobite pri
Hartman Mileni, tel. 064/624-031 vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure.

Alpetour,
Turistično hotelsko podjetje

Škofja Loka, p.o.

Razpisi delovnih mest

Št. 005/1-12/96 Ob-4792

Razpisna komisija podjetja Staninvest
Postojna, p.o., razpisuje v skladu z 39. čle-
nom statuta dela in naloge

direktorja (ni reelekcija).
Kandidati morajo poleg zakonskih, iz-

polnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo visokošolsko izobrazbo grad-

bene ali druge ustrezne smeri,
– da imajo vsaj pet let delovnih izkušenj

v gradbeništvu, od tega vsaj dve leti na vo-
dilnih delovnih mestih,

– da imajo sposobnost za uspešno go-
spodarjenje in organizacijske sposobnosti,
razvidne iz dosedanjega dela.

Kandidati morajo poleg pisne vloge z
dokazili o izpolnjevanju pogojev predložiti
še kratek življenjepis z opisom dosedanjega
dela.

Kandidati naj pošljejo prijave v roku
8 dni od objave na naslov: Staninvest Po-
stojna, p.o., Ljubljanska 5/a, 6230 Postojna
– za razpisno komisijo.

Vsi prijavljeni kandidati bodo o odloči-
tvi obveščeni pisno v roku osem dni po
opravljeni izbiri.

Staninvest, p.o., Postojna

Št. 171/96 Ob-4793

Nadzorni svet Calcit, d.d., na podlagi
določb statuta delniške družbe razpisuje de-
lovno mesto

direktorja družbe Calcit, d.d.
Kandidat mora poleg zakonsko določe-

nih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka šolska izobrazba,
– najmanj pet let ustreznih uspešnih de-

lovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika.
Prijave in dokazila o izpolnjevanju po-

gojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov Calcit, d.d., Stahovica 15,
1242 Stahovica, z oznako “za razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po končanem razpisu.

Calcit, d.d.

Št. 145/I-96 Ob-4798

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Te-
harska 49, Celje, razpisuje na osnovi sklepa
nadzornega sveta z dne 14. 10. 1996 delov-
no mesto

vodja razvojne službe
Posebna pooblastila in odgovornosti
Pogoji:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe ko-

munalne ali gradbene smeri,
– 4 leta delovnih izkušenj na podobnih

delih,
– strokovni izpit po zakonu o graditvi

objektov.
Z  vlogo  je  potrebno  predložiti  tudi

koncept osebnih pogledov o načinu reali-
zacije že zastavljenega programa dela in
opredeliti  svojo  vlogo  pri  realizaciji
le-tega.

Izbrani  kandidat  bo  imenovan  za  dobo
4 let.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom pošljite
v 8 dneh po objavi na naslov: Javne napra-
ve, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, s pripi-
som “za razpis”.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri ob-
vestili v 8 dneh po odločitvi.

Javne naprave, d.o.o., Celje

Št. 1659/96 Ob-4880

Zavod za usposabljanje invalidne mladi-
ne Kamnik razpisuje prosto delovno mesto
delavca s posebnimi pooblastili

vodja zdravstvene službe
Kandidat mora poleg splošnih z zako-

nom določenih pogojev izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– je zdravnik-specialist pediater,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v

zdravstvu ali pri delu v sorodnih ustanovah.
Mandat traja 4 leta.
Nastop dela je 27. 11. 1996.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili

o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43a,
1241 Kamnik, s pripisom “za razpis”.

Zavod za usposabljanje invalidne
mladine, Kamnik

Ob-4896

Svet  FS  Viba  film  razpisuje  delovno
mesto

tehnični direktor
Kandidat mora poleg zakonskih izpol-

njevati še posebne pogoje:
– da ima visoko izobrazbo elektro, stroj-

ne ali visoke šole za kinematografijo,
– da ima 3 leta delovnih izkušenj,
– da obvlada nemški ali angleški jezik,
– da ima izkušnje s področja filmske ali

podobne dejavnosti.
Mandat tehničnega direktorja traja 4 leta.
Pisna prijave z dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev pošljite v osmih dneh po
objavi razpisa na naslov: Filmski studio Vi-
ba film Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana,
z oznako “za javni razpis”.

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

Dodatne informacije so kandidatom na
voljo v tajništvu FS Viba film, na tel.
061/320-997.

FS Viba film Ljubljana

Št. 1179/96 Ob-4897

Na podlagi sklepa sveta Kliničnega cen-
tra z dne 11. 11. 1996 ter v skladu z določili
statuta, objavlja Klinični center Ljubljana
naslednja delovna mesta:

1. Delovno mesto generalnega direk-
torja KC

Za generalnega direktorja lahko kandi-
dira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo z dodatno
izobrazbo na področju upravljanja,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju organizacije, vodenja in uprav-
ljanja,

– da predloži program dela in razvoja
KC.

Svet zavoda bo imenoval generalnega
direktorja s soglasjem Vlade Republike Slo-
venije za dobo 4 let.

2. Delovno  mesto  strokovnega  direk-
torja KC

Za strokovnega direktorja lahko kandi-
dira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,

– da ima naziv visokošolskega učitelja,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj

s področja vodenja stroke,
– da predloži program strokovnega dela

in razvoja KC.
Svet KC bo imenoval strokovnega direk-

torja po predhodnem mnenju strokovnega
sveta KC za dobo 4 let.

3. Delovna mesta strokovnih direktor-
jev strokovno-poslovnih skupnosti

Interna klinika,
Kirurška klinika,
Nevrološka klinika,
Ginekološka klinika,
Pediatrična klinika,
Psihiatrična klinika,
Stomatološka klinika.
Za strokovnega direktorja strokovno-po-

slovne skupnosti lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo me-
dicinske smeri,

– da ima naziv učitelja medicinske fa-
kultete,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
s področja strokovnega vodenja,

– da predloži program dela in razvoja
dejavnosti, ki jih opravlja strokovno-poslov-
na skupnost.

Svet KC bo imenoval strokovnega direk-
torja strokovno-poslovne skupnosti na pred-
log Strokovno-poslovnega sveta strokov-
no-poslovne skupnosti za dobo 4 let.

4. Delovno mesto predstojnika
Klinike za otorinolaringologijo in cervi-

kofacialno kirurgijo,
Očesne klinike,
Ortopedske klinike,
Klinike za infekcijske bolezni in vročin-

ska stanja,
Dermatovenerološke klinike,
Kliničnega inštituta za klinično kemijo

in klinično biokemijo,
Kliničnega inštituta za radiologijo,
Klinike za nuklearno medicino,
Kliničnega inštituta za medicino dela,

prometa in športa,
Kliničnega oddelka za kardiologijo,
Kliničnega oddelka za žilne bolezni,
Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in

alergijo,
Kliničnega oddelka za nefrologijo

(SPS-Interna klinika),
Kliničnega oddelka za endokrinologijo,

diabetes in presnovne bolezni (SPS-Interna
klinika),

Kliničnega oddelka za gastroenterologijo,
Kliničnega oddelka za hematologijo,
Kliničnega oddelka za revmatologijo,
Kliničnega oddelka za hipertenzijo,
Kliničnega oddelka za intenzivno inter-

no medicino,
Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in

ožilja,
Kliničnega oddelka za abdominalno ki-

rurgijo,
Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo,
Kliničnega oddelka za plastično kirurgi-

jo in opekline,

Kliničnega oddelka za travmatologijo,
Kliničnega oddelka za torakalno kirur-

gijo,
Kliničnega oddelka za urologijo,
Kliničnega oddelka za maksilofacialno

in oralno kirurgijo,
Kliničnega oddelka za anesteziologijo in

intenzivno terapijo operativnih strok,
Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo

in intenzivno terapijo,
Kliničnega oddelka za nevrologijo (SPS-

Nevrološka klinika),
Kliničnega oddelka za nevrofiziologijo,
Kliničnega oddelka za ginekologijo,
Kliničnega oddelka za perinatologijo,
Kliničnega oddelka za reprodukcijo,
Kliničnega oddelka za endokrinologijo,

diabetes in presnovne bolezni (SPS-Pedia-
trična klinika),

Kliničnega oddelka za nevrologijo
(SPS-Pediatrična klinika),

Kliničnega oddelka za nefrologijo
(SPS-Pediatrična klinika),

Kliničnega oddelka za klinično psihia-
trijo,

Kliničnega oddelka za mentalno zdrav-
je.

Za predstojnika lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima naziv visokošolskega učitelja,
– da predloži program dela in razvoja

klinike, kliničnega inštituta oziroma klinič-
nega oddelka.

Svet KC bo imenoval predstojnika na
predlog strokovnega sveta KC in po prido-
bitvi mnenja strokovnega kolegija klinike,
kliničnega oddelka oziroma kliničnega in-
štituta za dobo 4 let.

5. Delovno mesto vodje
Centra za splošno kirurgijo,
Službe za kardiologijo,
Službe za alergologijo in revmatske bo-

lezni,
Službe za gastroenterologijo,
Službe za neonatologijo,
Službe za pljučne bolezni,
Službe za onkologijo in hematologijo,
Službe za otroško psihiatrijo,
Centra za izvenbolnišnično psihiatrijo,
Centra za zobne bolezni,
Centra za fiksno protetiko,
Centra za snemno protetiko,
Centra za zobno in čeljustno ortopedijo,
Centra za ustne bolezni in parodontopa-

tije,
Centra za otroško in preventivno zoboz-

dravstvo,
Inštituta za predklinično protetiko.
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo medicinske

smeri,
– da predloži program dela in razvoja

organizacijske enote.
Svet KC bo imenoval vodje na predlog

strokovnega sveta KC in po pridobitvi mne-
nja strokovnega kolegija organizacijske
enote za dobo 4 let.

6. Delovno mesto glavne medicinske se-
stre KC

Za glavno medicinsko sestro KC lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje po-
goje:

– da je višja medicinska sestra z dodatni-
mi znanji s področja managementa v
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zdravstvu ali višja medicinska sestra z do-
datno visoko izobrazbo s področja organi-
zacije dela ali sociologije ali pedagogike,

– da ima najmanj 5 let dela na področju
vodenja in upravljanja v zdravstveni negi,

– da predloži program dela in razvoja
zdravstvene nege v KC.

Svet KC bo imenoval glavno medicin-
sko sestro KC na predlog strokovnega di-
rektorja KC in po mnenju strokovnega sveta
za zdravstveno nego KC.

7. Delovno mesto poslovnega direktor-
ja strokovno-poslovnih skupnosti:

Interna klinika,
Kirurška klinika,
Nevrološka klinika,
Ginekološka klinika,
Pediatrična klinika,
Psihiatrična klinika,
Stomatološka klinika.
Za poslovnega direktorja SPS lahko kan-

didira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo ekonomske

ali pravne smeri ali drugo visoko izobrazbo
z dodatno izobrazbo na področju uprav-
ljanja,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju organizacije vodenja in uprav-
ljanja.

Generalni direktor bo imenoval poslov-
nega direktorja SPS za dobo 4 let.

8. Delovno mesto pomočnika general-
nega direktorja za ekonomsko finančne
zadeve

Za pomočnika generalnega direktorja
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje nasled-
nje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo ekonomske
smeri,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval pomoč-
nika za ekonomske zadeve za dobo 4 let.

9. Delovno mesto pomočnika general-
nega direktorja za pravne zadeve

Za pomočnika generalnega direktorja
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje nasled-
nje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo pravne smeri
z opravljenim pravosodnim izpitom,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval pomoč-
nika za pravne zadeve za dobo 4 let.

10. Delovno mesto pomočnika general-
nega direktorja za komercialne zadeve

Za pomočnika generalnega direktorja
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje nasled-
nje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo ekonomske
smeri,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval pomoč-
nika generalnega direktorja za komercialne
zadeve za dobo 4 let.

11. Delovno mesto vodje delovnih enot,
ki opravljajo dejavnosti skupnega po-
mena

a) Vodja Centra za medicinsko reha-
bilitacijo

Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-
polnjuje naslednje pogoje:

– da ima končano medicinsko fakulteto
in specialistični izpit iz fiziatrije,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.

b) Vodjo Lekarne
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo-diplomirani

inženir farmacije z opravljeno specializa-
cijo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.

c) Vodja Službe bolniške prehrane in
dietoterapije

Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-
polnjuje naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo-diplomirani
inženir živilske tehnologije,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.

d) Vodja Reševalne postaje
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let

na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in or-

ganizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za

dobo 4 let.
e) Vodja Tehnično-vzdrževalne službe
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo-di-

plomirani inženir tehničnih strok,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let

na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in or-

ganizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za

dobo 4 let.
f) Vodja Centra za zastrupitve
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da ima končano medicinsko fakulteto

in specialistični izpit iz interne medicine,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let

na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in or-

ganizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za

dobo 4 let.
g) Vodja Internistične prve pomoči
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da ima končano medicinsko fakulteto

in specialistični izpit iz interne medicine,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let

na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.

h) Vodja Centra za vojne veterane
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da ima končano medicinsko fakulteto

in specialistični izpit iz interne medicine,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5

let na vodstvenih ali vodilnih delovnih me-
stih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.

i) Vodja Operacijskega bloka
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali višja

medicinska sestra z dodatno visoko izobraz-
bo s področja organizacije dela ali sociolo-
gije ali pedagogike,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.

j) Vodja Urgentnega kirurškega bloka
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali višja

medicinska sestra z dodatno visoko izobraz-
bo s področja organizacije dela ali sociolo-
gije ali pedagogike,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.

k) Vodja radioloških inženirjev
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da je radiološki inženir z opravljeno

specializacijo ali radiološki inženir z oprav-
ljeno specializacijo z dodatno visoko izo-
brazbo

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.

l) Vodja fizioterapevtov
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da je višji fizioterapevt ali višji fiziote-

rapevt z dodatno visoko izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let

na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in or-

ganizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo za

dobo 4 let.
m) Vodja laboratorijskih inženirjev
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-

polnjuje naslednje pogoje:
– da je inženir farmacije - smer medicin-

ska biokemija,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let

na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in or-

ganizacijskega vodenja.
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Generalni direktor bo imenoval vodjo za
dobo 4 let.

12. Delovno mesto glavne medicinske
sestre strokovno-poslovnih skupnosti:

Interna klinika,
Kirurška klinika,
Nevrološka klinika,
Ginekološka klinika,
Pediatrična klinika,
Psihiatrična klinika,
Stomatološka klinika.
Za glavno medicinsko sestro SPS lahko

kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje po-
goje:

– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z dodatno visoko izobraz-
bo s področja organizacije dela ali sociolo-
gije ali pedagogike,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor KC bo imenoval glav-
no sestro SPS po pridobitvi soglasja stro-
kovnega direktorja SPS in mnenja strokov-
nega kolegija zdravstvene nege SPS za do-
bo 4 let.

13. Delovno mesto glavne medicinske
sestre:

Klinike za otorinolaringologijo in cervi-
kofacialno kirurgijo,

Očesne klinike,
Ortopedske klinike,
Klinike za infekcijske bolezni in vročin-

ska stanja,
Dermatovenerološke klinike,
Klinike za nuklearno medicino,
Kliničnega inštituta za medicino dela,

prometa in športa,
Kliničnega oddelka za kardiologijo,
Kliničnega oddelka za žilne bolezni,
Kliničnega oddelka za pljučne bolezni

in alergijo,
Kliničnega oddelka za nefrologijo

(SPS-Interna klinika),
Kliničnega oddelka za endokrinologijo,

diabetes in presnovne bolezni (SPS-Interna
klinika),

Kliničnega oddelka za gastroenterologijo,
Kliničnega oddelka za hematologijo,
Kliničnega oddelka za revmatologijo,
Kliničnega oddelka za hipertenzijo,
Kliničnega oddelka za intenzivno inter-

no medicino,
Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in

ožilja,
Kliničnega oddelka za abdominalno ki-

rurgijo,
Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo,
Kliničnega oddelka za plastično kirurgi-

jo in opekline,
Kliničnega oddelka za travmatologijo,
Kliničnega oddelka za torakalno kirurgijo,
Kliničnega oddelka za urologijo,
Kliničnega oddelka za maksilofacialno

in oralno kirurgijo,
Kliničnega oddelka za anesteziologijo in

intenzivno terapijo operativnih strok,
Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo

in intenzivno terapijo,
Kliničnega oddelka za nevrologijo (SPS-

Nevrološka klinika),
Kliničnega oddelka za nevrofiziologijo,
Kliničnega oddelka za ginekologijo,
Kliničnega oddelka za perinatologijo,

Kliničnega oddelka za reprodukcijo,
Kliničnega oddelka za endokrinologijo,

diabetes in presnovne bolezni (SPS-Pedia-
trična klinika),

Kliničnega oddelka za nevrologijo
(SPS-Pediatrična klinika),

Kliničnega oddelka za nefrologijo
(SPS-Pediatrična klinika),

Kliničnega oddelka za klinično psihia-
trijo,

Kliničnega oddelka za mentalno zdravje,
Centra za splošno kirurgijo,
Službe za kardiologijo,
Službe za alergologijo in revmatske bo-

lezni,
Službe za gastroenterologijo,
Službe za neonatologijo,
Službe za pljučne bolezni,
Službe za onkologijo in hematologijo,
Službe za otroško psihiatrijo,
Centra za izvenbolnišnično psihiatrijo,
Centra za zobne bolezni,
Centra za fiksno protetiko,
Centra za snemno protetiko,
Centra za zobno in čeljustno ortopedijo,
Centra za ustne bolezni in parodontopa-

tije,
Centra za otroško in preventivno zoboz-

dravstvo,
Inštituta za predklinično protetiko.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandi-

dira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali višja

medicinska sestra z dodatno visoko izobraz-
bo s področja organizacije dela ali sociolo-
gije ali pedagogike,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor KC bo imenoval glav-
no sestro po pridobitvi soglasja predstojni-
ka ter mnenja strokovnega kolegija
zdravstvene nege dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev in program dela in razvoja
tam, kjer je to razpisni pogoj, naj kandidati
pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS na naslov: Klinični cen-
ter Ljubljana, Kadrovska služba, Bohori-
čeva  28  –  s  pripisom  “za  razpisno
komisijo  za  delovno  mesto  za  katerega
kandidira“.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.

Klinični center Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev

Št. 31-8/96-3996 Ob-4785

Občina Bohinj, Triglavska 35, Bohinj-
ska Bistrica, 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 vzdrževalnih del na

objektih in napravah javne razsvetljave
na območju Občine Bohinj

1. Naročnik: Občina Bohinj, Triglavska
35, Bohinjska Bistrica.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca vzdr-
ževalnih del na objektih in napravah javne
razsvetljave na območju Občine Bohinj.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Bohinj, pri stro-
kovnem sodelavcu za komunalno infrastruk-
turo Alojzu Koblarju.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo vsak delovnik od dneva objave
v prostorih Občine Bohinj, Triglavska 35,
Bohinjska Bistrica (I. nadstropje), med 8. in
14. uro, proti predložitvi potrdila o plačilu
stroškov priprave dokumentacije v višini
5.000 SIT na ŽR proračuna Občine Bohinj,
št. 51540-630-50267, sklic na št. 00 1185.

4. Vsebina razpisa: vzdrževanje javne
razsvetljave na območju Občine Bohinj, ki
obsega naslednja tekoča vzdrževalna dela:
zamenjava žarnic, zamenjava in obnova sve-
tilk, zamenjava varovalk, obnova dotraja-
nih vodov za javno razsvetljavo, vzdrževa-
nje prižigalnih mest in opravljanje drugih
storitev v okviru vzdrževalnih del.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,000.000 SIT.

6. Pričetek opravljanja storitev: po kon-
čanem odpovednem roku dosedanjega izva-
jalca storitev, tj. 1. januar 1997.

7. Čas opravljanja storitev: pogodba se
bo sklenila za dobo enega leta z možnostjo
podaljšanja.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstne storitve,

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta storitev,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– garancijski rok.
Naročnik ni dolžan izbrati kot najugod-

nejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ce-
no, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji.

9. 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).

10. Oddaja ponudb in rok: ponudba mo-
ra biti oddana v enem ovitku. Ovitek s po-
nudbo mora biti zapečaten in mora biti na
njem naslov naročnika: Občina Bohinj, Tri-
glavska 35, Bohinjska Bistrica, ter označba
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za
vzdrževalna dela na objektih in napravah
javne razsvetljave v Občini Bohinj”.

Rok za oddajo ponudb je 10 dni po obja-
vi tega razpisa v Uradnem listu RS, osebno
najkasneje do 14. ure zadnjega dne, v pisar-
ni tajništva župana Občine Bohinj, Triglav-
ska 35, Bohinjska Bistrica (I. nadstropje).
Nepravočasno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.

11. Odpiranje ponudb bo javno, 5. de-
cembra 1996 ob 10. uri, v prostorih Občine
Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistrica
(sejna soba, II. nadstropje).

Predstavniki ponudnikov morajo pred od-
piranjem ponudb predložiti pisna pooblastila.
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Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 8 dni po odpi-
ranju ponudb.

Občina Bohinj

Ob-4786

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

izdelavo investicijsko projektne
dokumentacije in opravljanje

svetovalnega inženiringa za izgradnjo
poslovno proizvodnih prostorov –

komunalne baze Nigrad
I. Investitor: Komunalno podjetje Ni-

grad, p.o., Strma ul. 18, Maribor.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izdelavo investicijsko
projektne dokumentacije in opravljanje sve-
tovalnega inženiringa za izgradnjo poslov-
no proizvodnih prostorov – komunalne ba-
ze Nigrad ob Zagrebški ulici in Ul. kovinar-
jev v Mariboru.

III. Razpisno dokumentacijo lahko inte-
resenti dobijo vsak delovnik med 8. in
9. uro, na sedežu KP Nigrad v Strmi ul. 8
(pri Majdi Dolenc, tel. 062/225-351).

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobite na sedežu KP Nigrad v
Strmi ul. 8, pri Slavku Bunderlu (tel.
062/225-351), vsak delovnik med 8. in
9. uro.

IV. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 20,000.000 SIT.

Orientacijska vrednost investicije znaša
1.000,000.000 SIT.

V. Predviden rok pričetka in dokončanja
del: november 1996–december 1997.

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).

Poleg tega mora vsebovati še:
– ime in točen naslov ponudnika z regi-

stracijo podjetja,
– seznam odgovornih izvajalcev z vodjo

projekta,
– ustrezne garancije, za povračilo strošk-

ov, ki bi nastali zaradi zamude pri predaji
projektne dokumentacije,

– izpolnjen finančno bonitetni obrazec
BON 1 in BON 2,

– izjavo ponudnika, da bo v roku 8 dni
po podpisu pogodbe predložil bančno ga-
rancijo v višini 15% od pogodbene vredno-
sti za dobro izvedbo del, z veljavnostjo
1 mesec po pogodbenem roku.

Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 30 dni.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, pri čemer najnižja ce-
na še ne pomeni najugodnejšega ponudnika,

– reference ponudnika,
– rok izvedbe projektne dokumentacije,
– dokazilo o razpolaganju z ustreznim

številom kadrov na projektu,
– najugodnejše ponujene garancije za

kvaliteto projekta in pokrivanje eventualne
škode zaradi napak v projektu,

– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik pose-
bej specificira.

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

torja, morajo ponudniki oddati v tajništvu
KP  Nigrad  v  Strmi  ul.  8,  Maribor,
najpozneje  30.  dan  po  objavi  razpisa,
do  12.   ure.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba komunalna
baza Nigrad”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 20 dni po odpiranju ponudb.

X. Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika prvi delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudbe, ob
9. uri, v prostorih KP Nigrad, Maribor, v
Strmi ul. 8.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

Komunalno podjetje Nigrad

Št. 846/96 Ob-4787

Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-
sta 1, v skladu z določili odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo del sanacije usada v vasi Jablan

pri Mirni Peči
1. Predmet razpisa: izvedba gradbenih

del sanacije usada ter ureditvijo odvodnja-
vanja admosferskih vod.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
po oceni znaša 2,000.000 SIT.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za predvideni obseg del vsak
delovni dan med 8. in 12. uro, v roku 7 dni
po objavi, v tajništvu Sekretariata za kme-
tijstvo in turizem, Novi trg 6. Vse informa-
cije o razpisanih delih pa dobijo v službi za
investicije Mestne občine Novo mesto, tel.
068/317-259, odgovorna oseba Mirko Strm-
šek, dipl. gr. inž.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe z najugodnejšim ponudni-
kom. Pogodba bo sklenjena v 8 dneh po
poteku roka za oddajo ponudb. Rok izvedbe
del je 15 delovnih dni.

5. Ponudbe je potrebno oddati do vključ-
no 10. dne od objave, javno odpiranje po-
nudb pa bo tretji delovni dan po preteku
roka za oddajo ponudb, v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova ul. 1, ob
12. uri. Ponudba mora biti oddana v zaprti
kuverti z oznako “Ponudba sanacije osada v
vasi Jablan, Ne odpiraj!”.

6. Ponudba mora vsebovati vsa razpisa-
na dela, poleg tega pa mora imeti priložene
še vse priloge, ki so sestavni del 12. člena
odredbe o postopku izvajanja javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

a) popolnost ponudbe,
b) cena,
c) rok izvedbe,
d) reference,
f) garancijski rok.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Ob-4788

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka

k stari telovadnici Slovenska Bistrica
1. Investitor: Športna zveza občine Slo-

venska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izgradnja prizidka k

stari telovadnici v Slovenski Bistrici.
3. Orientacijska vrednost del znaša

40,000.000 SIT.
4. Ponudbe za izvedbo del morajo biti

sestavljene na podlagi popisa del iz projekta
št. ID/PR/2/142/96, iz pripadajočih instala-
cijskih projektov, katerega je izdelal Ideal
Projekt iz Slovenske Bistrice.

5. Ponudbe morajo biti ločene po pred-
videnih fazah gradnje.

6. Gradbena in obrtniška dela prve faze
niso predmet tega razpisa.

7. Rok za izvedbo del mora biti ločen za
vsako fazo posebej.

8. Predloge, pojasnila in dodatne podat-
ke za izdelavo ponudbe dobite na Športni
zvezi Slovenska Bistrica.

9. Investitor si pridržuje pravico oddaje
del po fazah, da z izbranim ponudnikom ne
sklene pogodbe ne glede na razloge, oziro-
ma da sklene pogodbo z izbranim ponudni-
kom po fazah del ali v zmanjšanem obsegu.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– roki,
– garancija za izvedena dela,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika (ugodni

kreditni pogoji ter dodatne ugodnosti),
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
11. Ponudba mora vsebovati še nasled-

njo dokumentacijo:
– dokaz o registraciji podjetja ter odloč-

bo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjavo, da je ponudnik pregledal ob-

jekt ter da je seznanjen z obsegom del in
potrebnimi materiali,

– akceptni nalog v višini 50.000 SIT
vrednosti del kot garancijo za resnost po-
nudbe,

– podatki o boniteti podjetja (BON-1,
BON-2, BON-3).

12. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Športni zvezi ob-
čine Slovenska Bistrica, Grajska ul. 11, na
osnovi predhodnega dokazila o vplačilu
10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih na-
kaže na ŽR, s pripisom “za prizidek k stari
telovadnici Slovenska Bistrica”.

13. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
prizidek k stari telovadnici” je potrebno do-
staviti v zapečateni kuverti, v roku 30 dni
od objave tega razpisa, na naslov Športna
zveza občine Slovenska Bistrica, Grajska
ul. 11, Slovenska Bistrica.

14. Ponudbe se bodo odpirale tretji dan
po izteku roka za oddajo ponudb na Športni
zvezi občine Slovenska Bistrica, Grajska ul.
11, Slovenska Bistrica.
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15. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
natečaja v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.
Športna zveza občine Slovenska Bistrica

Št. 1152/96 Ob-4789

Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
Ljubljana, objavlja

ponovni javni razpis
za izdelavo in montažo bolniškega

dvigala v Strokovno poslovni skupnosti
Interna klinika – Klinični oddelek

za pljučne bolezni in alergijo
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: izdelava in montaža

bolniško osebnega dvigala v Strokovno-po-
slovni skupnosti Interna klinika – Klinični
oddelek za pljučne bolezni in alergijo.

a) Vrsta dvigala – bolniško osebno:
– nosilnost: 1200 kg,
– hitrost vožnje: 1 m/s ali več,
– število postaj: 5+1 (medetaža),
– višina dvigala: 14,62 m,
– krmiljenje: zbirni sistem gor – dol, mi-

kroprocesorski, potrditev pozivov digitalni
alfa-numerični kazalniki, alarm, luč – zase-
deno, rezervacija, smer vožnje, možnost
DEA napajanja,

– strojnica nad jaškom,
– vrsta pogona: regulacija, mikroproce-

sorska, predodpiranje, niveliranje v postaji
± 2 mm,

– vrata jaška in kabine: avtomatska tele-
skopska dimenzij 1000 × 2000 mm,

– kabina: dimenzij 2200 × 1100 ×
2200 mm, prehodna, luksuzne izvedbe po
dogovoru, vrata avtomatska teleskopska,
svetlobna zavesa (senzor), tipkala, rezerva-
cija, alarm, zasilna luč – stalni vir napaja-
nja, prezračevanje kabine, zvočni signal pri-
hoda kabine, preobremenitev dvigala.

III. Orientacijska vrednost del: 7,000.000
SIT.

IV. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa,
3. reference,
4. vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
5. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-

ročniku,
6. dinamiko realizacije pogodbe,
7. način obračunavanja del,
8. način zagotavljanja in dokazovanja

kakovosti,
9. s strani Agencije za plačilni promet

potrjena BON 1 in BON 2 ali BON 3, ki ne
smejo biti starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisa,

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

11. certifikat o ustreznosti dvigala s stra-
ni Zavoda Republike Slovenije za varstvo
pri delu,

12. dokazilo o električnih parametrih,
zlasti velikosti in oblike zagonskih in zavi-
ralnih tokov,

13. predpisi, katerim napravam ustreza
glede visokofrekvenčnih motenj v električ-
nem omrežju in prostoru,

14. projektno dokumentacijo, izdelano v
skladu z zakonom o tehničnih ukrepih za
dvigala,

15. način vgradnje vrat v obstoječi jašek
(ogled objekta),

16. garancijski rok ter način zavarovanja
izpolnitve obveznosti oziroma jamstva.

V. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– cena,
– kvaliteta,
– način plačila,
– dobavni rok,
– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika.
VI. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe

v zaprtih kuvertah na naslov Klinični cen-
ter, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, za ko-
mercialni sektor, z oznako “Ne odpiraj – za
razpisno komisijo – izdelava in montaža dvi-
gala v Strokovno poslovni skupnosti Inter-
na klinika – Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo”.

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.

VII. Pojasnila v zvezi z razpisom dobite
pri Jožetu Hanžiču, inž., tel. 061/312-253
(KC OE Tehnične službe).

VIII. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

IX. O kraju in času odpiranja bodo po-
nudniki pisno obveščeni. (Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.)

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

Klinični center Ljubljana

Ob-4790

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po poobla-
stilu Občine Jesenice objavlja Dominvest
Jesenice

javni razpis
za izdelavo PGD in PZI projekta

nadzidave severnega trakta Občine
Jesenice, Titova 78 na Jesenicah

1. Naročnik je Dominvest Jesenice, po
pooblastilu Občine Jesenice.

2. Predmet razpisa je izdelava PGD in
PZI projekta nadzidave severnega trakta Ob-
čine Jesenice, Titova 78 na Jesenicah.

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

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– cene in plačilni pogoji,
– ugodnejši rok, kot je naveden v 3. točki.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Dominvest Jesenice, Cesta

Pod Gozdom 2, vsak dan od 8. do 9. ure,
proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun Do-
minvest Jesenice, št. 51530-601-13474.

7. Ponudbe v zapečatenih kuvertah z oz-
nako “Nadzidava objekta, Titova 78 na Je-
senicah – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Urad-
nem listu RS, do 12. ure, na Dominvestu
Jesenice, Cesta Pod Gozdom 2.

8. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
12.15 na Dominvestu Jesenice.

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

Dominvest Jesenice

Št. 363-05-55/94-1820-27 Ob-4795

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

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških

in instalacijskih del pri obnovi
poslovnega prostora Prodaja in izdelava

ortopedskih pripomočkov
v Poštni ulici 6 v Mariboru

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

2. Sofinancer: najemnik poslovnega pro-
stora: Medico consulting, d.o.o.

3. Predmet razpisa: obnova poslovnega
prostora: gradbena, obrtniška in instalacij-
ska dela za poslovni prostor Prodaja in iz-
delava ortopedskih pripomočkov.

4. Lokacija objekta: Poštna ulica 6, Ma-
ribor.

5. Orientacijska vrednost vseh del:
3,500.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka del: december
1996.

7. Predvideni rok dokončanja del: fe-
bruar 1997.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– kadrovska usposobljenost in opremlje-
nost,

– reference pri izvajanju enakih ali po-
dobnih del,

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

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

Komunalni direkciji, Slovenska 40/I, v taj-
ništvu odseka za gospodarjenje z občinskim
premoženjem. Ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
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10. Rok za oddajo ponudbe je 15. dan od
dneva objave v Uradnem listu RS, do
12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Komunalna direkcija, od-
sek za gospodarjenje z občinskim premože-
njem, Slovenska ul. 40, Maribor.

11. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena z “Ne odpiraj – javni razpis za obno-
vo poslovnega prostora Prodaja in izdelava
ortopedskih pripomočkov” v Poštni ulici 6,
v Mariboru.

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

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

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

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

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

Mestna občina Maribor

Št. 301-1/11/96 Ob-4800

Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, na
podlagi 5. člena odloka o gospodarskih jav-
nih službah v Občini Rogaška Slatina, spre-
jetega dne 20. 9. 1995 in na podlagi 4. in
5. člena odloka o urejanju javnih parkovnih
površin in javnih parkovnih gozdov, spreje-
tega dne 27. 9. 1996 objavlja

javni razpis
za oddajo del urejanje javnih parkovnih

površin in javnih parkovnih gozdov
I. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika in izvajanje del urejanja jav-
nih parkovnih površin in javnih parkovnih
gozdov na območju mesta Rogaška Slatina,
v naslednjem obsegu:

A) Osnovna redna dela:
1. Vsakodnevno čiščenje ožjega zdravi-

liškega jedra, ki obsega pometanje, grablje-
nje, pobiranje smeti in praznjenje košev.

Skica območja je sestavni del razpisne
dokumentacije.

2. Urejanje in vzdrževanje travnatih po-
vršin.

V oskrbo je zajetih 90.763 m2 travnatih
površin, ki so glede na intenzivnost potreb-
ne oskrbe razdeljene na tri kategorije.

3. Nasaditev in vzdrževanje okrasnih
gredic in cvetličnih korit. V oskrbo je zaje-
tih 1.685 m2 okrasnih gredic in 136 koma-
dov okrasnih korit.

4. Oskrbovanje gredic vrtnic na površini
1.170 m2.

5. Oskrbovanje okrasnih grmovnic in
okrasnega drevja.

6. Urejevanje in vzdrževanje peščenih
površin. Skupna površina s peskom posipa-
nih in ostalih površin je 19.495 m2.

7. Urejanje parkovnih gozdov: področje
zajema približno 70 ha.

8. Druga manjša dela.
Na urejanje javnih parkovnih površin in

javnih parkovnih gozdov so vezana tudi na-
slednja dela, ki jih zaradi nepredvidljivosti
ni mogoče točno planirati. Ta dela so:

B) Dodatna vzdrževalna dela
1. zimska služba (pluženje, ročno čišče-

nje in odvoz snega, posipavanje),
2. intervencijska dela (sanacije po neur-

jih),
3. razna popravila po parku (tlakovci,

pločnik),
4. razsvetljava v parku.
II. Kriteriji za izbiro ponudnika:
– ugodnejša cena,
– kvaliteta ponudbe,
– reference,
– solventnost podjetja v zadnjem letu,
– predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
– eventualne druge ugodnosti ponudni-

ka.
III. Ponudba bo veljavna, kolikor bo vse-

bovala naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti, ki je

predmet razpisa,
– reference na podlagi katerih bo moč

ugotoviti uspešnost dosedanjega izvajanja
enakih oziroma podobnih del kot so razpi-
sana v tem razpisu,

– predvideno kalkulacijo cene za dela za-
jeta pod točko A) v posameznih alineah vseh
od 1. do 8. točke za delovne ure, strojne ure,
oceno materialnih stroškov in oceno strošk-
ov pod B),

– predvideno število ustrezno usposob-
ljenih delavcev,

– popis razpoložljive strojne opreme.
IV. Rok za prijavo na razpis je 30 dni od

objave v Uradnem listu RS.
V. Pismene ponudbe je treba oddati na

naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ul. 2 ali osebno v tajništvu župana Občine
Rogaška Slatina, in sicer v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za urejanje
parkov”.

VI. Odpiranje ponudb bo 23. 12. 1996
ob 12. uri v sejni sobi Občine Rogaška Sla-
tina, Izletniška ul. 2, Rogaška Slatina.

VII. Obvestilo o izboru bo prijavljenim
ponudnikom posredovano v roku 15 dni od
zaključka razpisa.

VIII. Vsa dodatna pojasnila se dobijo na
oddelku za gospodarstvo Občine Rogaška
Slatina ali na tel. 063/814-222.

Občina Rogaška Slatina

Ob-4805

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Ko-
per, 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

javni razpis
za nabavo službenega vozila

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

2. Uporabnik: Center za socialno delo
Koper, Vergerijev trg 3, Koper.

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

a) vozilo  s  prostornino  motorja  do
1.400 ccm,

b) okvirna vrednost do 1,500.000 SIT,

c) prevzem vozila v Kopru,
d) predvideni dobavni rok 10 dni po skle-

nitvi 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-
manj10 dni po javnem odpiranju ponudb.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– tehnične lastnosti vozila,
– cena in plačilni pogoji,
– oprema, ki povečuje varnost voznika

in je vključena v osnovni ceni,
– bonitete ponudnika,
– rok dobave in garancijski rok,
– zagotovljene servisne storitve in re-

zervni deli v Kopru,
– druge ugodnosti (npr. popusti, brez-

plačni prvi tehnični pregled).
6. Pri izbiri bodo upoštevane tiste po-

nudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogo-
je, naročnik pa se ne obvezuje, da bo najce-
nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.

7. Rok za oddajo ponudb je 7 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10,
Koper. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti
z naslovom ponudnika in oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v roku
dveh dni po preteku roka za oddajo ponudb
ob 13. uri v prostorih Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper. Predstavniki ponudni-
kov so lahko prisotni na javnem odpiranju
in morajo imeti pisna pooblastila za zasto-
panje.

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

Ob-4806

Na podlagi določil odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, Koper

javni razpis
za izbiro najugodnejših izvajalcev za

investicijsko-vzdrževalna dela na
objektih družbenih dejavnosti

1. Investitor del je Mestna občina Ko-
per.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalcev
investicijsko-vzdrževalnih del na naslednjih
objektih:

– OŠ J. P. Vojko: sanacija strešnih odto-
kov;

Orientacijska vrednost del: 905.000 SIT.
– vrtec Semedela-enota Slavnik: sanaci-

ja ravne strehe;
Orientacijska vrednost del: 2,100.000

SIT.
– objekt Dolinska 58a: sanacija objekta.
Orientacijska vrednost del: 2,100.000

SIT.
3. Predvideni rok pričetka del: december

1996.
4. Predvideni rok zaključka del: januar

1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od 25. 11. 1996 do 29. 11. 1996
med 9. in 12. uro na Uradu za družbene
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dejavnosti Mestne občine Koper, Verdijeva
10, soba 202, kjer dobijo tudi vse dodatne
informacije (tel. 066/446-236).

Razpisno dokumentacijo se lahko dvig-
ne na podlagi predhodne predložitve doka-
zila o plačilu 3.000 SIT nepovratnih sred-
stev za vsak posamezni objekt na žiro račun
Mestne občine Koper – proračun št.
51400-630-9004 s pripisom “Razpisna do-
kumentacija za investicijsko vzdrževanje”.

6. Vsebina ponudbe:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena po priloženem enot-

nem popisu del; iz cene mora biti razvidna
vključitev prometnega davka,

– garancijski rok,
– podpisani razpisni pogoji,
– reference ponudnikov pri opravljanju

tovrstnih del,
– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– za prva dva objekta plačilo po konča-

nih delih.
7. Merila za izbor najugodnejšega izva-

jalca:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– druge ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
8. Rok za oddajo ponudb je torek, 3. de-

cembra 1996 do 10. ure.
Ponudbe je potrebno oddati ločeno po

objektih v zaprtih ovojnicah z oznako “In-
vesticijsko vzdrževanje – ponudba – Ne od-
piraj” na naslov: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, Ko-
per.

9. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, dne
3. 12. 1996 ob 10. uri.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
sedmih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper

Ob-4809

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 izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo projektov PGD in PZI za
osnovno šolo s telovadnico na Rečici

ob Savinji
1. Naročnik: Občina Mozirje, Savinjska

cesta 7, Mozirje.
2. Predmet razpisa je izdelava projektov

PGD in PZI za gradnjo osnovne šole s telo-
vadnico na Rečici ob Savinji na podlagi
idejnega projekta.

3. Roki: pričetek del takoj po podpisu
pogodbe.

Rok za PGD: 3 mesece;
Rok za PZI: 1 mesec.
4. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajanje javnih
naročil.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom,

– reference,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– druge ugodnosti ponudnika, ki bi vpli-

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

kumentacijo vsak delovni dan v tajništvu
Občine Mozirje, ob predložitvi potrdila o
vplačilu 12.000 SIT na račun številka
52810-630-10098, Občina Mozirje – prora-
čun.

7. Ponudbe  v  zapečatenih  kuvertah  z
oznako “Osnovna  šola  Rečica  ob  Savi-
nji” Ne odpiraj, je potrebno dostaviti naj-
kasneje v roku 10 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS, do 10. ure v tajništvu
Občine Mozirje, Savinjska 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. 355-05-9/95-1850-56 Ob-4810

Mestna občina Maribor, Heroja Staneta
1, Maribor, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86)

javni razpis
za izbiro izdelovalca dokumentacije
(PGD, PZI) za razbremenilni kanal v

Gorkega ul.
1. Investitor je Mestna občina Maribor,

za katero vodi investicijo Komunalna direk-
cija, Odsek za gospodarske javne službe,
Slovenska 40, Maribor.

2. Predmet razpisa je izdelava izvedbene
dokumentacije (PGD, PZI) za razbremenil-
ni kanal v Gorkega ul. na potezi od križišča
s Koresovo ul. do Drave vključno s potreb-
nimi objekti (razdelilni objekt, združitveni
objekt).

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je ca. 1,100.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave dokumentacije
je 3 mesece.

5. Idejni projekt, ki je osnova za izdela-
vo dokumentacije je na ogled na sedežu
Komunalne direkcije, soba 110 (tel.
062/225-261, int. 401) vsak delovnik od
8. do 14. ure.

6. Merila za izbiro izvajalca so ponud-
bena cena, reference, popolnost ponudbe,
rok izvedbe in druge ugodnosti ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS.

8. Zapečatene ponudbe z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za kanal v Gorkega ul.,
dostavijo ponudniki na naslov: Mestna ob-
čina Maribor, Komunalna direkcija, Sloven-
ska ul. 40, 2000 Maribor.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo prvi delovni dan po poteku roka
dostave ponudb ob 12. uri v sejni sobi Ko-
munalne direkcije, Slovenska ul. 40, Mari-
bor.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri izvajalca v 10 dneh po odpiranju po-
nudb.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Ob-4807

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) in na podlagi
sklepa št. 6.1, ki ga je sprejel Svet mestne
občine, dne 29. 10. 1996, objavlja Mestna
občina Slovenj Gradec

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana
Mestne občine Slovenj Gradec ob

novelaciji urbanističnih zasnov naselij
Slovenj Gradec, Podgorje, Šmartno pri

Slovenj Gradcu, Tomaška in Turiška vas
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa je izdelava sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in družbenega plana Mestne občine
Slovenj Gradec ob novelaciji urbanističnih
zasnov naselij Slovenj Gradec, Podgorje,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Tomaška in
Turiška vas.

3. Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dobijo na Mestni občini Slovenj Gra-
dec, Uprava za urejanje prostora in varstvo
okolja, Šolska 5, Slovenj Gradec v roku 5
dni (od 8. do 11. ure) po objavi razpisa in
predložitvi potrdila o plačilu 5.000 SIT (nor-
mativni del veljavnih planskih dokumen-
tov). Kartografske podlage se prijavijo v
roku 5 dni na podlagi predhodne definicije
ponudnika in predložitvi potrdila o dogo-
vorjenem vplačilu. Ponudniki lahko prido-
bijo dodatne informacje na Upravi za ureja-
nje prostora in varstvo okolja Mestne obči-
ne Slovenj Gradec. Kontaktna oseba je Jože
Fras, tel. 0602/45-073.

5. Pravico udeležbe na javnem razpisu
imajo podjetja, ki so registrirana za oprav-
ljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z
urbanističnim načrtovanjem in drugimi po-
segi v prostor po 69. členu zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor.

6. Ponudba mora vsebovati: overjeno do-
kazilo o registraciji (ne starejše od 90 dni),
ponudbeno ceno, opcijo ponudbe, strukturo
cene, reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev, akceptni nalog kot dokazilo re-
snosti ponudbe v višini 10% vrednosti del,
obrazec ponudbe, vzorec pogodbe, termin-
ski plan, plačilne pogoje, dokazila o ka-
drovski, organizacijski in tehnični usposob-
ljenosti, finančno stanje s podatki, ki dolgo-
ročno izkazujejo stanje ponudnika. Poleg
navedenega morajo ponudbe vsebovati vse
ostale priloge v skladu z 12. členom odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil.

7. Ponudbo v zapečateni ovojnici z iden-
tifikacijo ponudnika in pripisom “Ne odpi-
raj! Ponudba za izdelavo sprememb in do-
polnitev plana!” je potrebno dostaviti v 30
dneh po objavi v Uradnem listu RS na na-
slov naročnika do 12. ure.
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8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo naslednji delovni dan po dnevu
oddaje ponudb, ob 12. uri, v sejni sobi Mest-
ne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
Slovenj Gradec.

9. Merila za ugotavljanje ustreznosti po-
nudbe so:

– reference,
– terminski načrt in organizacija izvedbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-

veščeni v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina
Slovenj Gradec

Št. 536/96 Ob-4808

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 23/93 in 19/94) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo idejne dokumentacije za
izgradnjo kanalizacije v Občini Turnišče

1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, Turnišče.

2. Predmet izdelave: izdelava idejne do-
kumentacije za izgradnjo kanalizacije v Ob-
čini Turnišče.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dobijo na Občini Turnišče, pri spl. refe-
rentu Marjanu Gjura, tel. 069/72-060.

4. Orientacijska vrednost del je
1,500.000 SIT.

5. Rok za izvedbo je 31. 3. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost za delo,
– celovitost ponudbe,
– garancija za uspešno delo,
– dosedanje reference,
– cena,
– plačilni pogoji.
7. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-

staviti najkasneje deset dni po objavi v
Uradnem listu RS, na Občino Turnišče, Šte-
fana Kovača 73, Turnišče.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj - ponudba za izdelavo idej-
ne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije
v Občini Turnišče.

8. Odpiranje ponudb bo v petek, 20. 12.
1996 ob 10. uri v prostorih Občine Tur-
nišče, Štefana Kovača 73, Turnišče.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu izbire
v osmih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Turnišče

Št. 134/96 Ob-4811

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

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila, zobnega

aparata in niktometra
1. Predmet razpisa:
a) osnovno vozilo: bencinski motor

2.800–3.000 ccm, pogon na vsa štiri kolesa,
klima naprava spredaj in zadaj, servo volan,
vzmetenje prilagojeno za reševalno vozilo,
meglenke spredaj in zadaj,

b) ambulantni prostor: notranjost in opre-
ma mora biti izdelana iz visokoodpornega
materiala, nedrseči pod, ustrezna osvetlitev
prostora, standardna oprema za reševalna
vozila,

c) zobni aparat z opremo: sprayvit z gret-
jem, elektronski čistilec zobnega kamna, mi-
kromotor LUX s kolenčnikom Kavo LUX
(plavi), mikromotor LUX z ročnikom Kavo
Lux (plavi), turbina LUX s turbino Kavo
LUX, gretje vode na instrumentih, mizica
za instrumente velika, gretje vode na kozar-
cu, vodni sesalec, kirurški sesalec, amal-
gam separator Matasys, helio luč, reflektor
TS 90, nosilec reflektorja, stol za paciente
(ARCADIA), nožne komande za stol, sesal-
ni motor, terapevtski stol,

d) niktometer 500 firme Rodenstock.
Ponudniki se lahko prijavijo za vso opre-

mo skupaj ali za vsako posebej.
2. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kvaliteta vozila in opreme,
– cena, ki mora biti fiksna v SIT, fco ZD

Gornja Radgona, z vključenim 5% p. dav-
kom,

– način plačila,
– druge ugodnosti.
3. Pisne ponudbe je treba poslati v zaprti

kuverti z oznako “javni razpis” v 15 dneh
od datuma objave na naslov: Zdravstveni
dom Gornja Radgona, Partizanska ulica 34,
9250 Gornja Radgona.

4. Ponudba mora vsebovati poleg pred-
računov in prospektov s tehničnimi karakte-
ristikami še dokazilo o registraciji firme,
bonitetne obrazce, izjavo o garancijah in
servisiranju ter vzorec pogodbe.

5. Javno odpiranje ponudb bo na tretji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb v prostorih ZD Gornja Radgona, ob
12. uri, predstavniki ponudnikov pa morajo
s sabo imeti pisna pooblastila za zastopanje
firme.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v 20 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika na ta razpis in
da z izbranim najugodnejšim ponudnikom
ne sklene pogodbe, če oceni, da je prišlo pri
ponudbah do nepravilnosti.

ZD Gornja Radgona

Št. 57/96 Ob-4812

Koroški dom starostnikov Črneče, Obči-
na Dravograd, na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za nabavo službenega avtomobila

1. Naročnik: Koroški dom starostnikov
Črneče 146, Dravograd.

2. Predmet razpisa:
a) Dobava novega službenega vozila

kombi znamke ford ali renault:
– za prevoz oseb in stvari,
– najmanj 9 sedežev,
– vožnja možna z B kategorijo,
– leto izdelave 1996 oziroma 1997.
b) Pri dobavi novega vozila mora doba-

vitelj odkupiti stari službeni avto po princi-
pu “staro za novo”.

Osnovni podatki o starem službenem vo-
zilu:

– kombi IMV renault, trafic T2 B3,
– za prevoz oseb in stvari,
– število sedežev – 9,
– leto izdelave: 1992,
– delovna   prostornina   motorja   je

2068 cm3,
– moč motorja v KW je 043,
– bele barve.
3. Orientacijska končna cena novega

službenega vozila do registracije je
3,400.000 SIT s 5% PD.

4. Predvideni rok dobave je do 8 dni po
sklenitvi pogodbe.

Prevzem avtomobila pa čim bližje loka-
ciji naročnika.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe. Ve-
ljavnost ponudbe najmanj 10 dni po javnem
odpiranju ponudb. Ponudbe morajo vsebo-
vati tudi odkupno vrednost starega avtomo-
bila po kateri ga je ponudnik pripravljen
odkupiti.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ocenjena vrednost starega avtomobila,
– tehnične lastnosti in opremljenost no-

vega vozila,
– cena in plačilni pogoji novega avto-

mobila,
– garancijski roki,
– bonitete ponudnika,
– zagotavljanje servisnih storitev,
– druge ugodnosti ponudnika (popusti

ipd.).
7. Ponudniki si lahko ogledajo in oceni-

jo stari službeni avto in dobijo ustrezne in-
formacije ali dokumentacijo vsak dan od 8.
do 10. ure na upravi Koroškega doma sta-
rostnikov, Črneče 146, Dravograd.

8. Rok za oddajo ponudbe je 4. 12. 1996
do 12. ure.

Ponudbo je možno oddati osebno na
upravi Koroškega doma starostnikov Črne-
če 146, Dravograd, ali poslati s priporočeno
pošto na isti naslov.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z na-
slovom ponudnika in oznako “Ne odpiraj,
ponudba na javni razpis za službeni avto”.

9. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
5. 12. 1996 ob 9. uri v prostorih uprave
Koroškega doma starostnikov Črneče 146,
Dravograd. Predstavniki ponudnikov mora-
jo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Koroški dom starostnikov Dravograd

Ob-4813

Na podlagi 2. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
50. člena statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št 9/95), župan Mestne ob-
čine Koper objavlja

natečaj
za določitev grba in oblikovanje celostne

grafične podobe Mestne občine Koper
I. Predmet razpisa
Župan Mestne občine Koper objavlja na-

tečaj za določitev grba Mestne občine Ko-
per in izdelavo projekta celostne podobe
Mestne občine Koper.
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Celostna podoba naj ustrezno odraža kul-
turno zgodovinski in turistični značaj obči-
ne ter celostno identiteto, ki naj bo izražena
predvsem s krovnim grafičnim simbolom –
grbom. Uporabna mora biti tako v oglaše-
vanju, tiskanih promocijskih materialih, na
sejmih itd. ter v vsestranskem notranjem in
zunanjem označevanju.

II. Temeljne zahteve
– Grb Mestne občine Koper mora v skla-

du s statutarnim določilom predstavljati sti-
lizirano sonce zlatorumene barve.

– Zastava mora biti svetlomodre barve,
v zgornjem delu je simetrično postavljen
grb.

– Priznanja Mestne občine Koper so: na-
ziv častni občan, priznanje Mestne občine
Koper, spominska in druga priložnostna
priznanja in nagrade.

– Celostna vizualna podoba mora biti či-
sta, jasna in preprosta za apliciranje.

– Izražati mora identiteto občine in jo
jasno razločevati od drugih.

Prispele ponudbe bo ocenjevala strokov-
na žirija, ki bo pristojnemu organu predla-
gala v sprejem najprimernejšo rešitev.

III. Vsebina natečajne naloge
Ponudnik mora zajeti vse elemente ce-

lostne grafične podobe Mestne občine Ko-
per, kot so:

– vsi simboli, skladno s statutarnimi do-
ločili občine ter določili odloka o nagradah
in priznanjih občine,

– tipologija črk, zaščitni napis,
– barve,
– opredelitev materialov,
– grafična obdelava (tiskani materiali –

memorandumi, vizitke, ovojnice, mapa, di-
ploma, priznanje, listine), aplikacije za po-
javljanje simbolov in logotipov v tiskovi-
nah, pri čemer mora upoštevati hierarhične
nivoje komuniciranja znotraj uprave in pri
izvajalcih.

IV. Obseg in zahteve za izdelavo nate-
čajne naloge

Natečajna naloga mora zadostiti nasled-
njim zahtevam:

– znak – grb, pozitiven in negativen, naj-
daljša stranica 15 cm in 1 cm,

– znak – grb, barven, najdaljša stranica
15 cm in 1 cm,

– logotip, Mestna občina Koper – Co-
mune cittá di Capodistria, pozitiv in nega-
tiv, dolžine 15 cm in 3 cm,

– logotip, Mestna občina Koper – Co-
mune cittá di Capodistria, barven, dolžine
15 cm in 3 cm,

– osnovne kompozicijske in merske
kombinacije znaka in logotipa,

– razpoznavni barvni sistem,
– prikaz znaka – grba in logotipa na barv-

ni podlagi,
– izbor primarne in po potrebi sekundar-

ne vrste črk.
Projekt naj bo izdelan na horizontalnih

listih formata A3 kaširanih na trdo podlago.
Vsak list mora biti označen s petmestno

šifro v zgornjem desnem kotu.
Projektu je potrebno priložiti seznam

vseh sestavnih delov, zapečateno ovojnico
z imeni avtorjev, naslovom in žiro računom
ter izjavo o izvirnosti dela.

Priznanja in nagrade Mestne občine Ko-
per morajo biti predstavljena tridimenzio-
nalno.

V. Pogoji in merila za oceno ponudb
Žirija bo ocenila vse ponudbe na podlagi

kakovosti predlaganih strateških in kreativ-
nih rešitev, pri čemer bo upoštevala, v ko-
likšni meri rešitve odražajo:

– tradicijo okolja,
– prostorske danosti,
– usklajenost podobe z dolgoročnimi us-

meritvami kraja,
– poudarek na posebnostih, ki nas ločijo

od ostalih,
– aplikativnost in hitro prepoznavnost

podobe,
– upoštevanje turistične dejavnosti občine.
Ponudba mora vsebovati tudi naslednje

podatke:
– strokovno usposobljenost pravne ali fi-

zične osebe,
– dosedanje reference pri podobnih pro-

jektih.
VI. Nagrada, avtorske pravice
Razpisovalec bo trem izbranim avtorjem

podelil nagrade, in sicer:
1. nagrada – 1,000.000 SIT,
2. nagrada – 300.000 SIT,
3. nagrada – 200.000 SIT.
Vsi udeleženci, ki bodo zadostili razpis-

nim pogojem, so upravičeni do povračila
dela stroškov v višini 50.000 SIT. S prvo
nagrado so odkupljene vse materialne av-
torske pravice za uporabo grba in drugih
simbolov celostne podobe. Razpisovalec na-
tečaja ima pravico, da brez odškodnine pri-
redi javno razstavo natečajnih elaboratov in
jih objavi.

VII. Način prijave in rok za prijavo
Ponudba mora biti oddana priporočeno v

zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj! Prija-
va na razpis – Celostna grafična podoba
Mestne občine Koper.

Žirija bo upoštevala vse ponudbe, ki bo-
do prispele v petdesetih dneh po objavi na-
tečaja. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po izteku roka za oddajo po-
nudb ob 12. uri v prostorih Mestne občine
Koper.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 30 dni po odpiranju ponudb.

VIII. Informacije
Dodatne informacije – pojasnila in ob-

činske dokumente lahko dobite pri tajniku
občinske uprave Astrid Prašnikar, tel.
446-224.

Mestna občina Koper

Št. 28/96 Ob-4816

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 Mestna občina Koper

javni razpis
A) za gradnjo fekalne kanalizacije na-

selja Osp s ČN in primarni ter sekundar-
ni fekalni kolektor naselja Gabrovica,

B) za opravljanje strokovnega nad-
zora.

1. Investitor: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva ul. 10, Koper.

2. Predmet razpisa:
A) gradnja fekalne kanalizacije naselja

Osp s ČN in primarni ter sekundarni kolek-
tor naselja Gabrovica.

A.1. Dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki dobijo vsak delovni dan, v

tajništvu Urada za okolje in prostor, Verdi-
jeva 6, Koper.

Ponudniki morajo pred prejemom razpi-
sne dokumentacije predložiti dokazilo o pla-
čilu 30.000 SIT nepovratnih sredstev na ži-
ro račun Sklada stavbnih zemljišč Mestne
občine Koper, št. 51400-654-1060.

Pooblaščena oseba investitorja za daja-
nje informacije je Peter Marc (tel. 466-271).

A.2. Orientacijska vrednost del je
180,000.000 SIT.

A.3. Predviden pričetek del je december
1996, zaključek pa junij 1998.

A.4. Način plačila je po mesečnih situa-
cijah. Investitor nudi avans v višini
10,000.000 SIT.

A.5. Merila za izbor:
– ponudbena cena in finančni pogoji,
– kompletnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancija za izvedbo del,
– ostale ugodnosti.
A.6. Ponudbo z vso potrebno dokumen-

tacijo iz razpisnih pogojev z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za izgradnjo kanaliza-
cije Osp s ČN in primarni ter sekundarni
kolektor naselja Gabrovica” je potrebno do-
staviti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna
občina Koper, Urad za okolje in prostor,
Verdijeva ul. 6, Koper, najkasneje do četrt-
ka, 12. 12. 1996 do 12. ure.

A.7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

B) Strokovni nadzor nad izvajanjem del,
ki zajema vsa opravila v skladu z zakonom
o graditvi objektov.

B.1. Ponudbi je potrebno poleg cene
predložiti:

– registracijo ponudnika in obratovalno
dovoljenje,

– strokovni kader, ki bo izvajal nadzor z
njihovimi referencami.

B.2. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
B.3. Ponudbo za nadzor je potrebno od-

dati najkasneje do četrtka, 12. 12. 1996 do
12. ure, v tajništvo Urada za okolje in pro-
stor, Verdijeva št. 6, Koper, v zapečateni
ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba
za nadzor nad gradnjo kanalizacije s ČN
naselij Osp-Gabrovica”. Odpiranje ponudb
bo istega dne s pričetkom ob 13. uri.

B.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

Št. 46/96 Ob-4822

Na  podlagi  53.  člena  zakona  o  gradi-
tvi  objektov  (Ur.  l.  SRS,  št.  34/84  in
29/86) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93), Mestna občina Ptuj
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
projektiranje kanalizacij na območju

Mestne občine Ptuj
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,

Mestni trg 1.
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2. Predmet razpisa: izdelava investicij-
sko tehnične dokumentacije v kvaliteti PGD,
PZI za:

– kanalski zbiralnik “A”,
– kanalizacija naselja Štuki,
– kanalizacija Rogoznica – 1. etapa,
– kanalski zbiralnik “C”,
– kanalizacija Zagrebška cesta.
3. Orientacijska vrednost naloge znaša

4,500.000 SIT.
4. Rok za izdelavo dokumentacije je

30. 4. 1997.
5. Vse podatke za izdelavo ponudbe (si-

tuacijo in idejni projekt na vpogled) lahko
dobite pri Antonu Purgu na Oddelku za oko-
lje, prostor in gospodarsko infrastrukturo
Mestne občine Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1/III,
tel. 772-731, 772-739.

B) Plačilni pogoji: plačilo po opravlje-
nem delu na osnovi mesečnih situacij.

C) Kriteriji za izbiro ponudbe:
– ugodnejša cena, fiksna cena,
– krajši rok izdelave,
– reference na tovrstnih objektih,
– druge ugodnosti.
D) Ostali pogoji
Ponudba mora biti izdelana na način, ki

ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Ponudba naj zajame koordinacijo pro-
jektanta z upravljalci komunalnih in ener-
getskih naprav, zaradi uskladitve tras in dru-
gih zahtev.

Ponudba mora vsebovati geološke meri-
tve, na podlagi katerih bo mogoče natančno
projektirati način temeljenja kanalov.

Opcija ponudbe mora trajati 30 dni.
E) Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno

dostaviti v 15 dneh po objavi v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Mestna ob-
čina Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in gos-
podarsko infrastrukturo, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, v zapečateni kuverti z oznako “Ponud-
ba za projektiranje kanalizacij – Ne odpi-
raj”.

Ponudbe se bodo odpirale isti delovni
dan po sprejetju ponudb ob 12. uri, v pro-
storih Oddelka za okolje, prostor in gospo-
darsko infrastrukturo. Kolikor se izteče 15.
dan na dela prosti dan (sobota, nedelja, praz-
nik), se ponudbe lahko oddajo še naslednji
delovni dan do 12. ure. O izidu izbora bomo
ponudnike pismeno obvestili v roku 15 dni.

Mestna občina Ptuj

Št. 010202/07 Ob-4825

Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg revolucije 27a, razpisuje na podlagi 53.
člena zakona o graditvi objektov in 7. člena
pravilnika o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov

javni razpis
za sanacijo ravne strehe z nadzidavo

objekta Trg revolucije 27a
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

sanacijo ravne strehe z nadzidavo objekta
Trg revolucije 27a.

3. Razpisna dokumentacija
Dokumentacijo s projekti lahko ponud-

niki dobijo na Telekomu, Trg revolucije 27a,

v Trbovljah, tel. 0601/26-626, faks
0601/26-900.

4. Vrednost
Ocenjena vrednost del je 14,000.000 SIT.
5. Pričetek del
Predvidevamo pričetek del že v letoš-

njem letu.
6. Prijave
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih

določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

8. Rok za oddajo ponudb je vključno do
6. 12. 1996. Ponudbe lahko prinesete oseb-
no ali pošljete priporočeno po pošti na na-
slov Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg revolucije 27a, Trbovlje. Ponudbe mo-
rajo biti predane v enem izvodu v zapečate-
ni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za sanacijo ravne strehe z nadzidavo ob-
jekta Trg revolucije 27a”.

9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 11. 12.
1996, v prostorih PE Trbovlje, ob 10. uri.

10. Obvestilo o izbiri boste prejeli čez
teden dni.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Trbovlje

Ob-4823

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana,
na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za organizacijo in izvedbo predstavitve
slovenskih znanstvenih in tehnoloških
dosežkov ter slovenskih proizvajalcev
visokih tehnologij na mednarodnih in

sejemskih prireditvah v tujini in
v Republiki Sloveniji

1. Naročnik je Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Ljubljana,
Slovenska c. 50.

2. Predmet razpisa je:
A) izbira najkakovostnejšega ponudnika

za celovito organiziranje in izvedbo pred-
stavitev slovenskih znanstvenih in tehno-
loških dosežkov in slovenskih proizvajal-
cev visokih tehnologij na mednarodnih pri-
reditvah:

1. Mednarodni industrijski sejem “Han-
nover 1997”, Hannover, Nemčija, april
1997.

2. Mednarodni sejem visokih tehnologij
“SITEF 1997”, Toulouse, Francija, oktober
1997.

B) izvedba predstavitvenih elementov
(panoji, vitrine, opozorilci itd.) za medna-
rodne in domače prireditve v Republiki Slo-
veniji, pri katerih sodeluje Ministrstvo za
znanost in tehnologijo (v nadaljevanju
MZT).

3. Ponudniki morajo zagotoviti izvedbo
naslednjih storitev:

ad A)
a) izvedbeni stiki z razstavljalci (razpis

in izdelava prijavnih gradiv, obveščanje in

pridobivanje razstavljalcev, načrt postavi-
tve razstave, transport eksponatov),

b) obračun finančne participacije raz-
stavljalcev,

c) priprava, organiziranje in izvedba raz-
stavnega prostora (ca. 100 m2),

č) dodatna zahteva pri opremi razstav-
nega prostora: računalniška in telekomuni-
kacijska strojna in programska oprema ter
AV izvedba za potrebe demonstracij,

d) izdelava celostne podobe prireditev in
sejemskih gradiv,

e) vsebinska priprava in izdelava katalo-
ga v nemškem in angleškem oziroma fran-
coskem in angleškem jeziku,

f) strokovno vodenje na prireditvi,
g) organiziranje “slovenskega dne” (va-

bila, pogostitev za ca. 100 oseb, tiskovna
konferenca: priprava prostora in opreme, so-
delovanje z organizatorji v Nemčiji oziro-
ma Franciji),

h) obveščanje nemške oziroma franco-
ske javnosti (oglaševanje, ciljno vabljenje),

i) druge aktivnosti za podporo razstav-
ljalcem po predlogu ponudnika,

j) izvedba ankete med udeleženci prire-
ditve/razstavljalci in priprava zaključnega
poročila.

ad B)
– priprava in izvedba posameznih ele-

mentov po dogovoru z naročnikom.
4. Rok dokončanja del pod točko 2.A.1.

je 31. maj 1997, pod točko 2.A.2. 30. no-
vember 1997 in 2.B. konec decembra 1997.

5. Orientacijska vrednost sofinanciranja
s strani MZT za celotni predmet razpisa je
20,000.000 SIT. Znesek vključuje ceno na-
jema razstavnega prostora (ca. 100 m2 za
vsako prireditev), ostale stroške krijejo raz-
stavljalci s participacijo. V ceno ponudbe
mora biti vključen prometni davek.

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa.

7. Tehnična dokumentacija za “Hanno-
ver 97” bo predvidoma na voljo v januarju
1997, za “SITEF 97” pa v aprilu 1997.

8. Merila in kriteriji za izbiro najboljše-
ga ponudnika so naslednja:

– kakovost predlagane izvedbe,
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik

(popusti in drugo),
– reference pri izvajanju tovrstnih pro-

jektov promocije.
9. Pisne ponudbe z oznako ponudnika in

opozorilom “Ne odpiraj - javni razpis”, z
navedbo “za mednarodno promocijo sloven-
ske znanosti in tehnologije” morajo ponud-
niki dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

10. Ovojnica s ponudbo mora na ta na-
slov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno petka, 13. decembra
1996 do 12. ure.

11. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih oziroma oddanih ponudb ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

12. Javno odpiranje ponudb, na katero
so vabljeni vsi ponudniki, bo dne 16. de-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4748 Št. 66 – 22. XI. 1996

cembra 1996 ob 9. uri v prostorih Mini-
strstva RS za znanost in tehnologijo, Slo-
venska c. 50, sejna soba, II. nadstropje.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v desetih dneh po javnem odpi-
ranju ponudb.

14. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na MZT
pri Alenki Mihailovski, soba 317 (za 2.A.1.
in 2.A.2.) oziroma pri Vladimiru Vajdi, so-
ba 205 (za 2.B.), tel. 061 1311-107.
Ministrstvo RS za znanost in tehnologijo

Ob-4832

Javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Bovec

1. Naročnik: Občina Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 8, Bovec.

2. Predmet razpisa: prevozi osnovnošol-
skih učencev na relacijah:

– Bovec–Soča,
– Bovec–Čezsoča,
– Bovec–Log pod Mangrtom–Strmec–

Predel,
– Bovec–Plužna,
– Žaga–Log Čezsoški,
– Žaga–Srpenica,
– Soča–Trenta,
– Soča–Lepena,
– Soča–Skala.

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8. Do-
kumentacija vsebuje: vozni red – prihodki
in odhodi na posameznih relacijah, število
otrok na posamezni relaciji, maksimalna ce-
na za prevoženi km glede na vrsto vozila in
drugi pogoji naročnika.

4. Ponudbe veljajo za šolsko leto
1996/97.

5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki. Svoje storitve morajo nuditi kvalitet-
no, odgovorno in v skladu s cestnopromet-
no zakonodajo.

6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov oziroma fir-

mo ponudnika,
– reference ponudnika,
– ceno polnega prevoženega kilometra

glede na vozilo.
7. Ponudbo pošljite v zaprti kuverti z oz-

nako “Ne odpiraj – javni razpis za šolske
prevoze”.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe za vsa-
ko relacijo posebej ali pa za več relacij sku-
paj.

8. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-
je 8. dan po objavi v Uradnem listu RS, do
12. ure, na Občinski urad, Trg golobarskih
žrtev 8, Bovec.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan v prostorih Občine Bovec ob
12. uri.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

11. Z izbranimi ponudniki bo sklenjena
pogodba.

Občina Bovec

Št. 28/96 Ob-4833

Filmski sklad Republike Slovenije, Mi-
klošičeva 38/5, Ljubljana, na podlagi 5. čle-
na zakona o filmskem skladu Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 17/94) in 31. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov in opreme
za izvajanje dejavnosti podnaslavljanja

filmskih kopij v prostorih filmskega
laboratorija na Kvedrovi 9 v Ljubljani

1. Naročnik: Filmski sklad Republike
Slovenije, Miklošičeva 35/5, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: podnaslavljanje film-
skih kopij po kemični metodi tiskanja v pro-
storih in z opremo filmskega laboratorija,
Kvedrova 9, Ljubljana.

V okviru podnaslavljanja iz prejšnjega
odstavka bo ponudnik opravljal kot pred-
nostno:

– podnaslavljanje v tuj jezik slovenskih
filmov, ki jih filmskim producentom s sede-
žem v Republiki Sloveniji sofinancira na-
ročnik v skladu z zakonom o Filmskem skla-
du Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 17/94);

– podnaslavljanje tujih filmov v sloven-
ski jezik in slovenskih filmov v tuji jezik, če
to zahteva naročnik.

3. Lokacija del: filmski laboratorij, Kve-
drova 9, Ljubljana.

4. Predvideni pričetek del: januar 1997.
5. Čas opravljanja del: najmanj dve leti

od sklenitve pogodbe.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– podatki  o  finančnem  stanju  ponud-

nika,
– reference ponudnika,
– kakovost in hitrost podnaslovitve,
– podatki o strokovni in organizacijski

usposobljenosti ponudnika,
– višina najemnine, ki jo je izvajalec pri-

pravljen plačevati za najem laboratorija in
opreme za podnaslavljanje na Kvedrovi 9 v
Ljubljani,

– predlog lastne cene za posamezna de-
lovna opravila pri prednostnem podnaslav-
ljanju.

7. Izbrani ponudnik se bo moral s po-
godbo zavezati, da bo prevzemal v pred-
nostno podnaslavljanje filme v roku 15 dni
od prejetega zahtevka naročnika ali s strani
naročnika pooblaščenega subjekta, po ceni,
ki bo enaka lastni ceni podnaslavljanja film-
skih kopij.

8. Izbrani ponudnik bo s sklenitvijo po-
godbe prevzel obveznost, da bo izvajal de-
javnost podnaslavljanja filmov in sklepal
posle z drugimi pogodbenimi partnerji iz-
ključno v okvirih tega pogodbenega raz-
merja.

9. Rok za oddajo ponudb je 11. 12. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo biti poslane na naslov
naročnika: Filmski sklad Republike Slove-
nije, Miklošičeva 38/5, 1000 Ljubljana, pri-
poročeno po pošti ali biti osebno vročene na
istem naslovu.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih
ovojnicah z oznako ponudnika, navedbo “Jav-

ni razpis za oddajo poslovnih prostorov za
izvajanje dejavnosti podnaslavljanja filmskih
kopij” in opozorilom “Ne odpiraj, javni raz-
pis”. V ovojnici z dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena na
sodišču, z datumom, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od dneva objave razpisa, podpi-
sani in žigosani podatki iz 6. točke razpisa,
podatki o finančnem stanju in ocena bonitete
(BON1, BON2 oziroma BON3).

Samostojni podjetniki morajo predložiti
tudi davčno napoved za preteklo leto in po-
trdilo o povprečnem stanju na žiro računu
za obdobje zadnjih treh mesecev.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb naročnik ne bo obrav-
naval in jih bo vrnil ponudnikom.

10. Javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
1996 ob 10. uri, na sedežu naročnika: Mi-
klošičeva 38/5, Ljubljana. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, mo-
rajo imeti pooblastilo o zastopanju.

11. Naročnik bo imenoval razpisno ko-
misijo, ki bo opravila javno odpiranje pravo-
časno prispelih in pravilno opremljenih po-
nudb, presodila odprte ponudbe glede meril
iz 6. točke tega razpisa in predlagala naroč-
niku izbiro najugodnejšega ponudnika.

12. Na podlagi obravnave poročila raz-
pisne komisije bo odločitev o izbiri ponud-
nika sprejel upravni odbor Filmskega skla-
da Republike Slovenije.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

14. Dodatne informacije o filmskem la-
boratoriju na Kvedrovi 9 v Ljubljani (z mož-
nostjo ogleda), so na voljo na sedežu Film-
skega sklada Republike Slovenije, Mikloši-
čeva 38/5, Ljubljana, tel. 061/1312-056,
061/1337-175 (Tone Frelih).

Filmski sklad Republike Slovenije

Št. 403-1/96 Ob-4834

Center za socialno delo Brežice, Trg izg-
nancev 12a, 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 dobavo vozila

1. Predmet javnega razpisa: službeno vo-
zilo:

– terensko vozilo.
2. Orientacijska vrednost vozila je

1,700.000 SIT.
3. Lokacija dostave je Center za social-

no delo Brežice, Trg izgnancev 12a.
4. Rok dobave: čimprej po podpisu po-

godbe.
5. Informacije in pojasnila lahko dobijo

interesenti pri Centru za socialno delo Bre-
žice.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke:

– firmo oziroma ime,
– dokazilo o registraciji,
– seznam referenčnih naročnikov,
– cene v ponudbi morajo biti označene v

SIT, biti morajo fiksne.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– ustreznost ponudbe glede na zahtevo,
– cena,
– dobavni rok,
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– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Center za socialno delo Brežice, najkasneje
do 9. 12. 1996 do 12. ure.

Ponudba z dokumentacijo mora biti v
ovojnici. Na ovojnici mora biti razpis “Ne
odpiraj – javni razpis”.

Na ovojnici mora biti napisan točen na-
slov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 10. 12. 1996 ob
12. uri, v prostorih Centra za socialno delo
Brežice, Trg izgnancev 12a.

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

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Center za socialno delo Brežice

Št. 76/96 Ob-4838

Na podlagi 34. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Vodice

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Občina Vodice, Kopitarjev

trg 1, Vodice.
2. Predmet razpisa: izbira usposobljenih

izvajalcev za gradbena, obrtniška in instala-
cijska dela pri gradnji, rekonstrukciji, adap-
taciji in vzdrževanju objektov za komunal-
no infrastrukturo in družbene objekte.

3. Posamezna pobuda mora vsebovati
vse elemente iz 10. člena odredbe oziroma
po naslednjem vrstnem redu:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– potrdilo o registraciji, ki ni starejše od

30 dni,
– bonitetno poročilo (BON 1 in BON 2

oziroma BON 3), ki ni starejše od 30 dni,
– seznam referenc na podobnih objektih,
– seznam kadrov ponudnika z navedbo

izobrazbene strukture in številčnim prika-
zom,

– seznam podizvajalcev za obrtniško in-
stalacijska dela,

– podatke o opremljenosti – mehanizaci-
ja s cenikom,

– kalkulativne elemente in cenike za po-
samezne vrste del po enoti mere,

– garancijske roke za posamezna dela in
način zavarovanja izpolnitve pogodbenih
obveznosti,

– izjavo ponudnika o odzivnem času in
času odprave napak v garancijskem roku,

– vse ostale elemente, pomembne za po-
nudnika, ki niso zahtevani v razpisu.

4. Ponudbe naj bodo urejene po navede-
nem vrstnem redu in zahtevanih elementih.

5. Občina Vodice bo pridobila ponudbe
od usposobljenih izvajalcev po tem razpisu
z zahtevkom za posamezno ponudbo.

6. Posamezna dela se bodo oddajala na
osnovi zbranih ponudb po naslednjih krite-
rijih:

– ponudbene cene,
– rok izvedbe del.
7. Podjetje, ki nastopa na razpisu in ni-

ma lastne operative, mora v ponudbi navesti
izvajalce posameznih del.

8. Rok in način oddaje ponudbe: rok za
oddajo ponudbe je 6. 12. 1996 do 12. ure na
Občino Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vo-
dice.

9. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba – ugotavljanje usposobljenosti”.

10. Po komisijskem odpiranju ponudb bo
sklep o izbiri usposobljenih izvajalcev Obči-
ne Vodice poslala vsem ponudnikom najka-
sneje v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Vodice

Št. 913/96 Ob-4839

Javni vzgojno-varstveni zavod Ptuj, ob-
javlja na podlagi odločbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo opreme in igrač

1. Predmet razpisa je nakup opreme in
igrač za dejavnost vrtca.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me in igrač znaša 8,000.000 SIT.

3. Rok dobave takoj.
4. Specifikacijo ter dodatne informacije

za izdelavo ponudbe dobijo interesenti na
upravi vrtca Prešernova 29/III, Ptuj.

5. Ponudba mora vsebovati naslov in na-
ziv dejavnosti podjetja, potrjena dokazila o
registraciji podjetja, ne starejše od treh me-
secev, pri obrtnikih pa obrtno dovoljenje.

Cene za ponujeno blago morajo biti izra-
žene v tolarjih, fco kupec, s posebej prika-
zanim prometnim davkom. Cene morajo bi-
ti fiksno oblikovane za plačilo v najmanj 30
dneh po dobavi.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– kvaliteta,
– dobavni in plačilni rok,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico skleniti po-

godbo za posamezne artikle iz specifikacije
opreme z različnimi ponudniki, ki so za kon-
kreten artikel najugodnejši; če gre za večja
odstopanja v ceni.

7. Ponudbe morajo prispeti na naslov
Javno vzgojno-varstveni zavod Ptuj, Pre-
šernova 29/III, 2250 Ptuj, v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe naj bodo oddane v zaprtih ovoj-
nicah. Na ovojnico z dokumentacijo (regi-
stracija, podatki o boniteti) napišite “Ne od-
piraj – dokumentacija”, na ovojnici s po-
nudbo pa “Ne odpiraj – ponudba”. Na ovoj-
nici naj bo napisan točen naslov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po preteku roka razpisa na upravi Jav-
nega vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj, Pre-
šernova 29/III.

9. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v
ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebova-
le dokumentov iz 5. točke, bodo izločene iz
nadaljnje obravnave.

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

Javni vzgojno-varstveni zavod Ptuj

Št. 030-13/96 Ob-4841

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

ponovni javni razpis
za izdelavo lokacijskega načrta

Štajerske vpadnice
Predmet razpisa je:
1. izdelava lokacijskega načrta,
2. izdelava idejnih projektov ceste in

idejnih rešitev objektov in komunalnih na-
prav,

3. izdelava digitalnega temeljnega topo-
grafskega načrta vplivnega območja ceste.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Mestni občini Ljubljana,
Oddelek za urbanizem in okolje, Poljanska
cesta 28, vložišče, v uradnih urah, v sedmih
delovnih dneh po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudniki se morajo o dvigu dokumen-
tacije predhodno dogovoriti v tajništvu na-
ročnika, tel. 133-62-88.

Ponudba mora biti oddana v roku, dolo-
čenem v razpisni dokumentaciji in skladno
z njo tudi pripravljena in opremljena.

Odpiranje ponudb bo javno. Ponudniki
bodo pisno obveščeni o izboru najugodnej-
šega ponudnika v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za urbanizem in okolje

Št. 033-550/96 Ob-4843

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

kanalizacijskega omrežja za skupino hiš
v Ledavskem naselju in v ulici Plese
1. Investitor: Mestna občina Murska So-

bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: priključitev skupine

hiš v Ledavskem naselju in v ulici Plese na
kanalizacijsko omrežje.

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,
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– 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 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Zapečateno ponudbo z oznako “Ponud-

ba, Ne odpiraj – kanalizacijsko omrežje za
skupino hiš v Ledavskem naselju in v ulici
Plese” je treba dostaviti na naslov Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Mur-
ska 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

Št. 187-104/96 Ob-4844

Javni razpis
usposobljenim ponudnikom za nakup

računalniške opreme
1. Predmet razpisa je izbira ponudnika

za dobavo in montažo profesionalne raču-
nalniške opreme, opredeljena v nadaljeva-
nju za potrebe Adriatic zavarovalne družbe,
d.d., Koper.

A) 100 kosov PC računalnikov z nasled-
njimi karakteristikami:

– procesor – Intel Pentium 100 (do 166),
– hardware arhitektura – PCI/ISA,
– CHIP-SET – Intel,
– Secondary cache – 0–256 MB,
– RAM EDO – 16 (do 128) MB,
– Video RAM – 1 (do 2) MB,
– Video resolucija – do 1280×1024,
– PLUG AND PLAY
– Pentium overdrive – Ready socket n5,
– Interfaces on mother board

Serial – 2RS-232 w/FIFO,
Parallel – 1 IEEE 1284 (bidirectio-

nal),
– tipkovnica, miška – standard PS/2,
– FDU – standard 3,5” – 1,44 MB,
– HDU – PCI FAST IDE, večji od 600

MB,
– SLOTS – min1 PCI, 1 ISA, PCI/ISA,
– ohišje – Slim ali Desktop,
– BAY – min 3×3,5”,
– Self Monitoring Analysis an Report –

vključen,
– security – hardware, software in klju-

čavnica,
– Certified SW – Windows NT, Win-

dows 95, OS/2 Warp, SCO OpenServer, No-
vell netware.

Računalniki naj imajo naložen DOS 6.20,
MS WFW (Windows NT) (opcijsko tudi MS
Office) software z ustreznimi licencami.

B) 6 kosov datotečnih strežnikov z na-
slednjimi karakteristikami:

– Pocessor – Intel PENTIUM min 133
Mhz (do 166), SMP arhitektura, dual pro-
cessor ready,

– Memory – 64 MB (do 512 MB ECC),
– CACHE – 256 MB (do 512 MB),
– BUS – min 2×PCI, 2×EISA,

1×EISA/PCI,
– HD – min 4 GB (opcija RAID 0, 1, 5),
– Interfaces:

serial – 2×RS 232 asynchronous se-
rial port,

parallel – Centronics bidirectional
EPP ECP compatible,

– HDU – FAST & WIDE SCSI II PCI
multichannel, opcija CACHE 4–16 MB, op-
cija Controller za RAID 0, 1, 5,

– FDU – 3,5” – 1,44 MB/2,88 MB,
– CD-ROM – > 500 MB/min, 4× hitrost,
– Backup drive – min 2-4/8 GB DDS II

DAT,
– Ohišje – Mini tower (Tower) do ≥

10 GB kapacitete HD,
– Video – S VGA, 1 MB/2 MB DRAM,
– Security SW – automatic system re-

start, sensor for automatic internal tempera-
ture monitoring, opcija: HOT PLUG HD,

– Certified operacijski sistem – Windows
NT Server, SCO Openserver, UnixWare,
Novell Netware.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo iz-
vajalci, ki so registrirani za opravljanje del
iz tega razpisa, imajo dovoljenje za delo,
ustrezne kadre in izkušnje pri opravljanju
tovrstnih del. Ponudba lahko vsebuje vso
opremo ali samo posamezne postavke raz-
pisa.

Ponudbe morajo poleg ostalega vsebo-
vati tudi naslednje sestavine:

– naziv ponudnika,
– naziv principala in potrdilo o za-

stopstvu,
– dokaze o registraciji,
– reference na področju ponudbe,
– vzorec pogodbe s ponudnikovim pred-

računom, ki mora vsebovati ceno brez pro-
metnega davka in z vključenim prometnim
davkom, z roki dobave, načinom plačila,
klavzulo o zavarovanju avansnega plačila
po pogodbi, časovno vezavo in funkcional-
ni prevzem,

– datum, do katerega velja ponudba,
– komplet tehnične dokumentacije za po-

nujeno blago,
– garancijski rok in seznam servisov,
– možni dobavni rok za celotno ali delno

dobavo opreme,
– veljavni BON1 obrazec,
– odzivni časi pri servisiranju,
– izjavo ponudnika za zavarovanje iz-

polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo posla z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 30%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo,

– pisno izjavo ponudnika o pripravljeno-
sti na testiranje ponujene opreme po dogo-
voru,

– druge ugodnosti in pojasnila ponudni-
ka za katere ocenjuje, da dodatno pojasnju-
jejo ponudbo.

Dokumenti v ponudbi morajo biti v ori-
ginalu ali v kopiji z ustrezno izjavo ponud-
nika o istovetnosti z izvirnikom. Ponudbe,
ki ne bodo vsebovale zgornjih elementov
bomo po odpiranju zavrgli.

3. Ponudbe morajo prispeti na naslov
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
Ljubljanska cesta 3A, v 15 dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo
biti v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis za nakup računalniške opreme”.

Ponudbi priložite v spremnem pismu na-
tančni naslov, na katerega bomo naslavljali
vso pošto.

4. Odpiranje ponudb bo v 7 dneh po za-
ključku javnega razpisa v prostorih Adriati-

ca zavarovalne družbe, d.d., Koper, Ljub-
ljanska cesta 3A. O izbiri bo odločala po-
sebna komisija.

5. Pri odločitvi o izbiri najugodnejšega
ponudnika bo upoštevano:

– izpolnjevanje pogoje, navedenih v raz-
pisu,

– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodob-

nost ponujene opreme,
– rezultati morebitnega testiranja ponu-

jene opreme,
– vključevanje nove opreme v obstoječi

sistem,
– garancijska doba in pogoji garancije,
– pogoji garancijskega vzdrževanja in

podaljšane garancije,
– odzivni čas pri servisiranju,
– cena in pogoji plačila,
– roki dobave,
– ugodnosti, ki jih daje ponudnik (popu-

sti).
Naročnik najnižje ponujene cene ne bo

obvezno sprejel kot najugodnejšo ponudbo,
če ne bodo izpolnjeni ostali pogoji iz tega
razpisa.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po odpiranju po-
nudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sprejme nobene ponudbe oziroma javnega
naročila ne odda.

8. Dodatna pojasnila lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo vsak dan v dopoldan-
skem času pri Naserju Žitinji (tel.
066/43-219), Igorju Klevi (tel. 066/43-243)
ali Marinu Orlandu (tel. 066/43-208).

Adriatic zavarovalna družba, d.d.,
Koper

Št. 122/96 Ob-4845

Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za nabavo opreme
za oddajo investicijskih in vzdrževalnih del,
raziskovalnih nalog ter storitve, ki se finan-
cirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Radlje ob
Dravi v okviru izvajanja programa CRPOV
Remšnik objavlja

ponovni javni razpis
za: I. obnovo prostorov in opreme

za predelavo sadja na izbranih
lokacijah – I. faza

Okvirna vrednost del je 3,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo in dodatne in-

formacije dobite pri Mariji Vraber, soba 413,
Mariborska c. 7, ali po tel. 0602/71-401.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
obseg razpisanih del glede na finančno spo-
sobnost sofinancerjev. V tem primeru po-
nudniki niso upravičeni do odškodninskega
zahtevka.

Predvideni rok pričetka del po dogovoru
oziroma takoj po pridobitvi sredstev za
CRPOV.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika za razpisana dela:

– reference,
– roki,
– cena,
– morebitne druge ugodnosti za naroč-

nika.
Ponudniki morajo k ponudbi predložiti še

izjavo, da se z razpisnimi pogoji strinjajo.
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Ponudbe je treba oddati do 16. 12. 1996
do 9. ure na naslov: Občina Radlje ob Dra-
vi, Mariborska c. 7.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba na razpis”.

Odpiranje ponudb bo istega dne ob
12. uri v prostorih Občine Radlje ob Dravi,
soba 313/III.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 14 dneh po odpiranju po-
nudb.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 061-2/96 Ob-4840

Na podlagi 20. člena zakona o finansira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91
in 7/93) ter odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), objavlja Občina Sežana

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za
prekritje celotne strehe na “Starem

gradu” v Sežani Partizanska 41
Predmet razpisa so tesarska, krovska in

obrtniška dela za prekritje strehe na “Star-
em gradu” v Sežani.

Okvirna vrednost del je 3,600.000 SIT.
Dokumentacija razpisnih del je na razpo-

lago na Občini Sežana, Partizanska cesta 4,
pri Andreju Pirkovič v pisarni št. 74 v II.
nadstropju objekta. Rok za dvig dokumenta-
cije je od objave razpisa v Uradnem listu RS
do vključno petega dne po objavi razpisa.

Rok za oddajo ponudb je do petka dne
10. 12. 1996 do 11. ure v sprejemno pisarno
župana. Ponudbe morajo biti zapečatene in
označene z “ponudba, Ne odpiraj” in z ime-
nom “Prekritje strehe na Partizanski 41 v
Sežani”.

Odpiranje ponudb bo v torek dne 10. 12.
1996 ob 12. uri v pisarni št. 74 Občine Se-
žana.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– naslov ponudnika z dokazilom o regi-
straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– usposobljenost ponudnika,
– cenenost ponudbe na žigosanih popi-

sih,
– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– roki izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
Sanacija objekta je predvidena v jesen-

skem in zimskem času leta 1996/97 po skle-
njeni in podpisani pogodbi.

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

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

Občina Sežana

Št. 70/96 Ob-4847

Univerza v Mariboru objavlja na podlagi
40. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
na podlagi odredbe o postopku o izvajanju

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

javni razpis
za komunikacijsko mrežno opremo
I. Naročnik: Univerza v Mariboru, Kre-

kova 2, Maribor.
II. Predmet razpisa je dobava opreme za

univerzitetno računalniško omrežje za do-
ločene loakcije:

– glavni usmerjevalnik mrežnega prome-
ta,

– lokalna usmerjevalnika mrežnega pro-
meta.

Podrobna razlaga zahtevanih tehničnih
in ostalih pogojev za komunikacijsko opre-
mo je navedena v razpisni dokumentaciji.
Predviden rok izvedbe: 15. 1. 1997.

Orientacijska vrednost naročila je v le-
tošnjem letu 8,000.000 SIT.

Posamezni ponudnik sme predložiti več
ponudb. V eni ponudbi sme predložiti samo
eno varianto.

III. Vse gradivo v ponudbi, razen tehnič-
ne dokumentacije, mora biti oštevilčeno in
žigosano. Krovna izjava mora biti žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe po-
nudnika. Ponudba mora biti v skladu z dolo-
čili odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil. Vsebo-
vati mora tudi predlog pogodbe, ki naj po-
leg običajnih postavk vključuje:

– ceno in plačilne pogoje v SIT fco loka-
cije kupec,

– garancijske pogoje,
– pogoje  vzdrževanja  po  izteku  garan-

cije,
– garancije in odgovornost izvajalca (pe-

nale) v primeru neuspešnega zaključka ozi-
roma zamude pogodbenega roka,

– rok dobave in možnosti izobraževanja
uporabnikov.

IV. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– popolna ustreznost vsebine ponudbe s
tehničnimi zahtevami;

– možnosti nadgrajevanja in širitve
zmogljivosti opreme,

– komercialni pogoji (garancijski pogo-
ji, dobavni roki, razmerje cena/kvaliteta, po-
pusti, združljivost z obstoječo opremo),

– reference pri uporabi opreme.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
V. Razpisna dokumentacija in vse do-

datne informacije so na voljo v tajništvu
računalniškega centra Univerze v Maribo-
ru, Gospejna 10, Maribor, 4. nadstropje vsak
delovni dan med 9. in 10. uro.

VI. Komisija bo upoštevala ponudbe, ki
bodo prispele do 2. 12. 1996 do 9. ure na
naslov Univerza v Mariboru, Krekova 2,
Maribor. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zaprti ovojnici z navedbo ponudnika in oz-
nako: “Ne odpiraj – ponudba – Javni razpis
– RCUM”.

VII. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 2. 12. 1996 ob 10. uri v prostorih
Univerze v Mariboru, Krekova 2, 1. nad-
stropje, na katerega so vabljeni predstavniki
ponudnikov z ustreznimi pismenimi poob-
lastili.

O izbiri izvajalca bodo ponudniki pisno
obveščeni v zakonitem roku.

Univerza v Mariboru

Ob-4848

Na podlagi zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v RUŽV (Ur. l. RS, št.
36/92) in skladno z določili odredbe o po-
stopkih za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbo o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 4/94) Rudnik Ži-
rovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas ob-
javlja

javni razpis
za izdelavo ocene vpliva Rudnika urana
Žirovski vrh na okolje med izvajanjem

programa trajnega prenehanja
izkoriščanja uranove rude

1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, Gorenja vas.

2. Predmet razpisa: Meritve radioaktiv-
nosti zraka, vode, rečne biote in sedimen-
tov, hrane, zemlje, zunanjega sevanja po
potrjenem programu, z oceno izpostavlje-
nosti prebivalstva v vplivnem območju
RUŽV ter izdelavo končnega poročila.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
12,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: po programu v letu 1997
z oddajo poročila do 31. marca 1998.

5. Razpisno dokumentacijo dobite (pla-
čilo materialnih stroškov) na Rudniku Ži-
rovski vrh, in sicer od 25. 11. 1996 dalje.
Dodatne informacije vam posreduje Jože
Rojc (tel. 064/681-200) vsak dan od 10. do
12. ure.

6. Vsebina ponudbe in merila za izbor
najugodnejšega ponudnika so razvidna iz
razpisne dokumentacije.

7. Ponudbo v skladu z zahtevami razpi-
sne dokumentacije pošljite vključno do
16. decembra 1996 do 11. ure na naslov
Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas. Ponudba mora biti v zaprti
kuverti in označena: “Ne odpiraj, nadzor
okolja 1997.”

8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
1996 ob 11. uri v prostorih Rudnika Žirov-
ski vrh, Todraž 1, Gorenja vas. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo komisiji
predložiti pisna pooblastila za zastopanje
ponudnikov.

9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Rudnik Žirovski vrh

Ob-4849

Občina Litija na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe in na podlagi
odredbe o postopku izvajanja javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo idejnega projekta in tehnične

dokumentacije
Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Li-

tija.
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Predmet razpisa: izdelava idejnega pro-
jekta in tehnične dokumentacije za izgrad-
njo prizidka k Osnovni šoli Gradec v Litiji:

– 4 izvodi idejnega projekta,
– 8 izvodov kompletne tehnične doku-

mentacije (projekt za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja, projekt za razpis in projekt
za izvedbo);

– vračunano geomehansko poročilo,
– vračunan vris celotne opreme pridob-

ljenih prostorov s popisom in predizmerami,
– vračunan projektantski nadzor – notra-

nja kontrola za ves čas izdelave tehnične
dokumentacije,

– vračunano potrebno usklajevanje ozi-
roma pregledi določenih faz tehnične doku-
mentacije v času izdelave.

Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil. Dokumentacijo, ki je potrebna za izde-
lavo ponudbe, lahko zainteresirani (na pod-
lagi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 6.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 – proračun Občine Liti-
ja – javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Je-
rebova 14, tel. 061/881-211.

Merila za izbor: ponujena cena, plačilni
pogoji, reference, rok izvedbe, dodatne
ugodnosti.

Rok pričetka del: 20. 12. 1996, rok do-
končanja del: 28. 2. 1997.

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti z naslovom ponudnika in oznako:
“Ne odpiraj – razpis za izdelavo dokumen-
tacije za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli”.
Ponudbe je potrebno dostaviti v tajništvo
naročnika (Občina Litija, Jerebova 14, Liti-
ja) do petka, 6. 12. 1996, do 12. ure.

Ponudbe, ki bodo dostavljene po tem ro-
ku, ne bodo upoštevane. Javno odpiranje
ponudb bo v ponedeljek, 9. 12. 1996, ob
9. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v osmih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Litija

Ob-4858

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava projektne

dokumentacije za preureditev
Tavčarjevega dvorca Visoko v Šolo za

ravnatelje
1. Investitor razpisanih del je Republika

Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava projektne
dokumentacije za naslednje objekte:

– Glavno poslopje – Dvorec – idejni pro-
jekt, PGD in PZI,

– Gospodarsko poslopje – idejni projekt,
PGD in PZI,

– Nov prenočitveni objekt – idejni pro-
jekt.

Za preureditev Tavčarjevega posestva
Visoko v Šolo za ravnatelje je izdelana pro-

gramska naloga (LIZ-inženiring, maj 1996),
ki je osnova za izdelavo projektov PGD in
PZI.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 7,500.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del:
pričetek del: 23. 12. 1996,
zaključek del: 14. 2. 1997.
5. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime in naslov ponudnika,
– ponudbena vrednost,
– listino o registraciji podjetja,
– odločbo o opravilni sposobnosti,
– seznam strokovnih kadrov,
– referenčni podatki o projektiranju to-

vrstnih objektov,
– dokaz o finančni sposobnosti BON1,

BON2,
– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne vrednosti za resnost ponudbe,
– potrjeni razpisni pogoji.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– reference s področja prenove spome-

niško zaščitenih objektov,
– kompletnost ponudbe in skladnost z

razpisnimi pogoji,
– cena in plačilni pogoji,
– garancija za kvalitetno opravljeno de-

lo: kadri, opremljenost,
– finančna sposobnost ponudnika, regi-

stracija, opravilna sposobnost,
– potrjeni razpisni pogoji.
7. Ostali pogoji
Razpisno dokumentacijo in vse podrob-

nejše informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo ponudniki na podjetju Domplan
Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, kontaktna
oseba je Janez Fajfar, dipl. inž. gr.

Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za projektno
dokumentacijo – Dvorec Visoko”, morajo
ponudniki oddati na naslov: Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, do vključno 9. 12.
1996 do 11. ure.

Javno odpiranje bo 9. 12. 1997 ob 12. uri
v prostorih Domplana Kranj, Bleiweisova
14, Kranj.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 272/96 Ob-4862

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil, ki se financirajo iz proračuna iz Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Urad Republike Slovenije
za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljub-
ljana

javni razpis
za izbiro ponudnika (tiskarne) za

tiskanje Biltena za industrijsko lastnino,
uradnega glasila Urada RS za

intelektualno lastnino
1. Predmet javnega razpisa je izbira

najugodnejšega ponudnika (tiskarne) za ti-
skanje uradnega glasila Urad RS za inte-
lektualno lastnino, razpošiljanje stalnim na-
ročnikom in dostavo ostalih izvodov na
urad.

2. Orientacijski obseg proračunskih sred-
stev za izvedbo razpisanih del znaša
5,000.000 SIT na leto.

3. Pogodba prične veljati s 1. januarjem
1997 in velja do preklica. Posamezne izdaje
uradnega glasila v letu 1997 mora biti goto-
ve do rokov, določenih v 6. točki (A), za
naprej pa se terminski plan pripravi najmanj
en mesec pred prvo izdajo v novem letu.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in ime ponudnika,
– podatke in dokazila o registraciji pod-

jetja,
– bonitetna poročila (BON 1 in BON 2),
– reference v tiskanju periodičnih publi-

kacij,
– druge ugodnosti,
– predračun za izdelavo vzorčne števil-

ke biltena (cena mora vsebovati prometni
davek),

– vzorec pogodbe z rokom plačila 30 dni,
penali za zamujeno dobavo in določitev na-
čina odprave tiskarskih napak.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da z nobenim od ponudnikov ne sklene

pogodbe,
– da lahko ob neizpolnjevanju pogodbe-

nih obveznosti s strani izbranega dobavite-
lja takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za dobavo pisarniškega mate-
riala drugega najugodnejšega ponudnika po
tem javnem razpisu.

6. Tehnične specifikacije priprave posa-
mezne številke Biltena za industrijsko last-
nino:

A) V letu 1997 bo Urad RS za intelek-
tualno lastnino izdal 6 številk glasila v na-
kladi 350 izvodov/številko in naslednjimi
datumi objave:

28. februar 1997,
30 april 1997,
30. junij 1997,
31. avgust 1997,
31. oktober 1997,
31. december 1997.
B) Urad RS za intelektualno lastnino bo

material za izvedbo storitve:
– prelomljen tekst, kimolec (zrcaljeno

besedilo), A4, 600 dpi,
– fotografije in
– sezname ter nalepke z naslovi stalnih

naročnikov za razpošiljanje po pošti pripra-
vil najkasneje do dvajsetega v mesecu obja-
ve.

C) Izbrana tiskarna mora do datuma ob-
jave izvesti naslednja dela:

– prevzem materiala na uradu, Kotniko-
va 6,

– računalniška priprava (stavek) in tiska-
nje platnic,

– skeniranje fotografij in obdelava re-
produkcij ter izdelava filmov,

– montaža (kimolec + filmi/fotografije),
– izdelava ozalitov,
– skupna korektura,
– izvedba tiska (1/1),
– vezava, broširanje,
– pakiranje v kuverte, razpošiljanje stal-

nim naročnikom po pošti,
– dostava preostalih izvodov na urad.
D) Ponudnik naj pripravi predračun za

izdelavo vzorčne številke glasila po nasled-
njih kalkulativnih elementih:

– naklada posamezne številke v letu 1997
bo 350 izvodov,
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– izdelava platnic (2 barvni tisk, karton
KVMK 250 g),

– izdelava notranjosti (400 strani, brez-
lesni papir 80 g /SUPERPRINT/),

– skeniranje fotografij, obdelava in pri-
prava filmov (40 fotografij, velikosti repro-
dukcije 8×8 cm),

– pakiranje/odprema 230. stalnim naroč-
nikom (brez stroškov poštnine, ki se obra-
čunavajo po veljavnem ceniku PTT Slove-
nije).

Predračun vzorčnega primera mora po-
kriti izvedbo vseh del, ki so navedena pod
točko C).

V njem morajo biti navedeni tako stroški
kot tudi podrobna specifikacija posameznih
postavk (opis materiala, storitev) ter celotni
znesek storitve s prometnim davkom.

E) Izbrana tiskarna mora zagotavljati
pravočasno izvedbo del v skladu s točkami
A) do C). Tiskarna odgovarja za vse napa-
ke, do katerih pride po skupni korekturi (glej
točko C), 6. alineo), to je npr. slaba izvedba
tiska, napake pri vezavi, ipd.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ustreznost tehničnim zahtevam,
– kakovost materiala,
– konkurenčnost in fiksnost cen,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Prednost bodo imeli izvajalci, ki bodo

izkazali večjo stopnjo zanesljivosti pri iz-
polnjevanju rokov in kakovosti tiska.

8. Informacije o 6. točki (tehnične speci-
fikacije priprave biltena) dobite vsak delov-
ni dan pri Davidu Savniku (178-30-19) ali
Matjažu Kržišniku (178-30-18), informaci-
je o splošnih pogojih pa pri Alenki Bitenc
(178-30-80).

9. Ponudbe lahko pošljete priporočeno
po pošti ali prinesete osebno na naslov: Urad
RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za BIL”.

Ponudbe morajo prispeti na urad najka-
sneje v ponedeljek, 2. decembra do 15. ure.

Ponudb, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala in jih bo
nepregledane vrnila.

Ponudbe morajo biti urejene v skladu z
javnim razpisom in vsebovati postavke, ki
so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki ne
bodo urejene kot je zahtevano in ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v sredo, 4. decembra, ob
10. uri, v II. nadstropju, soba 2.08.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 15 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Št. 272/96 Ob-4863

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in določil odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna iz Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Urad Republike Slovenije za intelektualno
lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro ponudnika za storitve rednega
letnega vzdrževanja stavbe Urada RS za

intelektualno lastnino
1. Predmet javnega razpisa je izbira naj-

ugodnejšega ponudnika za redno letno vzdr-
ževanje stavbe Urada RS za intelektualno
lastnino na Kotnikovi 6, Ljubljana.

2. Orientacijski obseg proračunskih sred-
stev za izvedbo razpisanih del znaša
2,200.000 SIT na leto.

3. Pogodba prične veljati s 1. januarjem
1997 in velja do preklica.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in ime ponudnika,
– podatke in dokazila o registraciji pod-

jetja,
– bonitetna poročila (BON 1 in BON 2),

za samostojne podjetnike pa potrjeno davč-
no napoved za leto 1995 s strani davčnega
urada

– reference,
– druge ugodnosti (dozivni čas, penali

za zamudo odziva, …),
– cenik del po posameznih postavkah

(cene naj bodo s prometnim davkom),
– vzorec pogodbe z rokom plačila 30 dni

in drugimi pogoji.
5. Pričakujemo, da bo izvajalec večino

dela opravil sam.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da z nobenim od ponudnikov ne sklene

pogodbe,
– da lahko ob neizpolnjevanju pogodbe-

nih obveznosti s strani izbranega dobavite-
lja takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za redno letno vzdrževanje
stavbe Urada RS za intelektualno lastnino
drugega najugodnejšega ponudnika po tem
javnem razpisu.

7. Opis del, ki jih redno letno vzdrževa-
nje stavbe predstavlja so naslednja:

a) Vzdrževanje strojnih naprav:
Centralno ogrevanje:
– letni remont toplotne postaje in ogre-

valnega sistema,
– kemično čiščenje toplotnega izmenje-

valca,
– tekoče vzdrževanje naprav v toplotni

postaji,
– pregled in popravilo ogreval, ventilov

in cevnega razvoda.
b) Vodovod:
– vzdrževanje razvoda do baterij oziro-

ma sanitarnih priključkov,
– vzdrževanje g. ventila in vodnega štev-

ca,
– popravilo sanitarnih elementov (kot-

lički, lijaki, školjke, kotni ventili),
– popravila baterij, milnikov, ventilov,
– pregledi in popravila bojlerjev,
– pregled in čiščenje sifonov,
– popravila v čajnih kuhinjah,
– čiščenje peskolovcev, glavnih odtokov

in odvoda meteorne vode.
c) Elektro inštalacije jaki tok:
– pregled in popravila glavnih razdelitev

in podrazdelilcev, menjave poškodovanih
delov,

– menjava žarnic in delov svetil,
– popravila stikalnih in priključnih ele-

mentov,
– popravila črpalk, krmilij, razvoda.
d) mizarska in obrtniška dela:

– vzdrževanje pohištva (mize, omare,
stoli, …),

– popravila oken, okenskih okvirjev,
vrat, strešnih oken in notranjega stavbnega
pohištva,

– manjša popravila talnih oblog,
– manjša zidarska in pleskarska dela.
Obračun dela in materiala se bo vršil po

dejansko opravljenih stroških.
Ponudniki naj pripravijo cenik storitev

(dela) po alineah točk a)–d) (cene naj vse-
bujejo prometni davek).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– konkurenčnost in fiksnost cen,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Prednost bodo imeli izvajalci, ki bodo

izkazali večjo stopnjo kvalitete izvedenega
dela in zanesljivosti pri upoštevanju odziv-
nega časa.

Naročnika storitev sta Urad RS za inte-
lektualno lastnino in Urad RS za standardi-
zacijo in meroslovje, ki imata prostore v
stavbi na Kotnikovi 6. Izvajalec vsakemu
od njiju zaračuna 50% celotnega zneska,
pogodba pa se sklepa z obema naročnikoma
hkrati.

9. Informacije o 7. točki (opis del) dobi-
te vsak delovni dan pri Robertu Antosiewic-
zu (178-30-53), informacije o splošnih po-
gojih pa pri Alenki Bitenc (178-30-80).

Ogled prostorov je možen po predhod-
nem dogovoru z Antosiewiczem.

10. Ponudbe lahko pošljete priporočeno
po pošti ali prinesete osebno na naslov: Urad
RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za vzdrževanje stavbe”.

Ponudbe morajo prispeti na urad najka-
sneje v ponedeljek, 2. decembra do 15. ure.

Ponudb, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala in jih bo
nepregledane vrnila.

Ponudbe morajo biti urejene v skladu z
javnim razpisom in vsebovati postavke, ki
so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki ne
bodo urejene kot je zahtevano in ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

11. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v sredo, 4. decembra, ob
13. uri, v II. nadstropju, soba 2.08.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 15 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Št. 272/96 Ob-4864

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in določil odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna iz Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Urad Republike Slovenije za intelektualno
lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega in računalniškega

materiala
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1. Predmet javnega razpisa je izbira naj-
ugodnejšega dobavitelja potrošnega pisar-
niškega in računalniškega materiala za po-
trebe Urada RS za intelektualno lastnino,
Kotnikova 6, Ljubljana.

2. Orientacijski obseg proračunskih sred-
stev za izvedbo razpisanih del znaša
6,500.000 SIT na leto.

3. Pogodba prične veljati s 1. januarjem
1997 in velja do preklica.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in ime ponudnika,
– podatke in dokazila o registraciji pod-

jetja,
– bonitetna poročila (BON 1 in BON 2),

oziroma za samostojne podjetnike pa potr-
jeno davčno napoved za leto 1995 s strani
uprave za javne prihodke,

– reference,
– druge ugodnosti,
– cenik del po posameznih postavkah

(cene naj bodo fco kupec s prometnim dav-
kom),

– dobavne roke za naročen material,
– vzorec pogodbe z rokom plačila 30 dni

in drugimi pogoji.
5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da z nobenim od ponudnikov ne sklene

pogodbe,
– da lahko ob neizpolnjevanju pogodbe-

nih obveznosti s strani izbranega dobavite-
lja takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za dobavo potrošnega pisar-
niškega in računalniškega materiala za po-
trebe Urada RS za intelektualno lastnino
drugega najugodnejšega ponudnika po tem
javnem razpisu.

6. V letu 1997 predvidevamo nabavo na-
slednjih količin potrošnega pisarniškega in
računalniškega materiala:

– fotokopirni papir A4 80gr Minolta –
1.200 zav,

– mape prešpan klapa bene (razl. barve)
– 5.000 kom,

– mape prešpan A4 LKK Redol –
350 kom,

– mape prospekt Leitz 4660/85+35 –
30 kom,

– Pressl viseče mape 1/25 sort. B –
50 kom,

– Pressl box 501 rumeni/za viseče mape
– 30 kom,

– mape PVC L Esselte mat/54830 –
6.500 kom,

– mape PVC L toga 42 – 1.200 kom,
– mape PVC L snopake 12829 –

1.200 kom,
– kuverte s povratnico-računal.-Cetis –

28.000 kom,
– bianco 234 × 12 1+0 Cetis –

5.000 kom,
– kuverte ABD S 23 × 11-brez okna –

3.500 kom,
– kuverte ABD OL S 23 × 11-levo okno

– 2.500 kom,
– kuverte 1000 AD A4 šamoa –

1.200 kom,
– kuverte B5 AD šamoa – 600 kom,
– kuverte C5 BDS-bela – 1.200 kom,
– kuverte C5 bela dudley – 600 kom,
– kuverte ovojnica C5-3309 – 600 kom,
– obrazec 0,14-ovoj za spise-rjav –

9.500 kom,
– obrazec 0,14-ovoj za spise-bel –

700 kom,

– vrečke obložene št. 17/24 × 33 not –
800 kom,

– registratorji A4 široko Pako – 250 kom,
– toner Canon NPG-5/3050 – 6 kom,
– toner HP 92298 A HPLJ 4/4M –

43 kom,
– toner HP 51625 A color – 8 kom,
– diskete BASF 3.5” HD-FOR 20+2 –

350 kom,
– data cartridge Sony DGD 120 m 4.0

GB – 50 kom.
Gornji spisek predstavlja 75% orienta-

cijske vrednosti materiala.
Ostalih 25% orientacijske vrednosti

predstavljajo še kemični svinčniki, signirji,
flomastri, spenjači, sponke (razne), folija za
fotokopiranje, kolegij bloki, zvezki, radirke
in podoben drobni pisarniški material.

Ponudniki naj prijavijo cenik za material
v alineah in za ostali drobni pisarniški ma-
terial (cene naj vsebujejo prometni davek).

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– konkurenčnost in fiksnost cen,
– količinski popusti,
– dobavni roki,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Izbran bo tisti dobavitelj, ki bo dal naj-

ugodnejšo celotno ponudbo.
9. Informacije o 6. točki (opis del) dobi-

te vsak delovni dan pri Robertu Antosiewic-
zu, o splošnih pogojih pa pri Alenki Bitenc
(178-30-80).

9. Ponudbe lahko pošljete priporočeno
po pošti ali prinesete osebno na naslov: Urad
RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za pisarniški material”.

Ponudbe morajo prispeti na urad najka-
sneje v ponedeljek, 2. decembra do 15. ure.

Ponudb, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala in jih bo
nepregledane vrnila.

Ponudbe morajo biti urejene v skladu z
javnim razpisom in vsebovati postavke, ki
so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki ne
bodo urejene kot je zahtevano in ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v četrtek, 5. decembra, ob
10. uri, v II. nadstropju, soba 2.08.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 15 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Št. 272/96 Ob-4865

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in določil odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna iz Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Urad Republike Slovenije za intelektualno
lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo varovanja

in receptorske službe poslovnih
prostorov

1. Predmet javnega razpisa je izbira naj-
ugodnejšega izvajalca za izvedbo varovanja
in receptorske službe v stavbi in na pripada-
joči okolici s parkiriščem na Kotnikovi 6,
Ljubljana.

2. Orientacijski obseg proračunskih sred-
stev za izvedbo razpisanih del znaša
9,000.000 SIT na leto.

3. Pogodba prične veljati s 1. januarjem
1997 in velja do preklica.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in ime ponudnika,
– podatke in dokazila o registraciji pod-

jetja,
– bonitetna poročila (BON 1 in BON 2),

oziroma za samostojne podjetnike pa potr-
jeno davčno napoved za leto 1995 s strani
uprave za javne prihodke,

– reference,
– druge ugodnosti,
– ponudba iz katere so razvidne posa-

mezne postavke (cene naj vsebujejo pro-
metni davek),

– vzorec pogodbe z rokom plačila 30 dni
in drugimi pogoji.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da z nobenim od ponudnikov ne sklene

pogodbe,
– da lahko ob neizpolnjevanju pogodbe-

nih obveznosti s strani izbranega dobavite-
lja takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za izvedbo varovanja in re-
ceptorske službe poslovnih prostorov dru-
gega najugodnejšega ponudnika po tem
javnem razpisu.

6. Zahteve naročnika so naslednje:
Receptorska služba se izvaja vsak de-

lovni dan med 6. in 18. uro, in sicer:
– 1 delavka med 6. in 14. uro in
– 1 delavka med 10 in 18. uro,
ter zajema naslednje storitve:
– sprejemanje in usmerjanje strank,
– izdaja ključev,
– posredovanje telefonskih pogovorov,
– spremljanje prisotnosti delavcev v

stavbi,
– prevzem in razdeljevanje pošte za oba

urada in druga manjša dela na tem področ-
ju,

– vodenje knjige potreb po tekočem
vzdrževanju in kontaktiranje s pooblašče-
nim izvajalcem za odpravo teh potreb,

– vodenje knjige pripomb nad čiščenjem
in posredovanje teh pripomb odgovornim
za čiščenje,

– skrb nad urejenostjo stavbe in pripada-
joče okolice s parkiriščem,

– uveljavljanje hišnega reda na parki-
rišču,

– skrb za požarno varnost – rokovanje s
požarno centralno,

– ostale aktivnosti po dogovoru med na-
ročnikom in izvajalcem (fotokopiranje, …).

Varnostna služba se izvaja vsak delovni
dan med 18. in 6. uro in 24 ur vsak dela
prosti dan.

Naročnika storitev sta Urad RS za inte-
lektualno lastnino in Urad RS za standardi-
zacijo in meroslovje, ki imata prostore v
stavbi na Kotnikovi 6. Izvajalec vsakemu
od njiju zaračuna 50% celotnega zneska,
pogodba pa se sklepa z obema naročnikoma
hkrati.

Ponudnik je dolžan priložiti izjavo, da
so delavci, ki bodo opravljali zgoraj ome-
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njene storitve pri ponudniku redno zaposle-
ni (za nedoločen čas) in da niso bili kazno-
vani za dejanja, ki so po zakonu ovira za
sklenitev delovnega razmerja v državnih or-
ganih.

Ponudnik je dolžan zagotoviti, da bodo
receptorsko-varnostno službo opravljali
vedno isti delavci. Menjava je možna le v
primeru odsotnosti, vsako spremembo pa
mora izvajalec predhodno javiti naročniku.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– konkurenčnost in fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– dodatne aktivnosti, ki jih ponudnik nu-

di brezplačno in
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Izbran bo tisti dobavitelj, ki bo dal naju-

godnejšo ponudbo glede na gornja merila.
8. Informacije o določilih pod 6. točko

lahko dobite vsak delovni dan pri Robertu
Antosiewiczu (tel. 178-30-53), informacije
o splošnih pogojih pa pri Alenki Bitenc (tel.
178-30-80).

Ogled prostorov v stavbi na Kotnikovi 6
v Ljubljani, ki so predmet varovanja po tem
razpisu, bo v sredo, 27. novembra od 10. do
12. ure v spremstvu Roberta Antosiewicza.

9. Ponudbe lahko pošljete priporočeno
po pošti ali prinesete osebno na naslov: Urad
RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za varnostno-receptorsko
službo”.

Ponudbe morajo prispeti na urad najka-
sneje v ponedeljek, 2. decembra do 15. ure.

Ponudb, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala in jih bo
nepregledane vrnila.

Ponudbe morajo biti urejene v skladu z
javnim razpisom in vsebovati postavke, ki
so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki ne
bodo urejene kot je zahtevano in ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v četrtek, 5. decembra, ob
13. uri, v II. nadstropju, soba 2.08.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 15 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Urad RS za intelektualno lastnino
Urad RS za standardizacijo in

meroslovje

Ob-4866

Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljublja-
na, Župančičeva 6, in Občina Trbovlje, Le-
ninov trg 4, na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavljata

javni razpis
za izvedbo svetovalnega inženiringa za

izgradnjo športne dvorane Polaj
v Trbovljah

1. Predmet natečaja in obseg del: izved-
ba svetovalnega inženiringa za izgradnjo
Športne dvorane Polaj v Trbovljah.

2. Orientacijska vrednost celotne inve-
sticije: 450,000.000 SIT.

3. Predvideni rok pričetka dela: 15. 12.
1996.

Predvideni rok dokončanja del: decem-
ber 1998.

4. Oddaja ponudb:
Ponudbe z oznako “ŠD Polaj” – Ne od-

piraj! dostavite v zapečatenem ovoju na na-
slov: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Tr-
bovlje.

Rok za oddajo ponudb je 5. 12. 1996.
5. Odpiranje ponudb bo 9. 12. 1996 v

prostorih Občine Trbovlje, Leninov trg 4,
mala sejna soba, 2. nadstropje.

6. Obvezna vsebina ponudbe,
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje

dejavnosti);
– reference za objekte, v zadnjih dveh

letih, katerih investicijska vrednost znaša
več kot 100,000.000 SIT,

– ponudbena cena z vključenim promet-
nim davkom (avansov ni),

– opredelitev potrebnih del pri izvedbi
svetovalnega inženiringa,

– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam

kadrov, ki bodo sodelovali na nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in

BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva razpisa do vključno
petega dne po objavi med 9. in 12. uro v
prostorih Občine Trbovlje, Leninov trg 4,
Trbovlje, na Oddelku za okolje in prostor
pri Nataši Nučič.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu 100.000 SIT delno povratnih
sredstev (višina in način sta razvidna iz raz-
pisne dokumentacije), ki jih ponudnik na-
kaže na žiro račun občine št.
52700-630-10056.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– reference,
– kvaliteta opredelitve potrebnih del pri

izvedbi svetovalnega inženiringa,
– kadri,
– cena.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 212-838.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Občina Trbovlje

Št. 692/96 Ob-4867

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

javni razpis
za projektiranje, PGD, PZI –

Podaljšanje kanala RZ 9 in del GZ 2 z
združitvenim objektom

1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.

2. Predmet razpisa: projektiranje, PGD,
PZI – Podaljšanje kanala RZ 9 in del GZ 2 z
združitvenim objektom.

3. Razpisno dokumentacijo, projektno
nalogo dobijo interesenti v roku 8 dni od
dneva objave javnega razpisa med 8. in
10. uro na naslovu: Vodovod – Kanalizaci-
ja, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, 3000 Ce-
lje, Pri Spevan Jožetu ali Jerman Marjani,
tel. 063/451-322 proti plačilu zneska za do-
kumentacijo v višini 10.000 SIT na ŽR Vo-
dovod – Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
2,000.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je januar 1997,
dokončanje pa v 60 dneh po pričetku.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, cena, hitrost izvedbe
in reference iz področja razpisanih del.

7. Rok za oddajo ponudb je 17 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 9. 12.
1996 do 12. ure na naslov Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za izdelavo projek-
ta: podaljšanje RZ 9, del GZ 2 z združitve-
nim objektom!”

8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 11. 12.
1996 ob 9. uri v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje – sejna soba. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

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

Mestna občina Celje

Št. 692/96 Ob-4868

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

javni razpis
za gradnjo vodovoda Pristava–Razgor–

Bovše
1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,

Vojnik.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda

Pristava–Razgor–Bovše, ki obsega 4.000 ml
duktil cevovoda, rezervoar in tri črpališča.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 8
dni od dneva objave javnega razpisa med
8. in 10. uro na naslovu: Vodovod – Kanali-
zacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, 3000
Celje, pri Spevan Jožetu ali Jerman Marja-
ni, tel. 063/451-322 proti plačilu zneska za
dokumentacijo v višini 15.000 SIT na ŽR
Vodovod – Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.
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Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
75,000.000 SIT.

5. Investitor za razpisana dela ne nudi
avansa. Plačilo opravljenega dela je v 60
dneh po izstavljenih in potrjenih situacijah.

6. Predviden pričetek del je začetek leta
1997, dokončanje pa v letu 1998.

7. Investitor si pridržuje pravico fazne
gradnje. Posamezne funkcionalne celote
projekta pa lahko odda različnim izvajal-
cem.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena;
– plačilni pogoji, pogoji eventualnega

kredita;
– lista referenčnih objektov, tehnična

opremljenost, strokovnost kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
9. Nosilec ponudbe mora navesti more-

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

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

11. Rok za oddajo ponudb je 31 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 23. 12.
1996 do 12. ure na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 1, 3212 Vojnik.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za gradnjo vodovo-
da Pristava–Razgor–Bovše!”

12. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
23. 12. 1996 ob 12.30 v prostorih Občine
Vojnik, Keršova 1, Vojnik. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti prisotni predstavniki
ponudnikov pisna pooblastila za zastopa-
nje.

13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od
odpiranja ponudb.

Občina Vojnik

Ob-4869

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad za standardizacijo in meroslovje, Kot-
nikova 6, Ljubljana, na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

čiščenje poslovnih prostorov državnih
upravnih organov

1. Predmet razpisa je čiščenje poslovnih
prostorov Urada za standardizacijo in mero-
slovje ter Urada za intelektualno lastnino v
Ljubljani na objektih:

1.1. Kotnikova 6 (Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Urad za standardizacijo in
meroslovje ter Urad za intelektualno lastni-
no), 2100 m2,

1.2. Grudnovo nabrežje 17 (Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad za standar-
dizacijo in meroslovje – Območna enota
Ljubljana), 500 m2.

Skupna površina znaša 2.600 m2.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 400.000 SIT/mesečno.
3. Predvideni rok pričetka del je 1. 1.

1997. Z izbranimi ponudniki bo sklenjena
pogodba za dobavo enega leta z možnostjo
podaljšanja.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Uradu za standardizacijo in meroslovje,
Ljubljana, Kotnikova 6 pri Darinki Sodec,
tel 061/178-31-89, 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,
– 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 naslovoma 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 Urada za standardizacijo in meroslov-
je, Kotnikova 6, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek
29. 11. 1996 ob 11. uri v sejni sobi Urada za
standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad za standardizacijo in meroslovje

Urad za intelektualno lastnino

Ob-4873

Na osnovi resolucije o strategiji rabe in
oskrbe Slovenije z energijo (Ur. l. RS, št.
9/96) objavlja Termoelektrarna Trbovlje na-
slednji

javni razpis
za zbiranje informativnih ponudb za

glavno tehnološko opremo za
nadomestno enoto TET 3

V Termoelektrarni Trbovlje – TET je
predvidena izgradnja novega termoenerget-
skega objekta TET 3 z močjo 200 MW, ki
bo nadomestil obstoječo proizvodno enoto
TET 2. Izgradnja nadomestne enote TET 3
je predvidena v obdobju od leta 1999 do
2003.

Predmet razpisa je zbiranje informativ-
nih ponudb za glavno tehnološko opremo in
naprave ter storitve v okviru izgradnje na-
domestne enote TET 3. Informativni razpis
vključuje naslednje štiri osnovne pakete
opreme:

– kotlovsko napravo z zgorevanjem v vr-
tinčnem sloju in/ali

– klasični kotel na prašno kurjavo,
– razžveplovalno napravo,
– parno turbino z generatorjem.
Namen razpisa je pridobiti ustrezne teh-

nične podatke za glavno tehnološko opremo
in ugotoviti pripravljenost potencialnih do-
baviteljev za sodelovanje v finančni kon-
strukciji projekta (komercialni in finančni
krediti, vlaganje kapitala in solastništvo,...).

Na razpis se lahko prijavijo vsi zaintere-
sirani vodilni proizvajalci razpisane opre-
me, ki so pripravljeni sodelovati pri iskanju
optimalne izvedbe naprave, kar bo zaintere-
siranim v nadaljevanju postopka omogočilo
lažje in hitrejše izpolnjevanje uradnih in do-
končnih pogojev za izvedbo razpisanih del.

Razpisano dokumentacijo, ki je na raz-
polago v angleškem jeziku, in morebitne
ostale informacije lahko zainteresirani do-
bijo v Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Branko Lukšič, Direktor razvojno-investi-
cijskega sektorja, Ob železnici 27, 1420 Tr-
bovlje, Slovenija, tel.: 0601/22-407, tele-
fax: 0601/26-090.

Razpisno dokumentacijo je možno na na-
vedenem naslovu dvigniti na osnovi pisne
vloge in ob predložitvi potrdila o nakazilu
kupnine v višini 100.000 SIT na žiro račun
TET št. 52700-601-11513. Upoštevane bo-
do samo ponudbe tistih ponudnikov, ki bo-
do razpisno dokumentacijo dvignili v TET.

Informativne ponudbe naj bodo priprav-
ljene v obliki in v skladu z zahtevami defi-
niranimi v razpisni dokumentaciji.

Informativna ponudba mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku oziroma

prijavitelju na razpis,
– predloge sodobnih tehničnih rešitev,
– informativne vendar realne cene za po-

samezne tehnične rešitve,
– predloge financiranja energetskega ob-

jekta z vidika dobavitelja.
Ponudniki sodelujejo v postopku infor-

mativnega razpisa in na osnovi pogojev last-
nega poslovnega interesa in sami nosijo
stroške sodelovanja.

Informativne ponudbe morajo biti pre-
dane v Termoelektrarno Trbovlje najkasne-
je do 20. februarja 1997 do 10. ure.

Javno odpiranje informativnih ponudb
bo v prostorih Termoelektrarne Trbovlje,
dne 20. februarja 1997 ob 11. uri v prisot-
nosti ponudnikov, ki to želijo.

Veljavnost informativnih ponudb je 6
mesecev od roka za predajo, odpiranje po-
nudb in postopek evaluacije bo izveden
skladno z določili navedenimi v navodilih
ponudnikom in v drugih delih razpisne do-
kumentacije.

Termoelektrarna, Trbovlje

Št. 627-9/96 Ob-4874

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Mestna občina Velenje objavlja

javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog

na področju športa v letu 1997
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva,
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– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-
jo društva za posamezna področja,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole, poklicne šole, sred-
nje tehnične in srednje strokovne šole, gim-
nazije in druge splošne srednje šole, višje
strokovne šole in visokošolski zavodi.

II. V letu 1997 bomo (so)financirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine
A) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– športna značka Zlati sonček,
– plavalni tečaji za male šolarje,
– smučarski vrtec,
– kros najmlajših,
– športne delavnice.
B) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– športna značka Zlati sonček (1. in

2. razred OŠ),
– športna značka (3. in 4. razred OŠ),
– občinska tekmovanja,
– medobčinska tekmovanja,
– državna tekmovanja,
– športna šola,
– počitniški program,
– plavalni tečaji za učenke-ce 3. razre-

dov.
C) Interesna športna vzgoja mladine:
– občinska prvenstva,
– medobčinska prvenstva,
– državna prvenstva.
D) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport.

(So)financirali bomo programe v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja.

2. Šprotnorekreativna dejavnost odraslih
– (So)financirali bomo propagandne ak-

cije in redno rekreativno vadbo pod stro-
kovnim vodstvom.

III. Izbrane programe bomo sofinancira-
li na podlagi meril in kriterijev za sofinanci-
ranje športnih programov v Mestni občini
Velenje.

Prispele ponudbe bo pregledal strokovni
svet za šport pri Mestni občini Velenje in
sprejel odločitev o izbiri izvajalcev skupaj s
predstojnikom Urada za negospodarske jav-
ne službe Mestne občine Velenje. O izbiri
bodo izvajalci pisno obveščeni.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

K prijavi je potrebno priložiti dokazila o
strokovni izobrazbi tistih, ki bodo izvajali
oziroma organizirali posamezni program,
lahko tudi potrdilo panožne zveze ali orga-
nizacije (trener, učitelj, sodnik, ...).

IV. Rok za prijavo programov je 20. 12.
1996.

V. Svoje programe pošljite na naslov:
Mestna občina Velenje, Urad za negospo-
darske javne službe Velenje, Efenkova ul.
61, p.p. 191.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.

Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne službe

Št. 033-1/96-2121 Ob-4875

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 Ljutomer

javni razpis
za izvajalca del izgradnje kanalizacije v

Ljutomeru – Kanal M
1. Investitor – Občina Ljutomer, Vrazo-

va 1, Ljutomer.
2. Objekt – Kanal M po projektu Vodno-

gospodarskega podjetja Murska Sobota št.
34/90.

3. Razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije se dobijo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1, pri Ferdinandu Rošker od
8. do 12. ure.

4. Ureditev zajema: pripravljalna dela,
zemeljska dela, položitev kanalov, izgrad-
nja jaškov in zaključna dela.

5. Predvidena vrednost del znaša:
80,000.000 SIT.

6. Lokacija objekta – Ljutomer, ob raz-
bremenilnem kanalu reke Ščavnice do pred-
videne lokacije centralne čistilne naprave v
dolžini 1.481 m.

7. Rok za izvedbo del je 20 dni po skle-
nitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.

8. Merila za izbiro: cena del, reference,
roki, kreditni pogoji, nespremenljivosti cen.

9. Rok dostave ponudbe je 15 dni od ob-
jave v Uradnem listu RS do 13. ure v zape-
čateni kuverti z oznako “javni natečaj – ka-
nalizacija” na naslov Občina Ljutomer, Vra-
zova 1, 9240 Ljutomer.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe,
bodo v postopku odpiranja izločene.

11. Odpiranje ponudb bo eno uro po iz-
teku roka o predaji ponudb v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Ljutomer

Št. 2354 Ob-4870

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 26/94), zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 40/95), in
določil odredbe o pogojih in načinu javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter sklepa sveta zavoda in Vlade
Republike Slovenije objavlja Veterinarski
zavod Slovenije, cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana

javni razpis
1. Za izbiro najugodnejšega ponudnika

za dobavo termostatov navadna velikost –
2 komada.

2. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo posode za anaerobno kultivacijo
prostornine 1 liter – 3 komadi.

3. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo laboratorijske centrifuge z hi-
trostjo vsaj 3000 obratov na minuto ter vsaj
16 ležišči za epruvete – 1 komad.

4. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo Kochov lonec – 2 komada

5. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo krioskopa – 1 komad.

6. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo pomivalnega stroja za laborato-
rijsko steklovino – 1 komad.

7. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo namiznih elektronskih PH me-
trov s preciznostjo na 2 decimalki – 3 ko-
madi.

8. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo naprave za destilacijo in dejoni-
zacijo vode – 1 komad.

9. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo vibratorjev – 5 komadov.

10. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo suhega sterilizatorja večjega –
1 komad.

11. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo števcev za štetje kolonij – 3 ko-
madi.

12. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo precizne laboratorijske tehtnice z
natančnostjo 0,001 grama – 1 komad.

13. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo Oximetra – 1 komad.

14. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo magnetnih mešalcev – 5 koma-
dov.

15. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo specialnih tehtnic z natančnostjo
0,01 grama – 2 komada.

16. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za dobavo prenosnih PH metrov (6x vbodna
sonda, 7x potopna sonda) – 13 komadov.

17. Elektronski termometri za območje
+150 C do –30 C z vbodno sondo – 40
komadov.

Ponudba mora vsebovati:
1. firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji podjetja,
2. bonitetna poročila,
3. način plačila,
4. izjavo o garanciji, pogarancijskem

vzdrževanju in pogoji servisne službe,
5. vzorec pogodbe z roki dobave, nači-

nom plačila, klavzulo o zavarovanju avan-
snega plačila po pogodbi in časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,

6. referenčno listo.
Ponudbe morajo biti urejene v skladu z

javnim razpisom: vsebovati morajo postav-
ke, ki so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki
ne bodo urejene kot je zahtevano, si naroč-
nik pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika:

1. ustreznost tehničnim zahtevam,
2. konkurenčnost cen,
3. dobavni roki,
4. plačilni pogoji,
5. garancija,
6. zagotovitev rezervnih delov,
7. druge posebne ugodnosti.
Dodatne informacije: dobite na tel. št.

061/33-40-33.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno

po pošti na naslov: Veterinarski Zavod Slo-
venije, cesta v Mestni log 47a, 1001 Ljub-
ljana p.p. 4251.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj, ponudba
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na javni razpis”, z označeno zaporedno šte-
vilko razpisne opreme.

Rok za oddajo ponudb: 10 dni in začne
teči z dnem objave v Uradnem listu RS.

Ponudbe, ki bodo prispele po navede-
nem roku komisija ne bo obravnavala in jih
bo nepregledane vrnila.

Naročnik si pridržuje pravico da z nobe-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe o na-
kupu razpisane opreme, oziroma sklene po-
godbo samo za nekatere postavke opreme,
določene v javnem razpisu.

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo peti delovni dan po zaključku roka
za oddajo ponudb oziroma 15. dan po obja-
vi.

Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bo-
do izpolnjevale vse razpisane pogoje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 8 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Veterinarski zavod Slovenije
Ljubljana

Št. 402-11/96-2 Ob-4871

Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, Ptuj, objavlja na pod-
lagi 91. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za tekoča vzdrževalna

dela na poslovnih prostorih, ki jih
uporablja Upravna enota Ptuj

1. Naročnik: Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, Ptuj.

2. Predmet razpisa: tekoča vzdrževalna
dela na prostorih, ki jih uporablja Upravna
enota Ptuj (tekoče vzdrževanje elektroinšta-
lacij, vodovodnih inštalacij, pleskanje, vzdr-
ževanje tal...).

3. Rok opravljanja vzdrževalnih del: po-
stopoma po potrebi v letu 1997.

4. Orientacija vrednost vzdrževalnih del
za leto 1997 znaša ca. 3,000.000 SIT.

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

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

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

c) seznam vzdrževalnih del, ki jih glede
na registraciji in kadrovske možnosti lahko
opravljajo,

d) dosedanje reference ponudnika,
e) podatki o finančnem stanju (za pravne

osebe s strani Agencije za plačilni promet,
ne starejše od 30 dni, za samostojne podjet-
nike potrjena davčna napoved za zadnje
davčno obdobje),

f) jamstvo za kvaliteto opravljenih vzdr-
ževalnih del,

g) izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo lahko
v času razpisa prevzamejo pri Ivanu Božič-
ko, Slomškova ulica 10, soba št. 20,

h) datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

del,

– garancijski roki,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti.
Izbranih je lahko več ponudnikov.
Izbrani bodo tisti ponudniki, ki bodo da-

li najugodnejšo in najcelovitejšo ponudbo
za izvajanje vzdrževalnih del.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpi-
raj” – ponudba za izvajanje tekočih vzdrže-
valnih del.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
ne enote Ptuj v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS. Šteje se, da je ponudba pris-
pela v roku, če je prispela na naslov naroč-
nika v roku, določenem v prejšnjem stavku
do 12. ure.

8. Odpiranje ponudb bo ob 9. uri nasled-
njega dne po poteku roka iz 7. točke, na
sedežu naročnika, Slomškova ulica 10, soba
št. 20. Če bo dan po poteku roka iz 7. točke
dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan.

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

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

11. Dodatne informacije lahko dobijo
zainteresirani v času razpisa pri Slavku Rož-
marin, tel. 062/771-131 int. 244 med 8. in
9. uro.

Upravna enota Ptuj

Ob-4872

Občina Bohinj, Triglavska 35, Bohinj-
ska Bistrica, 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 urejanje

smučarskih tekaških prog na območju
Občine Bohinj

1. Naročnik: Občina Bohinj, Triglavska
35, Bohinjska Bistrica.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
urejanje smučarskih tekaških prog na ob-
močju Občine Bohinj, in sicer:

2.1 po Spodnji Bohinjski dolini,
2.2 na območju Ukanca in Fužnarske-

ga zaliva in
2.3 po Zgornji Bohinjski dolini,
2.4 na območju Koprivnik–Gorjuše.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Bohinj pri tajni-
ku Občine Bohinj, Dušanu Vučku (tel.
721-861). Razpisno dokumentacijo lahko
ponudniki dvignejo vsak delovnik od dneva
objave v prostorih Občine Bohinj, Triglav-
ska 35, Bohinjska Bistrica (I. nadstropje)
med 8. in 14. uro proti predložitvi potrdila o
plačilu stroškov priprave dokumentacije v
višini 5.000 SIT na ŽR proračuna Občine
Bohinj, št. 51540-630-50267, sklic na št.
00 1185.

4. Vsebina razpisa: ureditev in urejanje
smučarskih tekaških prog za potrebe re-
kreativnega smučarskega teka na območju
Občine Bohinj. Urejanje tekaških prog ob-

sega naslednja dela: ureditev smučarskih
tekaških prog, vzdrževanje oziroma ureja-
nje tekaških prog, označitev smučarskih te-
kaških prog.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,600.000 SIT.

6. Pričetek opravljanja storitev: takoj po
podpisu pogodbe oziroma ob začetku zim-
ske turistične sezone.

7. Čas opravljanja storitev: pogodba se
bo sklenila za dobo enega leta oziroma za
zimsko turistično sezono 1996/97 z mož-
nostjo podaljšanja.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika,
– tehnična opremljenost za tovrstne sto-

ritve,
– kadrovska usposobljenost za tovrstne

storitve,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta storitev,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni dolžan izbrati kot najugod-

nejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ce-
no, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji. Naročnik si pridržuje pra-
vico, da lahko za opravljanje storitev iz tega
razpisa izbere več ponudnikov.

9. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo biti
izdelane na način, ki ga določa 12. člen
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in mora obsegati:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. zahtevane reference,
4. vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom s prilogami: predračun del po vrstah
del, cenike strojnih ur;

5. način obračunavanja del,
6. ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-

ročniku.
10. Oddaja ponudb in rok: ponudba mo-

ra biti oddana v enem ovitku. Ovitek s po-
nudbo mora biti zapečaten in mora biti na
njem naslov naročnika: Občina Bohinj, Tri-
glavska 35, Bohinjska Bistrica ter označba
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za
vzdrževalna dela na objektih in napravah
javne razsvetljave v Občini Bohinj”.

Rok za oddajo ponudb je 10 dni po obja-
vi tega razpisa v Uradnem listu RS, osebno
najkasneje do 14. ure zadnjega dne v pisar-
ni tajništva župana Občine Bohinj, Triglav-
ska 35, Bohinjska Bistrica (I. nadstropje).
Nepravočasno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.

11. Odpiranje ponudb bo javno, dne
6. decembra 1996 ob 12. uri v prostorih Ob-
čine Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bi-
strica (sejna soba, II. nadstropje). Predstav-
niki ponudnikov morajo pred odpiranjem
ponudb predložiti pisna pooblastila.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 8 dni po odpi-
ranju ponudb.

Občina Bohinj

Ob-4879

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Koper objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev križišča
Ceste na Markovec, Tomšičeve ulice in

ceste Istrskega odreda v Olmu
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Ver-

dijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa: oddaja del za razširi-

tev vozišča in pločnika v križišču ter sema-
forizacija.

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

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

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

– ponudbeni predračun za posamezna de-
la z vključenim prometnim davkom,

– plačilne pogoje,
– fiksnost cen,
– odgovornega nosilca razpisne naloge,
– žig in podpis odgovorne osebe,
– podpisano izjavo, ponudnika, da je pri

sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje.
5. Predvideni rok pričetka del je takoj po

podpisu pogodbe, zaključka pa 75 dni od
podpisa pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so zlasti:

– ponudbena cena,
– vsebina in kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev,
– kadrovska, organizacijska in tehnična

usposobljenost,
– plačilni pogoji in morebitne dodatne

ugodnosti.
Investitor  ni  obvezen  sprejeti  ponud-

bo,  ki  vsebuje  najnižjo  ceno,  temveč
prosto presoja o izbiri najugodnejšega po-
nudnika v skaldu z merili iz prejšnjega od-
stavka.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno, ustrezno dokumentacijo v za-
pečateni ovojnici, z napisom “Ne odpiraj –
Javni razpis za izbiro izvajalca za ureditev
križišča Ceste na Markovec, Tomšičeve uli-
ce in ceste Istrskega odreda v Olmu, na
naslov: Mestna občina Koper, Urad za gos-
podarske javne službe in promet, Verdijeva
10, 6000 Koper.

Rok za vložitev ponudb je 11. dan od
objave razpisa, do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 12. dan od
objave razpisa, ob 12. uri.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo odda-
ne do predpisanega roka osebno ali po po-
šti.

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

10. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

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

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

Mestna občina Koper

Št. 565 Ob-4884

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I.),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in na podlagi pravilnika
o postopku in merilih za izbor in sofinanci-
ranje znanstvenih sestankov (Ur. l. RS, št.
66/96) Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo Republike Slovenije, Slovenska 50, 1000
Ljubljana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije

znanstvenih sestankov
1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– znanstvenih sestankov, ki so namenje-

ni izmenjavi in preverjanju spoznanj in
znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega
dela znanstvenikov,

– znanstvenih sestankov, ki so namenje-
ni prenosu fundamentalnih znanstvenih
spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj,

in bodo organizirani v letu 1997 ter na
katerih je predvidenih najmanj 10 referatov
oziroma vabljenih predavanj.

2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 85 mio SIT.

3. Na javni razpis za sofinanciranje or-
ganizacije znanstvenih sestankov se lahko
prijavijo le organizacije, ki so pravne ose-
be.

4. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– programski okvir z utemeljitvijo po-

trebe po organiziranju sestanka,
– seznam članov programskega in orga-

nizacijskega odbora ter vabljenih predava-
teljev,

– oceno usposobljenosti za organizacijo
sestanka in seznam že organiziranih sestan-
kov,

– finančni predračun na predpisanem
obrazcu.

5. Merila za izbor so:
– aktualnost tematike sestanka in priča-

kovana odzivnost ter ugled vabljenih preda-
vateljev,

– smotrnost organizacije kongresa v Slo-
veniji in organizacijske reference organiza-
torja pri mednarodnih kongresih,

– aktualnost tematike in vsebinska ute-
meljitev pri tematskih konferencah,

– racionalnost in varčnost pri izvedbi se-
stanka,

– sofinanciranje sestanka tudi iz drugih
virov.

Prednost pri sofinanciranju sestankov
imajo organizatorji, ki so vpisani v eviden-
co raziskovalnih organizacij ministrstva.

6. Prijavne obrazce z navodili zaintere-
sirani dvignejo v recepciji Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana.

7. Prijave je treba poslati priporočeno po
pošti ali oddati v vložišču Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000
Ljubljana, do vključno 23. 12. 1996.

8. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje do 31. 3. 1997.

9. Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo na Ministrstvu za znanost in
tehnologijo pri Živi Žlajpah osebno ali po
telefonu 061/1311-107.

Št. 565 Ob-4885

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, 8/91-I), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, 28/93 in
19/94) in na podlagi pravilnika o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih periodičnih publikacij (Ur. l.
RS, 66/96) Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja periodičnih

publikacij
1. Predmet razpisa je sofinanciranje iz-

dajanja znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 1997.

Periodične publikacije morajo biti
opremljene po mednarodnih bibliografskih
standardih in standardih za znanstveni tisk,
veljavnih v Sloveniji.

2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 160 mio SIT.

3. Na javni razpis za sofinanciranje iz-
dajanja periodičnih publikacij se lahko pri-
javijo le pravne in fizične osebe, registrira-
ne za izdajateljsko dejavnost.

4. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– uredniški program za leto 1997 in ute-

meljitev, v čem je prijavljena publikacija
avtonomna glede na sorodne publikacije (ob
prvi prijavi vsebinsko zasnovo periodične
publikacije) ter opis recenzentskega postop-
ka za prispevke v periodični publikaciji,

– seznam članov uredniškega odbora,
– izvode tekočega letnika, če periodična

publikacija v letu 1996 ni bila sofinancirana,
– izbor člankov za številke v letu 1997

in rokopise člankov za prvo številko, če
izdajatelj prijavlja novo periodično publi-
kacijo,

– predračun tiskarne.
Predračun tiskarne mora vsebovati na-

slednje tehnične podatke: naklada, obseg (v
avtorskih polah), format, stavek, tisk, veza-
va, filmi, papir, platnice, ter finančne po-
datke: cena tiska na izvod in skupni tiskar-
ski stroški.

5. Merila za izbor so:
– pomen periodične publikacije za raz-

voj znanstvene vede in slovenske strokovne
terminologije (pomen osrednjosti),

– vrednost periodične publikacije v med-
narodnem prostoru (citiranost, indeksira-
nost, pridobivanje kakovostnih publikacij v
mednarodni izmenjavi, odprtost ter vpetost
v mednarodni prostor, objava člankov av-
torjev iz tujine),

– raven recenzentskih meril za objavo
člankov,

– sofinanciranje periodične publikacije
tudi iz drugih virov.

Minimalne zahteve so:
– ustrezna tehnična kakovost po medna-

rodnih standardih, veljavnih v Sloveniji,
– pisne recenzije znanstvenih člankov,
– ustrezno sestavljen uredniški odbor:

znanstveniki in strokovnjaki so iz vseh sre-
dišč znanstvene vede,
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– izvleček v tujem jeziku oziroma izvle-
ček v slovenskem jeziku, če je članek napi-
san v tujem jeziku.

6. Prijavne obrazce zainteresirani dvig-
nejo v recepciji Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, ali v
tajništvu Oddelka za informacijsko infra-
strukturo Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Prešernova 17, Maribor.

7. Prijave je treba poslati priporočeno po
pošti ali oddati na naslov: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Oddelek za infor-
macijsko infrastrukturo, Prešernova 17,
2000 Maribor, do vključno 23. 12. 1996.

8. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje do 31. 3. 1997.

9. Vse dodatne informacije lahko inte-
resenti dobijo na Oddelku za informacijsko
infrastrukturo Ministrstva za znanost in teh-
nologijo v Mariboru pri mag. Renati Za-
dravec-Pešec osebno ali po telefonu
062/222-333.

Št. 565 Ob-4886

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, 8/91-I), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, 28/93 in
19/94) in na podlagi pravilnika o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih monografij (Ur. l. RS, 66/96)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdaje znanstvenih

monografij
1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– natisa izvirnih monografij slovenskih

avtorjev ter virov z uvodno študijo in ko-
mentarjem,

– natisa prevodov monografij tujih av-
torjev v slovenski jezik, pomembnih za raz-
voj znanstvene vede in slovenske znanstve-
ne terminologije, ki bodo izdane do konca
leta 1997.

Monografije morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in
standardih za znanstveni tisk, veljavnih v
Sloveniji.

2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 55 mio SIT.

3. Na javni razpis za sofinanciranje iz-
daje znanstvenih monografij se lahko prija-
vijo le pravne in fizične osebe, registrirane
za opravljanje založniške dejavnosti.

4. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– dokončan rokopis monografije z obse-

gom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejši
rokopis je treba dodatno utemeljiti),

– dve recenziji rokopisa monografije,
– predračun tiskarne,
– pogodbo avtorja s tujim založnikom,

če bo prevod monografije slovenskega av-
torja objavljen v tujini.

Recenzija, ki jo napiše ugleden znanstve-
nik s področja, s katerega je monografija,
mora vsebovati:

– opis zgradbe znanstvenega dela in pov-
zetek glavnih dognanj,

– oceno aktualnosti monografije: pomen
za razvoj znanstvene discipline, pomen za raz-
voj znanstvene in strokovne terminologije, po-
men glede na že objavljena sorodna dela,

– predstavitev pisca monografije in nje-
govega ugleda v znanstvenih krogih,

– oceno kakovosti znanstvenega apara-
ta.

Predračun tiskarne mora vsebovati na-
slednje tehnične podatke: naklada, obseg (v
avtorskih polah), format, stavek, tisk, veza-
va, filmi, papir, platnice, in finančne podat-
ke: cena tiska na izvod in skupni tiskarski
stroški.

5. Merila za izbor so:
– pomen monografije za razvoj znanstve-

ne discipline,
– pomen monografije za slovenski ali

mednarodni znanstveni prostor oziroma za
uveljavljanje slovenske znanosti v medna-
rodnem prostoru,

– sofinanciranje monografije tudi iz dru-
gih virov.

6. Prijavne obrazce zainteresirani dvig-
nejo v recepciji Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, ali v
tajništvu Oddelka za informacijsko infra-
strukturo Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Prešernova 17, Maribor.

7. Prijave je treba poslati priporočeno po
pošti ali oddati na naslov: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Oddelek za informa-
cijsko infrastrukturo, Prešernova 17, 2000
Maribor, do vključno 23. 12. 1996.

8. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje do 31. 3. 1997.

9. Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo na Oddelku za informacijsko
infrastrukturo Ministrstva za znanost in teh-
nologijo v Mariboru pri mag. Renati Zadra-
vec-Pešec osebno ali po telefonu
062/222-333.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 12300 Ob-4890

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču Zalog
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Zalog:
– dobava in montaža oken iz eloksirane-

ga aluminija z zasteklitvijo za silosni ob-
jekt.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 29. 11. 1996
do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 20.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-630-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167) do
2. 12. 1996, bo razpisovalec pisno odgovo-
ril do 4. 12. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 20 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Zalog pri Ljubljani.

8. Predvidena dobava oken je december
1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “ponudba – Zalog – Ne odpiraj”,
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-
no pošiljko na naslov Zavod RS za blagov-
ne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
Veljaven je poštni žig do 7. 12. 1996 do 24.
ure. Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 10. 12.
1996 ob 10. uri na sedežu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
13. 12. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 12300 Ob-4891

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev opreme

za skladišča zavoda
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Predmet razpisa:
– dobava opreme – 2 kom premičnega

agregata s pripadajočo opremo za hlajenje
žit.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 29. 11. 1996
do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 20.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-630-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167) do
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2. 12. 1996, bo razpisovalec pisno odgovo-
ril do 4. 12. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 30 mio SIT.

7. Dobava fco skladišče Zalog.
8. Predvidena dobava je december 1996.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “ponudba – oprema – Ne odpiraj”,
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-
no pošiljko na naslov Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
Veljaven je poštni žig do 7. 12. 1996 do 24.
ure. Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 10. 12.
1996 ob 12. uri na sedežu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
13. 12. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-4892

Javno komunalno podjetje Grosuplje,
Cesta na Krko 7, Grosuplje na podlagi
1. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za procesno avtomatizacijo vodovodnih

objektov in naprav
1. Investitor: Javno komunalno podjetje

Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira ponudnika

za procesno avtomatizacijo vodovodnih ob-
jektov in naprav Javnega komunalnega pod-
jetja Grosuplje.

3. Razpisna dokumentacija in informa-
cije bodo na voljo od 27. 11. 1996 do 29.
11. 1996 od 8. do 10. ure na Javnem komu-
nalnem podjetju Grosuplje, Cesta na Krko
7, pri Tomažin Darji, tel. 762-311.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 13,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva oziroma
odstop od podpisa pogodbe v primeru izpa-
da investicijskih sredstev za to investicijo.
Ponudniki zaradi morebitnega zmanjšanega
obsega del ali odstopa od podpisa pogodbe
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

6. Rok: najkasneje do konca meseca ju-
lija 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok dobave,

– druge ugodnosti.
8. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-

vati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobno navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Ponudbe morajo na naslov investitor-
ja prispeti najkasneje do 6. 12. 1996 do 8.45
na naslov: Javno komunalno podjetje Gro-
suplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje, v zape-
čateni kuverti z oznako “Procesna avtoma-
tizacija – Ne odpiraj”.

10. Odpiranje ponudb bo 6. 12. 1996 ob
9. uri v sejni sobi Javnega komunalnega
podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, Gro-
suplje.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 30 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.

Ob-4893

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

javni razpis 96/04
za oddajo del in izbiro izvajalcev brez

omejitev, za naslednje investicijske
objekte:

1. Prevezava cevovoda Cesta na Brš-
ljanovec v Sežani (82 m).

Investicijska vrednost del je 1,250.000
SIT.

2. Prevezava cevovoda Pod Sedovni-
kom v Sežani (79 m).

Investicijska vrednost del je 700.000
SIT.

Skupna vrednost naložb je 1,950.000
SIT.

Predmet razpisa so gradbena in vodoin-
stalacijska dela.

Ponudnik bo podal skupno ponudbo. Iz-
vedba del bo potekala v terminih, ko bo
Občina Sežana zagotovila potrebna finanč-
na sredstva – predvidoma iz proračuna 1996.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo, ob predložitvi dokazila, da so
na žiro račun investitorja št.
51420-601-11688 vplačali 5.000 SIT, v ro-
ku 5 dni od objave v Uradnem listu RS, na
naslovu investitorja. Rok za oddajo ponudb
bo podan v razpisni dokumentaciji, predvi-
doma pa 10. dan po objavi razpisa v Urad-
nem listu RS.

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

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

Ob-4894

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje

predobremenilnega nasipa za gradnjo
šole na Vrhniki

1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.

2. Predmet razpisa: izgradnja predobre-
menilnega nasipa za gradnjo šole na Vrh-
niki.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo do 29. 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 15.000
SIT.

4. Orientacijska vrednost investicije je
70,000.000 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
javnega 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. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika, kjer najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša so:

– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– druge ugodnosti.
8. Rok dostave ponudbe je 5. 12. 1996

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

9. Javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 1996
ob 13. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tr-
žaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki mora-
jo predložiti pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

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

Občina Vrhnika

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-4876A

Začasna uprava Jata Reja d.d. Ljubljana

preklicuje
sklic 1. skupščine družbe, ki je bila

sklicana za dne 18. 12. 1996 in objavljena v
Uradnem  listu  RS,  št.  64  z  dne  15. 11.
1996.

Ob-4876B

Delničarje obvešča in vabi na

1. sejo skupščine
družbe Jata Reja d.d. Ljubljana
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Začasna uprava sklicuje 1. sejo skupšči-
ne, ki bo na sedežu družbe Agrokombinat-
ska 84, Ljubljana-Polje, 23. decembra 1996
s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti:
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsedujočega skupščine,
preštevalko glasov in potrdi notarja.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se poslovnik o de-
lu skupščine v predlaganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

5. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zorske hiše.

Predlog sklepa: za revizorsko družbo se
imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., ma-
nagement, consulting in revizija, Dunajska
21, Ljubljana.

6. Sprejem poročila o poslovanju pod-
jetja za leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leta 1993, 1994 in 1995.

7. Sprejem delitve dobička v letih 1993,
1994 in 1995.

Predlog dnevnega reda: sprejme se deli-
tev dobička na podlagi predloga začasne
uprave in mnenja začasnega nadzornega
sveta.

8. Obravnava in sprejem in dopolnitev
statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedi-
lu in čistopis statuta.

9. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se člane začasne-
ga nadzornega sveta.

Za člane nadzornega sveta se izvolijo:
1. Drago Rabzelj, direktor Dolenjskega

investicijskega sklada d.d. Gornje, Kronova
10, Otočec ob Krki.

2. Marija Azarov, Jakčeva ulica 43,
Ljubljana,

3. Marjan Munda, Novo Polje Cesta XII.
8D, Ljubljana.

10. Določitev nagrad.
Predlog sklepa: članu nadzornega sveta

pripada nagrada v obliki sejnine v višini
30.000 SIT. Predsedniku pa nagrada v viši-
ni 45.000 SIT. Višina nagrad članom in
predsedniku nadzornega sveta se revalorizi-
ra z rastjo drobnoprodajnih cen v RS.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijave za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj 3 dni pred zase-
danjem in to velja tako za delničarje kot za
pooblaščence. Rok za prijavo je do 20. de-
cembra 1996.

Prijava je možna le preko pošte ali fak-
sa, kateremu pa mora nujno slediti tudi pri-
poročena pošta. Pozivamo udeležence in

pooblaščence, da se javijo v tajništvu druž-
be Jate Reje d.d. na Agrokombinatski 84,
Ljubljana-Polje, najmanj eno uro pred pri-
četkom skupščine.

Udeleženci skupščine se morajo podpi-
sati na seznam udeležencev in prevzeti gla-
sovalne lističe.

Gradiva so na vpogled v tajništvu druž-
be, vse informacije se dobijo pri Olgi Jova-
novič na tel.: 480-457, ali po faksu 481-526,
vsak delavnik od 8. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane ne
glede na število prisotnih delnic.

Jata Reja, d.d.
začasna uprava

Ob-4877

Na podlagi 33. člena statuta delniške
družbe v mešani lastnini GPG Link d.d., ki
je vpisana v sodni register v Ljubljani pri vl.
št. 1/15339/00 sklicujem

skupščino delničarjev,
ki bo dne 23. 12. 1996, ob 13. uri v

prostorih na Emonski 8 v Ljubljani.
A) Udeležba na skupščini
Skupščine družbe se lahko udeležijo del-

ničarji družbe GPG Link d.d. ali njihovi
pooblaščenci oziroma zastopniki.

Delničar izkaže ob prihodu svojo osebno
identiteto z veljavnim osebnim dokumen-
tom, lastnost, da je delničar pa s predloži-
tvijo listine, iz katere je razvidno, da je imet-
nik delnice družbe GPG Link d.d.

Pooblaščenec oziroma zastopnik izkaže
pooblastilo razmerje z delničarjem, katere-
ga zastopa, z overjenim pooblastilom.

Delničar oziroma njegov pooblaščenec
ali zastopnik se udeleži skupščine, v kolikor
do zasedanja skupščine prijavi svojo ude-
ležbo s podpisom seznama prisotnih delni-
čarjev.

B) Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Potrditev notarja
3. Predlog sklepa: preoblikovanje druž-

be GPG Link d.d. v družbo z omejeno odgo-
vornostjo

Tekst predlaganega sklepa: družba GPG
Link d.d., Ljubljana, s sedežem na Emonski
8 (z besedo: osem) v Ljubljani se preobliku-
je v družbo z omejeno odgovornostjo.

Osnovni kapital družbe v višini
6,883.608 SIT, ki je razdeljen na 922 na-
vadnih imenskih delnic se ne spremeni.

Vsaka delnica se spremeni v en poslovni
delež. Poslovni deleži, katerih imetnik je
ista oseba, se združijo v en poslovni delež,
katerega nominalna višina je enaka vsoti
nominalnih višin delnic.

Po preoblikovanju družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo ostanejo kapitalska
razmerja med družbeniki nespremenjena.

4. Predlog sklepa: sprememba firme
družbe

Tekst predlaganega sklepa: kot posledi-
ca preoblikovanja družbe v družbo z omeje-
no odgovornostjo se spremeni firma družbe
tako, da glasi: GPG Link, Družba za finan-
ciranje investicijskih projektov, d.o.o., Ljub-
ljana.

Skrajšana firma družbe je: GPG Link
d.o.o., Ljubljana.

5. Predlog sklepa: imenovanje direktorja
in članov nadzornega sveta družbe z omeje-
no odgovornostjo

Tekst predlaganega sklepa: za direktorja
družbe se imenuje Jamnik Janez, ki zastopa
družbo brez vseh omejitev.

6. Predlog sklepa: imenovanje članov
nadzornega sveta družbe z omejeno odgo-
vornostjo

Tekst predlaganega sklepa: za člane nad-
zornega sveta se imenujejo:

Bojana Novljan – predstavnica GPG d.d.,
Roman Snoj – predstavnik delničarjev,
Zmago Geršak – predstavnik delničar-

jev.
7. Predlog sklepa: sprememba in uskla-

ditev dejavnosti družbe
Tekst predlaganega sklepa:
G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetij-

skih surovin, živali, tekstilnih surovin, pol-
izdelkov,

G/51.12 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij,

G/51.13 Posredništvo pri  prodaji lesa in
gradbenega materiala,

G/51.14 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal,

G/51.15 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov,

G/51.16 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,

G/51.17 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov,

G/51.19 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov,

K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami,

K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem,

K/70.31 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami,

K/70.32 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi,

K/74.12 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, ra-
zen revizijske dejavnosti,

K/74.13 Raziskovanje trga in javnega
mnenja,

K/74.14 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje,

K/74.15 Upravljanje holding družb,
K/74.40 Ekonomsko propagiranje,
J/67.11 Storitve finančnih trgov,
J/67.12 Posredništvo z vrednostnimi pa-

pirji,
J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s

finančnim posredništvom,
J/65.21 Finančni zakup (leasing),
J/65.22 Drugo kreditno posredovanje,
J65/23 Drugo finančno posredništvo, d.n.
8. Predlog sklepa: sprejem prečiščenega

besedila družbene pogodbe družbe GPG
Link d.o.o., Ljubljana

Predlog prečiščenega besedila družbene
pogodbe družbe GPG Link d.o.o., Ljubljana
je na vpogled v tajništvu na sedežu družbe
GPG d.d., Ljubljana, Emonska 8.

GPG Link, d.o.o.
direktor družbe

Št. 00213 Ob-4878

V skladu z določili 18. člena statuta Za-
varovalnice Maribor d.d. sklicije uprava
družbe
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skupščino
zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 23. 12. 1996 ob
10.  uri  v  Mariboru,  v  Cankarjevi  uli-
ci  3, v sejni dvorani št. 607/VI z dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Informacija o poteku dokapitalizacije
Zavarovalnice Maribor d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme v ved-
nost informacijo uprave družbe o poteku
dokapitalizacije delniške družbe.

3. Obravnava in sklepanje o predlogu
sklepa o spremembi statuta Zavarovalnice
Maribor d.d.

Predlog sklepa: v statutu Zavarovalnice
Maribor d.d. se v 17. členu črta besedilo
3. odstavka.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo in predlogi sklepov so na vpo-

gled v tajništvu družbe v Mariboru, Cankar-
jeva ulica 3, pisarna št. 604/VI.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor d.d. oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se morajo izkazati z verodostojnim poob-
lastilom v tajništvu družbe neposredno pred
zasedanjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Ne glede na število delnic ima lahko posa-
mezni delničar 10% vseh glasov.

Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo s statu-
tom družbe določeno višino.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 11.30.

Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-4887

Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe Kompas IngPOS sklicujem

6. redno sejo skupščine
družbe,

ki bo v četrtek, 19. decembra 1996 ob
14. uri na sedežu družbe, Tržaška 37 v Ljub-
ljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev

delovnih teles.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija, zapisni-
kar in notar.

2. Sprejem poročila o poslovanju v letu
1995.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1995.

3. Odločanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček v višini 193.000

SIT ostane nerazporejen.
4. Informacija  o  poslovanju  za  leto

1996.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o

poslovanju v letu 1996.
Gradivo za obravnavo točk od št. 2. do

št. 4. je na voljo na sedežu Kompas Ing-

POS-a d.d., Tržaška 37, Ljubljana, vsak de-
lovnik od 8. do 15. ure.

Kompas IngPOS d.d.
Ljubljana

direktor

Ob-4791

Na podlagi 42. člena statuta MIP, d.d.,
sklicuje začasna uprava družbe

prvo redno skupščino
družbe,

ki bo dne 24. 12. 1996 ob 16. uri na
sedežu družbe MIP, d.d., v Novi Gorici,
Panovška 1, v veliki sejni dvorani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlog začasne uprave o izvolitvi predsed-
nika skupščine, dveh preštevalcev glasov,
zapisnikarja in notarja.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine
MIP, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po-
slovnik o delu skupščine MIP, d.d., po pred-
logu začasne uprave in začasnega nadzor-
nega sveta.

4. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se nadzorni svet

po predloženem predlogu začasne uprave in
začasnega nadzornega sveta.

5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog začasne uprave glede višine sejnine
članom nadzornega sveta.

6. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 1995 z mnenjem začasnega
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po-
ročilo o poslovanju za leto 1995 po predlo-
gu začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.

7. Obravnava predloga za delitev dobič-
ka za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejema pred-
log za delitev dobička po predlogu začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta.

8. Obravnava predloga za oblikovanje
sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za oblikovanje sklada lastnih delnic
po predlogu začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta.

9. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorja družbe za leto 1996 po predlogu za-
časnega nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi MIP, d.d., vsak delov-
nik od 13. do 14. ure pri Pavlu Mermolju.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sed-
mih dneh po objavi tega sklica v tajništvu
uprave MIP, d.d., Nova Gorica, Panovška 1.

Skupščine  se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v

tajništvu uprave MIP, d.d., pisno prijavijo
svojo udeležbo. Tudi pooblastilo pooblaš-
čencev in zastopnikov mora biti pisno.

Člani začasnega nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno – z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za spre-
jem skupščinskih sklepov je potrebna veči-
na oddanih glasov delničarjev (navadna ve-
čina), razen če zakon ali statut ne določi
drugače.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 18. uri (dve
uri kasneje) v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu skupščina odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta eno uro pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.

MIP, d.d.,
začasna uprava

Št. 9-11/96 Ob-4814

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 10. točke statuta poob-
laščene investicijske družbe PID Dadas 1,
d.d., Maribor, sklicujeta direktor in nadzor-
ni svet

1. skupščino
pooblaščene investicijske družbe PID

Dadas 1, d.d., Maribor,
ki bo v torek 17. 2. 1996 ob 11. uri na

sedežu družbe v Mariboru, Partizanska 13/a.
Za sejo skupščine družbe predlagamo na-

slednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine (predsed-

nika, dva preštevalca glasov in notarja).
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

predsednika skupščine Branka Lukšiča, za
preštevalca glasov Lidijo Lozinšek in Bojan
Strahija, za zapisnikarja notarja Friderika
Bukoviča.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1995 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorske družbe Podbor-
šek, k.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1995 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske družbe Podboršek, k.d.,
Ljubljana, Dunajska 22.

3. Razrešitev člana nadzornega sveta na
lastno željo.

Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta dr. Štefana Kajzerja.

4. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za no-
vega člana nadzornega sveta Dejana Guli-
ča.

5. Obravnava in preoblikovanje pooblaš-
čene investicijske družbe PID Dadas 1, d.d.,
v redno delniško družbo po predlogu delni-
čarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
oblikovanje pooblaščene investicijske druž-
be PID Dadas 1, d.d., v redno delniško druž-
bo s firmo Phoenix, Ekonomsko svetovanje,
d.d., skupščina pooblašča nadzorni svet, da
najkasneje v roku petih dni od sprejema
sklepa o preoblikovanju sporazumno razve-
že pogodbo o upravljanju z družbo za uprav-
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ljanje Divida, upravljanje investicijskih
skladov, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, skle-
njeno dne 30. 9. 1996 v Ljubljani, ter izvrši
vse potrebno za izvedbo preoblikovanja.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe po predlogu delničarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log sprememb statuta družbe po predlogu,
ki postane sestavni del tega sklepa, sicer pa
se do naslednje seje skupščine neposredno
uporabljajo določbe zakona o gospodarskih
družbah, za vprašanja, ki v statutu niso
izrecno urejena.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja družbe za leto 1997
revizijsko družbo Podboršek, k.d., Ljublja-
na, Dunajska cesta 22.

Glasovanje: seje skupščine se lahko ude-
ležijo in uresničujejo glasovalno pravico
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaš-
čenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino.

Prijava bo veljavna s predložitvijo potr-
dila kopije lastninske nakaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
pooblaščeno investicijsko družbo Pid Da-
das 1, d.d.

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne v istih prostorih ob
12. uri. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne gle-
de na višino na seji zastopanega kapitala.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
skupščino na sedežu družbe Partizanska
13/a, 2000 Maribor, najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be Pid Dadas 1, d.d., Partizanska 13/a, 2000
Maribor, vsak delovnik od 28. 11. dalje med
10. in 12. uro.

Pooblaščena investicijska družba PID
Dadas 1, d.d.

direktor in nadzorni svet

Št. 7/96 Ob-4815

Uprava delniške družbe Slovenijales
DRF, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, na pod-
lagi 283. člena ZGD in 15. člena statuta
družbe sklicuje

9. sejo skupščine
delničarjev Slovenijales DRF, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v četrtek 19. decembra 1996 ob

12. uri v sejni sobi PPC Slovenijales 106/I,
Dunajska 22, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predlog dnevne-

ga reda, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti.
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) imenovanje verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisnika.
Predloga sklepov:
a) ugotovi se udeležba in sklepčnost

skupščine,
b) skupščina Slovenijales DRF, d.d., po-

trjuje predsednika, verifikacijsko komisijo
in notarja za 9. sejo skupščine v skladu s
predlogom uprave družbe.

2. Pregled realizacije sklepov 8. seje
skupščine delničarjev Slovenijales DRF, d.d.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo direk-
torja družbe o realizaciji sklepov 8. seje
skupščine delničarjev Slovenijales DRF,
d.d.

3. Obravnava in potrditev zaključnega
računa družbe za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Slovenijales DRF, d.d., sprejema poročilo
direktorja družbe o poslovanju družbe v le-
tu 1995 in potrjuje zaključni račun družbe
za leto 1995.

4. Obravnava in potrditev predloga skle-
pa o razdelitvi dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: izkazani dobiček družbe
za leto 1995 se v celoti nameni za pokriva-
nje izgube iz preteklih let.

5. Informacija o tekočem poslovanju
družbe v obdobju I–X/1996.

Predlog sklepa: skupščina Slovenijales
DRF, d.d., sprejema informacijo o tekočem
poslovanju družbe v letu 1996.

6. Informacija o poslovnih usmeritvah
družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina Slovenijales
DRF, d.d., sprejema informacijo o poslov-
nih usmeritvah družbe za leto 1997.

7. Odprodaja poslovnih prostorov druž-
be na Dunajski 22.

Predlog sklepa: skupščina Slovenijales
DRF, d.d., potrjuje odločitev NS družbe o
prodaji poslovnih prostorov na Dunajski 22.

8. Zmanjšanje kapitala družbe – uskladi-
tev glede na razsodbo Vrhovnega sodišča
RS v računsko-upravnem sporu.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje pred-
log uprave družbe o zmanjšanju kapitala
družbe.

9. Razrešitev dosedanjega in imenova-
nje novega nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: v skladu z 31. členom
statuta družbe se zaradi izteka mandata raz-
reši dosedanji in imenuje novi nadzorni svet
Slovenijales DRF, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki, ki se prijavijo na sedežu družbe najka-
sneje 3 dni pred skupščino. Pooblastilo mo-
ra biti pisno.

V primeru, da skupščina ob prvem skli-
cu ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje
določi za 12.30 istega dne.

Slovenijales DRF, d.d.
uprava družbe

Št. 55/96 Ob-4826

Na podlagi določil statuta delniške druž-
be Merx Kozjak Gostinsko podjetje, d.d.,
sklicuje začasna uprava

1. sejo skupščine
Merx Kozjak gostinsko podjetje d.d.
po vpisu lastninskega preoblikovanja v

sodni register. Seja bo v ponedeljek 23. 12.
1996, s pričetkom ob 12. uri v prostorih
hotela Kozjak Radlje ob Dravi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti ter
– izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo zapisni-

ka.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov.
Imenuje se notar za sestavo zapisnika.

2. Informacije uprave o lastninskem
preoblikovanju.

3. Obravnava poslovnega poročila in za-
ključnega računa za leti 1993 in 1994.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leti 1993 in 1994.

4. Obravnava poročila o poslovanju za
leto 1995 (zaključni račun).

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1995.

5. Razporeditev dobička po zaključnem
računu.

6. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: imenujeta se predlagana
člana nadzornega sveta.

7. Nagrajevanje članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: določijo se kriteriji za
nagrajevanje članov nadzornega sveta.

8. Sprejetje statuta s predlaganimi po-
pravki.

Predlog sklepa: sprejemejo se predlaga-
ni popravki in čistopis statuta.

9. Izbor in določitev revizijske hiše.
Predlog sklepa: izbere se družba za

opravljanje revizije.
10. Ponudbe in vprašanja delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda bo delničarjem na vpogled 25 dni
pred zasedanjem skupščine, na sedežu druž-
be vsak delovnik od 7. do 15. ure v tajništvu
družbe.

Predlogi delničarjev k predlaganim skle-
pom so lahko le pisni, obrazloženi in vlože-
ni v zakonitem roku.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in mo-
ra vsebovati: za fizično osebo – ime in prii-
mek, ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja; za pravne osebe pa mora vse-
bovati ime in priimek ter datum rojstva
pooblaščenca in firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.

Pooblastila se morajo deponirati najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine pri upra-
vi družbe.

O vsaki točki dnevnega reda bo glasova-
nje javno.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega
dne ob 13. uri v istem prostoru in z istim
dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Merx Kozjak
Gostinsko podjetje, d.d.,

Radlje ob Dravi
začasna uprava

Ob-4831

Uprava TRO, tovarne rezalenga orodja,
d.d., Prevalje, vabi delničarje na

2. sejo skupščine
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je dne

28. 2. 1996 registriralo delniško družbo in
potrdilo statut. Uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.

Uprava sklicuje skupščino dne 24. 12.
1996 ob 12. uri v prostorih sejne sobe na
sedežu družbe.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori
skupščino in ugotovi, ali je zastopanih toli-
ko delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, preštevalca glasov, notarja in za-
pisnikarja po predlogu.

3. Obravnava  in  ugotavljanje  sklepč-
nosti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Poročilo uprave o stanju v TRO in iz

tega izhajajoče posledice (o tem se ne gla-
suje; se vzame na znanje).

6. Predstavitev programa sanacije TRO.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani pro-

gram o sanaciji TRO.
7. Vprašanja in pobude delničarjev
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico ali potrdilom o lastništvu
oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in
njegovo začasnico o vplačanih delnicah.

Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno dati v hrambo na sedežu delniške
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni uro pred začetkom zase-
danja.

V sprejemni pisarni najavljeni udeležen-
ci podpišejo seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev ter prevzamejo gla-
sovalne lističe, ki služijo kot vpisnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva. Gra-
divo s predlogi sklepov so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe pri Bernardi Pre-
padnik vsak delovnik od 6. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in nas-
protne predloge oziroma dopolnitvene predlo-
ge pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od
objave sklica. Uprava bo o utemeljenih predlo-
gih sprejela svoja stališča in o spreminjevalnih
predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupšči-
ne obvestila vse imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na prisotno šte-
vilo delnic.

TRO, d.d., Prevalje
uprava

Ob-4846

Na podlagi točke 7. 3. Statuta Hypos
Muta, d.d., Koroška c. 57, Muta, začasna
uprava sklicuje

1. redno skupščino
družbe

ki bo dne 23. 12. 1996 ob 14. uri v pro-
storih Hypos Muta.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje organov skupščine ter notarja.

2. Sprejem spremmeb in dopolnitev sta-
tuta.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
5. Določitev nagrad za člane nadzornega

sveta.
6. Potrditev revizijske družbe.
7. Poročilo začasne uprave o lastninskem

preoblikovanju podjetja.
8. Informacija začasne uprave o poslo-

vanju družbe za leto 1993, 1994 in 1995.
9. Sprejem akta o ustanovitvi družbe

Hystin.
Predlogi sklepov:
k 1. točki: skupščina sprejme predlagani

dnevni red, imenuje se predsednik skupšči-
ne in določi notar po predlogu začasne upra-
ve,

k 2. točki: skupščina sprejme spremem-
be in dopolnitve statuta v predloženem be-
sedilu,

k 3. točki: skupščina sprejme poslovnik
o delu skupščine v predlaganem besedilu,

k 4. točki: skupščina imenuje člane nad-
zornega sveta v skladu s predlogom začasne
uprave,

k 5. točki: skupščina določi višino na-
grade za člane nadzornega sveta v skladu s
predlogom začasne uprave,

k 6. točki: skupščina potrdi revizijsko
družbo v skladu s predlogom začasne upra-
ve,

k 7. točki: skupščina sprejme informaci-
jo začasne uprave o lastninskem preobliko-
vanju,

k 8. točki: skupščina sprejme na znanje
informacijo začasne uprave o poslovanju v
letih 1993, 1994 in 1995 v predloženem
besedilu,

k 9. točki: skupščina sprejme akt o usta-
novitvi družbe Hystin v predloženem bese-
dilu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in vključno s predlogi sprememb statuta je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovnik od 8. do 13. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki (pisna
pooblastila), če najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine pisno prijavijo svojo ude-
ležbo na skupščini.

Če skupščina na prvem zasedanju ne bo
sklepčna bo drugo zasedanje istega dne ob
15. uri z istim dnevnim redom.

Na tem zasedanju se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanja osnovnega kapi-
tala.

Hypos Muta, d.d.,
začasna uprava

Ob-4859

Na podlagi 17. in 18. člena statuta druž-
be direktor in nadzorni svet Mercator – Pe-
karne Grosuplje, d.d., s sedežem v Grosup-
ljem, Gasilska c. 2, sklicujeta

1. skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 20. decembra 1996 na

sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne delničarjev.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1995.

4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
5. Sprejem sklepa o spremembah in

dopolnitvah statuta družbe.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revi-

zorja.
7. Sprejem sklepa o določitvi sejnine

za člane nadzornega sveta.
8. Informacije, pomembne za delni-

čarje.
2. Predlog sklepov:

1. Sklicatelja predlagata, da se izvoli-
jo organi skupščine, sprejmeta poslovnik in
letno poročilo, ter sklepa, navedena v 4. in
5. točki.

2. Nadzorni svet predlaga, da se sprej-
meta sklepa, navedena v 6. in 7. točki.

II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 20. december

1996 ob 8. uri. Če tedaj ni dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje istega dne v
istih prostorih ob 9. uri, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

III. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo:
1. Delničarji, ki so na dan 18. 11. 1996,

pa vse do vključno z dnem zasedanja, vpi-
sani v knjigo delničarjev in ki najkasneje tri
dni pred skupščino pisno prijavijo svojo
udeležbo.

2. Osebe, ki za delničarje iz prejšnje toč-
ke uresničujejo glasovalno pravico, ki naj-
kasneje tri dni pred skupščino pisno prijavi-
jo svojo udeležbo; te osebe k prijavi priloži-
jo tudi pisno pooblastilo, kolikor le-to že ni
shranjeno pri družbi.

3. Prijava iz prejšnjih dveh točk je pra-
vočasna, če na sedež družbe prispe do
vključno 17. decembra 1996.

IV. Vpogled v gradiva
Gradiva za skupščino delničarji lahko

vpogledajo na sedežu družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Mercator – Pekarne Grosuplje, d.d.
predsednik nadzornega sveta

direktor

Ob-4860

Na podlagi 19. in 20. člena statuta druž-
be uprava in nadzorni svet Poslovnega si-
stema Mercator, d.d., s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska cesta 107, sklicujeta

2. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 19. decembra 1996, na

sedežu družbe (XII. nadstropje).
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem poročila za leto 1995.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
4. Sprejem sklepa o spremembah in

dopolnitvah statuta družbe.
5. Informacije, pomembne za delni-

čarje.
2. Predlogi sklepov: sklicatelja predlaga-

ta, da se izvolijo organi skupščine, sprejme
poročilo in sklepa, navedena v 3. in 4. točki.

II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 19. december

1996 ob 13. uri. Če tedaj ni dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje istega dne v
istih prostorih ob 14. uri, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
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III. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo:
1. Delničarji, ki so na dan 18. 11. 1996,

pa vse do vključno z dnem zasedanja, vpi-
sani v knjigo delničarjev, ki jo vodi Central-
na klirinško depotna družba, d.d. in ki naj-
kasneje tri dni pred skupščino pisno prijavi-
jo svojo udeležbo.

2. Osebe, ki za delničarje iz prejšnje toč-
ke uresničujejo glasovalno pravico, ki naj-
kasneje tri dni pred skupščino pisno prijavi-
jo svojo udeležbo; te osebe k prijavi priloži-
jo tudi pisno pooblastilo, kolikor le-to že ni
shranjeno pri družbi.

3. Prijava iz prejšnjih dveh točk je pra-
vočasna, če na sedež družbe prispe do
vključno 16. decembra 1996.

IV. Vpogled v gradiva
Gradiva za skupščino delničarji lahko

vpogledajo na sedežu družbe kot tudi na
sedežih hčerinskih družb Poslovnega siste-
ma Mercator, d.d.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
predsednik nadzornega sveta

predsednik uprave

Ob-4861

Na podlagi točke 7.3. statuta družbe So-
ča d.d. Koper, začasna uprava sklicuje

skupščino,
ki bo dne 20. 12. 1996 ob 11. uri, v

poslovnih prostorih uprave, Koper, Prista-
niška ul. 4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
preštevalcev glasov

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, imenuje predsedu-
jočega skupščine, imenuje se dva prešteval-
ca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-

na sprejme poslovnik o delu skupščine druž-
be, v predloženem besedilu.

3. Informacija o poslovanju za leto 1995
in sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1994 in 1995

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa začasne uprave:

Čisti dobiček v višini 40,262.081 SIT se
deli:

– 43% za dividende (40 SIT na delnico),
– 57% nerazporejeni dobiček.
4. Razrešitev začasnega nadzornega sve-

ta in izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli naslednje člane
nadzornega sveta, ki zastopajo interese del-
ničarjev:

1. Vatovec Milan,
2. Prinčič Sergej,
3. Šrimpf Borut,
4. Rozman Monika.
Skupščina  se  seznani  s  člani  nadzor-

nega sveta, ki jih je izvolil organ souprav-
ljanja.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme-
jo se predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe.

6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme sklep o oblikovanju sklada last-
nih delnic v predloženem besedilu.

7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 20.000 SIT za člana
in 30.000 SIT za predsednika.

8. Imenovanje revizijske družbe za leto
1996

Predlog sklepa začasne uprave: za poob-
laščeno revizijsko družbo skupščina imenu-
je RFR – ERNST & YUNG, Ljubljana.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave,
vsak delovnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu  uprave  pisno  prijavijo  svojo  ude-
ležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Trgovsko podjetje Soča, d.d., Koper
začasna uprava

Št. 2669 Ob-4898

Na podlagi točke 7.3. statuta družba Ho-
teli Morje d.d., začasna uprava sklicuje

1. skupščino delničarjev,
ki bo dne 23. 12. 1996 ob 12.30 v konfe-

renčni dvorani Hotela Riviera, Obala 33,
Portorož.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev udeležbe in sklepčnosti

skupščine (začasna uprava otvori sejo
skupščine in ugotovi sklepčnost skupščine).

b) izvolitev delovnih teles skupščine (iz-
volitev predsednika skupščine, dveh prešte-
valcev glasov, zapisnikarja in potrditev no-
tarja).

2. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja družbe.

3. Potrditev letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1995 z mnenjem začasne-
ga nadzornega sveta.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev ter
čistopis statuta.

5. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta.

6. Nagrada in povračilo stroškov članom
nadzornega sveta.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1996.

Predlagatelj sklepov pod točko 5. in 7. je
začasni nadzorni svet sam, v vseh ostalih
primerih sta predlagatelja začasna uprava in
začasni nadzorni svet, razen pod točko 6.,
kjer je predlagatelj začasna uprava sama.

Predlogi sklepov:
1. Predlog sklepa k 1. točki:
Izvolijo se: – za predsednika skupščine

– Šuc Radovan,
– za preštevalki glasov – Ingrid Grižon

in Tatjana Štamberger,
– za zapisnikarja – Lorela Dobrinja.
Za notarska opravila se imenuje notarka

Nevenka Kovačič.
2. Predlog sklepa k 2. točki: sprejme se

poročilo začasne uprave in nadzornega sve-
ta o poteku lastninskega preoblikovanja
družbe in ugotovi, da je bila družba Hoteli
Morje d.d. vpisana v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Kopru, št. reg. vložka
1/01150/00.

3. Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se
letno poročilo začasne uprave o poslovanju
družbe v letu 1995.

4. Predlog sklepa k 4. točki: sprejmejo
se predlagane spremembe, dopolnitve in či-
stopis statuta.

5. Predlog sklepa k 5. točki:
1. Razreši se začasni nadzorni svet v se-

stavi: – Maglica Vlado,
– Jagrinec Srečko,
– Knafelc Magda.
2. Imenuje se nadzorni svet v sestavi:
– Milan Marinič, Palovška 8, Kamnik,
– Peter Rigl, Vošnjakova 8, Ljubljana,
– Borut Kuharič, Dermatova 13, Ljub-

ljana,
– Nataša Jurišič, Bratovževa ploščad 10,

Ljubljana.
6. Predlog sklepa k 6. točki:
Člani nadzornega sveta imajo pravico do

nagrade, ki znaša za vsako sejo:
– za predsednika – 27.000 SIT,
– člana – 19.000 SIT.
Poleg nagrade pripada članom nadzor-

nega sveta še povračilo stroškov za prihod
na seje. Povračilo stroškov se določi v viši-
ni, ki jo priznava uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih prejem-
kov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznavajo kot dohodek (Ur. l. RS, št. 72/93,
43/94, 62/94 in 7/95).

7. Predlog sklepa k 7. točki:
Za revidiranje računovodskih izkazov

družbe za leto 1996 se imenuje revizijska
hiša Audit d.o.o. Murska Sobota.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblaščenec delničarja mora imeti pi-
sno pooblastilo, na katerem je navedeno:

– za fizične osebe: ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca ter
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja,
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– za pravne osebe: poleg podatkov o
pooblaščencu in številu glasov, še firma,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Pisno
pooblastilo se shrani pri družbi.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda, s predlogi sprememb in dopolnitva-
mi statuta ter čistopis statuta, je na vpogled
na sedežu družbe, Obala 33, Portorož, in
sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica do dneva sklica zaseda-
nja skupščine.

Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotno-
sti delničarjev, oziroma njihovih poob-
laščencev ali zastopnikov in zaradi sestave
in podpisa seznama prisotnih oziroma za-
stopanih delničarjev, odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano, najmanj pol ure pred začetkom za-
sedanja skupščine.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega osnovnega kapitala (prvi sklic). Ko-
likor v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, to je 23. 12. 1996 ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Hoteli Morje d.d.
začasna uprava

direktor

Razne objave

Št. 500/96 Ob-4835

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije,  Kotnikova  5,  Ljubljana,  ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav

1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5,
Ljubljana, kot sofinancer.

2. Predmet razpisa je nudenje finančnih
spodbud za individualne marketinške pro-
jekte slovenskim izvoznikom v letu 1997 z
namenom za:

– spodbujati podjetja k povečanju izvoz-
nih aktivnosti v letu 1997,

– povečanje vpliva teh aktivnosti na de-
janske izvozne rezultate v srednjeročnem
obdobju,

– povečanje zavesti podjetnikov o po-
menu promocijskih dejavnosti na rast izvo-
za.

3. Pogoji za dodeljevanje finančnih sred-
stev:

a) Upravičenci:
– na razpis se lahko prijavijo slovenska

podjetja, ki se ukvarjajo z izvozom blaga
oziroma storitev z izjemo turizma.

b) Področje sofinanciranja: podjetja lah-
ko zaprosijo za sredstva, namenjena za ra-
ziskavo tujih tržišč.

c) Merila za izbiro projektov:

– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih

izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija.
d) Višina pridobljenih sredstev:
– projekti morajo zagotavljati odpiranje

novih tujih trgov ali razširjanje že obstoje-
čih,

– sredstva finančne podpore bodo znaša-
la največ do 30% vrednosti projekta, vendar
ne morejo preseči zneska 1,000.000 SIT,

– posamezno podjetje lahko predloži sa-
mo en projekt.

4. Predlagane projekte bo na osnovi me-
ril iz točke 3.c) ocenila in razvrstila po kva-
liteti razpisna komisija, sestavljena iz us-
lužbencev MEOR-UGPTI, svetovalcev teh-
nične pomoči EU PHARE in zunanjih stro-
kovnjakov.

Število projektov, ki jih bo urad za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije sofi-
nanciral in natančen delež sofinanciranja,
bo določen s strani urada teden dni po spre-
jemu proračuna za leto 1997.

Izbranim prosilcem bodo dodeljena ne-
povratna sredstva za stroške projektov, če
bodo le-ti uspešno dokončani in če bo obra-
čun stroškov zanje predan v roku enega me-
seca po zaključku projekta, oziroma najka-
sneje do 1. 12. 1997, skupaj z dokazili o
realizaciji projekta.

5. Prijava in razpisni rok
Interesenti dobijo formular za vlogo in

navodila za pripravo vlog na sedežu Urada
za gospodarsko promocijo in tuje investici-
je, Kotnikova 5, tel. 061/1783-557, faks
061/1783-599.

Popolna vloga v skladu s prejetimi navo-
dili mora biti vložena na ta naslov, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
24. 1. 1997, v zaprti ovojnici pod oznako
“Ne odpiraj – razpis” z navedbo “sofinanci-
ranje tržnih raziskav”.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pro-
silcem.

6. Javno odpiranje ponudb bo izvedla ko-
misija za odpiranje in ocenjevanje ponudb v
prostorih Urada za gospodarsko promocijo
in tuje investicije na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, v ponedeljek, 27. 1. 1997 ob
10. uri.

Komisija bo smiselno uporabljala določ-
be predpisov o javnih naročilih. Podjetja
bodo obveščena o rezultatih razpisa najpoz-
neje do 31. 3. 1997.

Ob-4836

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objav-
lja

javni razpis
za sofinanciranje izdelave brošur

in avdiovizuelnih pripomočkov
za promocijo posameznih izvoznih

izdelkov
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5,
Ljubljana, kot sofinancer.

2. Predmet razpisa je nudenje finančnih
spodbud za individualne marketinške pro-
jekte slovenskim izvoznikom v letu 1997 z
namenom za:

– spodbujati podjetja k povečanju izvoz-
nih aktivnosti v letu 1997,

– povečanje vpliva teh aktivnosti na de-
janske izvozne rezultate v srednjeročnem
obdobju,

– povečanje zavesti podjetnikov o po-
menu promocijskih dejavnosti na rast izvo-
za.

3. Pogoji za dodeljevanje finančnih sred-
stev:

a) Upravičenci:
– na razpis se lahko prijavijo slovenska

podjetja, ki se ukvarjajo z izvozom blaga
oziroma storitev z izjemo turizma.

b) Področje sofinanciranja: podjetja lah-
ko zaprosijo za sredstva, namenjena za iz-
delavo brošur in avdiovizuelnih pripomoč-
kov za promocijo posameznih izvoznih iz-
delkov.

c) Merila za izbiro projektov:
– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih

izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija.
d) Višina pridobljenih sredstev:
– projekti morajo zagotavljati odpiranje

novih tujih trgov ali razširjanje že obstoje-
čih,

– sredstva finančne podpore bodo zna-
šala največ do 30% vrednosti projekta, ven-
dar ne morejo preseči zneska 1,500.000 SIT,

– posamezno podjetje lahko predloži sa-
mo en projekt.

4. Predlagane projekte bo na osnovi me-
ril iz točke 3.c) ocenila in razvrstila po kva-
liteti razpisna komisija, sestavljena iz us-
lužbencev MEOR-UGPTI, svetovalcev teh-
nične pomoči EU PHARE in zunanjih stro-
kovnjakov.

Število projektov, ki jih bo Urad za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije sofi-
nanciral in natančen delež sofinanciranja,
bo določen s strani urada teden dni po spre-
jemu proračuna za leto 1997.

Izbranim prosilcem bodo dodeljena ne-
povratna sredstva za stroške projektov, če
bodo le-ti uspešno dokončani in če bo obra-
čun stroškov zanje predan v roku enega me-
seca po zaključku projekta, oziroma najka-
sneje do 1. 12. 1997, skupaj z dokazili o
realizaciji projekta.

5. Prijava in razpisni rok
Interesenti dobijo formular za vlogo in

navodila za pripravo vlog na sedežu Urada
za gospodarsko promocijo in tuje investici-
je, Kotnikova 5, tel. 061/1783-557, faks
061/1783-599.

Popolna vloga v skladu s prejetimi navo-
dili mora biti vložena na ta naslov, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
24. 1. 1997, v zaprti ovojnici pod oznako
“Ne odpiraj – razpis” z navedbo “sofinanci-
ranje izdelave brošur in avdiovizuelnih pri-
pomočkov”.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pro-
silcem.

6. Javno odpiranje ponudb bo izvedla ko-
misija za odpiranje in ocenjevanje ponudb v
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prostorih Urada za gospodarsko promocijo
in tuje investicije na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, v ponedeljek, 27. 1. 1997 ob
10. uri.

Komisija bo smiselno uporabljala določ-
be predpisov o javnih naročilih. Podjetja
bodo obveščena o rezultatih razpisa najpoz-
neje do 31. 3. 1997.

Ob-4837

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objav-
lja

javni razpis
za sofinanciranje udeležbe
na specializiranih sejmih in

predstavitvah
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5,
Ljubljana, kot sofinancer.

2. Predmet razpisa je nudenje finančnih
spodbud za individualne marketinške pro-
jekte slovenskim izvoznikom v letu 1997 z
namenom za:

– spodbujati podjetja k povečanju izvoz-
nih aktivnosti v letu 1997,

– povečanje vpliva teh aktivnosti na de-
janske izvozne rezultate v srednjeročnem
obdobju,

– povečanje zavesti podjetnikov o po-
menu promocijskih dejavnosti na rast izvo-
za.

3. Pogoji za dodeljevanje finančnih sred-
stev:

a) Upravičenci:
– na razpis se lahko prijavijo slovenska

podjetja, ki se ukvarjajo z izvozom blaga
oziroma storitev z izjemo turizma.

b) Področje sofinanciranja: podjetja lah-
ko zaprosijo za sredstva, namenjena za ude-
ležbo na specializiranih sejmih in predsta-
vitvah.

c) Merila za izbiro projektov:
– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih

izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija.
d) Višina pridobljenih sredstev:
– projekti morajo zagotavljati odpiranje

novih tujih trgov ali razširjanje že obstoje-
čih,

– sredstva finančne podpore bodo zna-
šala največ do 30% vrednosti projekta, ven-
dar ne morejo preseči zneska 2,000.000 SIT,

– posamezno podjetje lahko predloži sa-
mo en projekt.

4. Predlagane projekte bo na osnovi me-
ril iz točke 3.c) ocenila in razvrstila po kva-
liteti razpisna komisija, sestavljena iz us-
lužbencev MEOR-UGPTI, svetovalcev teh-
nične pomoči EU PHARE in zunanjih stro-
kovnjakov.

Število projektov, ki jih bo Urad za go-
spodarsko promocijo in tuje investicije so-
financiral in natančen delež sofinanciranja,
bo določen s strani urada teden dni po spre-
jemu proračuna za leto 1997.

Izbranim prosilcem bodo dodeljena ne-
povratna sredstva za stroške projektov, če
bodo le-ti uspešno dokončani in če bo obra-

čun stroškov zanje predan v roku enega me-
seca po zaključku projekta, oziroma najka-
sneje do 1. 12. 1997, skupaj z dokazili o
realizaciji projekta.

5. Prijava in razpisni rok
Interesenti dobijo formular za vlogo in

navodila za pripravo vlog na sedežu Urada
za gospodarsko promocijo in tuje investici-
je, Kotnikova 5, tel. 061/1783-557, faks
061/1783-599.

Popolna vloga v skladu s prejetimi navo-
dili mora biti vložena na ta naslov, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
24. 1. 1997, v zaprti ovojnici pod oznako
“Ne odpiraj – razpis” z navedbo “sofinanci-
ranje specializiranih sejmov”.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pro-
silcem.

6. Javno odpiranje ponudb bo izvedla ko-
misija za odpiranje in ocenjevanje ponudb v
prostorih Urada za gospodarsko promocijo
in tuje investicije na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, v ponedeljek, 27. 1. 1997 ob
10. uri.

Komisija bo smiselno uporabljala določ-
be predpisov o javnih naročilih. Podjetja
bodo obveščena o rezultatih razpisa najpoz-
neje do 31. 3. 1997.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Št. 558/96 Ob-4850

Na podlagi akta o nasledstvu sporazumov
nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Ur. l. RS,
št. 8/94) ter v zvezi s sporazumom med Vla-
do SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na
področju znanosti in tehnologije (Ur. l. SFRJ,
št. 6/82) in dogovora o sodelovanju med Mi-
nistrstvom za znanost in tehnologijo Repub-
like Slovenije in Japan Society for Promo-
tion of Science z dne 30. 9. 1996, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Sloveni-
je, Slovenska 50, Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
znanstvenega sodelovanja z Japonsko:

program izmenjave raziskovalcev
in podoktorskega izpopolnjevanja
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje treh

kratkih obiskov (14 do 60 dni), enega daljše-
ga obiska (10 mesecev) in treh podoktorskih
usposabljanj slovenskih raziskovalcev na Ja-
ponskem.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– predlogi za sofinanciranje se lahko na-
našajo na znanstveno sodelovanje na področ-
jih naravoslovnih, tehničnih, medicinskih,
biotehničnih, družboslovnih in humanistič-
nih ved.

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavno-
sti.

– kandidati za podoktorsko usposabljanje
praviloma ne smejo biti starejši od 37 let in

od zagovora doktorata praviloma ne sme pre-
teči več kot 5 let.

4. Čas izvajanja predmeta razpisa je eno
leto.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je februar 1997.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo pred-
meta razpisa je 2,000.000 SIT.

7. Prijava na razpis mora vsebovati izpol-
njen prijavni obrazec s prilogami (program
znanstvenega obiska oziroma usposabljanja,
soglasje japonske institucije, ki jo bo kandi-
dat obiskal oziroma na kateri se bo usposab-
ljal, življenjepis z biografijo).

8. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak dan po objavi razpisa v
prostorih Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel.: 13 11 107
(kontaktna oseba: Renata Karba).

9. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predloga pro-

jekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelova-

nja.
10. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo

in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za zbiranje predlogov za sofinancira-
nje znanstvenega sodelovanja z Japonsko”
morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojni-
cah na naslov Renata Karba, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000
Ljubljana.

11. Ponudbe morajo prispeti na zgornji
naslov do vključno 16. decembra 1996.

12. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb. Nepopolnih, nepravočasnih in nepra-
vilno pripravljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.

13. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana (soba 304), dne 17. de-
cembra 1996 ob 12. uri.

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

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Renati Karba.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Ljubljana

Št. 70/96 Ob-4889

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, 54/95 in
61/96) Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana, objavlja

javni razpis
za kreditiranje naložb gospodarskih

družb za zmanjšanje obremenjevanja
okolja

1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev

Predmet razpisa so krediti Ekološko raz-
vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju ERSRS), za na-
ložbe na ozemlju Republike Slovenije, pri-
čete po 1. 1. 1996, v skupnem znesku
710,000.000 SIT, za naslednje delne na-
mene:
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a) naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne pli-
ne, opredeljene v uredbi o emisiji snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
(Ur. l. RS, št. 73/94), v okvirni višini 250
milijonov SIT (šifra IND96-PLI);

b) naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne vo-
de, opredeljene v uredbi o taksi za obreme-
njevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95) in/ali
pripadajočih tehnoloških kanalizacijskih
omrežij, v okvirni višini 250 milijonov SIT
(šifra IND96-ČIS);

c) naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
sistemov za ravnanje s posebnimi odpadki,
opredeljenimi v pravilniku o ravnanju s po-
sebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne sno-
vi (Ur. l. RS, št. 20/86, 4/89, 39/96), v ok-
virni višini 210 milijonov SIT (šifra
IND96-ODP);

Kreditirane bodo le investicije, za katere
je predpisana pridobitev gradbenega dovo-
ljenja.

2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske

družbe, ki izpolnjujejo vse naslednje pogo-
je:

1) so v svoji poslovni banki razvrščene v
bonitetni razred A, B ali izjemoma C,

2) imajo čista obratna sredstva večja
od 0,00,

(bilanca stanja 1996, predložena APP-
NI: (AOP021 + AOP030 + AOP031 -
AOP001 -AOP014) > 0);

3) imajo stopnjo samofinanciranja večjo
od 0,30 ,

(bilanca stanja 1996, predložena APP-
NI: (AOP021/(AOP002 + AOP003 +
AOP009) > 0,30));

4) v zadnjih 6 mesecih niso bile blokira-
ne več kot 30 dni;

5) čisti prihodki iz prodaje v letu 1996
morajo biti višji od trikratnega zneska za-
prošenega kredita,

(bilanca stanja 1996, predložena APP-
NI: (AOP050 > 3*zaprošen kredit).

Navedeni pogoji ne veljajo za gospodar-
ske družbe, ki za zavarovanje kredita pred-
ložijo državno poroštvo.

b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti po tem razpisu je mogoče kriti

do 50% predračunske vrednosti - podrob-
nejša opredelitev je podana v razpisni doku-
mentaciji.

Posamični kredit praviloma ne more biti
nižji od 10 milijonov SIT.

Krediti bodo odplačevani brez moratori-
ja, v četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo
največ 5 let - v odvisnosti od višine investi-
cije in življenjske dobe opreme.

Letna obrestna mera je določena kot te-
meljna obrestna mera (TOM), povečana za
6 odstotnih točk.

Ob vlogi je potrebno kot predlog zavaro-
vanja kredita predložiti:

– pismo o nameri banke za izdajo banč-
ne garancije ali,

– dokazila o možnosti pridobitve poroš-
tva Republike Slovenije.

Pred podpisom kreditne pogodbe bo po-
trebno za zavarovanje predložiti:

– štiri bianco podpisane akceptne naloge
s pooblastilom za njihovo izpolnitev in štiri
bianco podpisane menice z menično izjavo

ter kopijo veljavnega kartona na APPNI de-
poniranih podpisov.

Pred nakazilom sredstev bo potrebno za
zavarovanje celotnega kredita predložiti
enega od naslednjih zavarovanj:

– bančno garancijo z elementi, oprede-
ljenimi v razpisni dokumentaciji ali

– poroštvo Republike Slovenije.
Sredstva bodo kreditojemalcem oziroma

njihovim izvajalcem/dobaviteljem nakazo-
vana v ustreznem odstotku izvršenih izpla-
čil po obračunu že opravljenih del oziroma
po mesečnih situacijah.

c) ostale določbe
Investicije, za katere bodo dodeljeni kre-

diti po tem razpisu, morajo biti zaključene
do 31. 12. 1997.

Vrednosti v investicijskih programih mo-
rajo biti izražene v SIT. Za del investicije, že
realiziran do 31. 12. 1996, morajo kandidati
predložiti dokazila o izplačilih izvajalcem
oziroma dobaviteljem, za preostali del inve-
sticije pa mora biti finančna konstrukcija s
kvartalnim terminskim planom porabe sred-
stev zaprta variantno - prvič brez dodeljene-
ga kredita ERSRS in drugič z dodeljenim
kreditom ERSRS v zaprošeni višini.

V primeru navajanja neresničnih navedb
v prijavi, neupoštevanja določil tega razpi-
sa, nenamenske uporabe sredstev ali nedo-
seganja predvidenih učinkov bo moral kre-
ditojemalec na poziv ERSRS takoj vrniti
vsa sredstva po kreditni pogodbi skupaj s
pripadajočimi obrestmi ter plačati pogodbe-
no kazen v višini 30% dodeljenih sredstev.

Kreditojemalci bodo obvezani dostavljati
na ERSRS trimesečna poročila o izvajanju
projekta, po pridobitvi uporabnega dovolje-
nja pa zaključno poročilo s finančnim obra-
čunom.

3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebo-

vati:
a) vlogo za dodelitev kredita z osnovni-

mi podatki kandidata in podatki o investiciji
(sestavni del razpisne dokumentacije), z iz-
javo, da bo investicija potekala v skladu z
vsemi predpisi in izjavo, da se kandidat stri-
nja z določbami pravilnika ERSRS o po-
stopkih javnih razpisov za kreditiranje (Ur.
l. RS, št. 41/95, 54/95 in 61/96) ter z določi-
li tega razpisa;

b) fotokopijo registracije podjetja z vse-
mi prilogami ter obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnostih Statističnega ura-
da RS;

c) lokacijsko dovoljenje;
d) investicijski program, ki vključuje

obravnavano investicijo, izdelan v skladu z
metodologijo, opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji;

e) poročilo o vplivih investicije na oko-
lje s posebnim poudarkom na ekoloških
učinkih investicije, prikazanih z materialno
bilanco odpadnih snovi in/ali energije pred
in po investiciji;

f) izvajalske pogodbe s ponudbenimi pre-
dračuni s podrobno specifikacijo cen posa-
meznih del in opreme ter sklep o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika;

g) dokazila o finančni usposobljenosti iz
2.a) točke tega razpisa - bančna razvrstitev
kandidata v bonitetni razred, bilanca stanja
1996, predložena APPNI, ter obrazec BON2,
izdan največ 14 dni pred oddajo vloge;

h) dokazila o predlogu zavarovanja, ki
jih je v skladu z 2.b) točko tega razpisa
potrebno predložiti ob vlogi;

i) potrdilo o plačilu obdelave vloge v
znesku 105.000 SIT.

Pred prvim črpanjem sredstev (predvi-
doma od julija 1997 naprej) bodo morali
kandidati predložiti gradbeno dovoljenje.

4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati

pisno zaprosijo Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg
Republike 3, do 15. 2. 1997. 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 2. 12. 1996 na-
prej 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, delnega namena razpisa, v katerega se
investicija uvršča ter okvirne višine zapro-
šenih sredstev.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba za vsak pro-
jekt in za vsak delni namen posebej dostavi-
ti na zgoraj navedeni naslov ERSRS do
10. 3. 1997 do 10. ure, v dveh izvodih v
zaprti kuverti z navedbo naslova pošiljate-
lja in napisom: “Prijava na javni razpis
IND96B-xxx (šifra namena) - Ne odpiraj!”).
Vloge, prispele po navedenem roku, bodo
zavrnjene in neodprte vrnjene odpošiljate-
lju - merodajen je rok prispetja 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 maju 1997.

7. Merila za dodeljevanje kreditov
Krediti bodo prednostno dodeljeni:
– projektom z višjo stopnjo pokritosti fi-

nančne konstrukcije z lastnimi sredstvi kan-
didata;

– projektom z doseganjem čim nižjih
emisijskih vrednosti;

– projektom podjetij iz delovno inten-
zivnih panog;

poleg tega pa:
za delni namen PLI iz 1.a) točke
– projektom z večjim obsegom zmanjša-

nja emisij na enoto vloženih sredstev;
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– projektom na območjih z višjo stopnjo
onesnaženosti zraka;

– projektom, ki zagotavljajo koristno
izrabo energije, oziroma uporabo stranskih
produktov, nastalih pri čiščenju odpadnih
plinov;

– projektom, ki vključujejo trajne meri-
tve emisij;

za delni namen ČIS iz 1.b) točke
– 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
obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95);

– projektom, pomembnim za varovanje
okoljsko občutljivih območij (jezera, mor-
je, kraška področja, vodni viri, naravni re-
zervati, narodni parki);

za delni namen ODP iz 1.c) točke
– projektom za predelavo odpadkov v

tržne produkte;
– 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 s ciljem nadaljnje
izrabe;

Postopek za pritožbo in sklepanje po-
godb je opredeljen v pravilniku ERSRS o
postopkih javnih razpisov za kreditiranje
(Ur. l. RS, št. 41/95, 54/95 in 61/96), po-
drobnejše opredelitve posameznih pojmov
in dokazil iz tega razpisa pa v razpisni do-
kumentaciji za vsak delni namen iz 1. točke
tega razpisa.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,

Ljubljana

Ob-4851

Občina Ravne-Prevalje objavlja na pod-
lagi 40., 46., 51. in 52. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84, 32/85
in 32/89) in skladno s PUP-om

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za

izgradnjo novega bencinskega servisa na
Ravnah ob regionalni cesti št. 341

1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče
parc. št. 15/2, 16/1, 16/3, 17/1, 17/3, 17/4,
15/3, 14/1, 15/1, 16/4, 16/5 in del parc. št.
1192/1 in 1192/2 v skupni površini ca. 2.800
m2 k.o. Ravne na območju med cesto za
Strojnsko Reko na JZ, regionalno cesto št.
341 Dravograd–Holmec na JV in železniš-
ko postajo, ki omejuje zemljišče na severni
strani. Glede na to, da je omenjeno območje
precej večje od navedene velikosti, se bo
točna velikost in oblika parcele definirala
na podlagi potreb uspelega ponudnika, s po-
gojem, da le-ta ne sme odstopati več kot 5%
od zgoraj navedene vrednosti.

2. Cena za oddajo stavbnega zemljišča
iz 1. točke je definirana z obsegom del, ki
so potrebna za ureditev ceste vzdolž uredi-
tvenega območja v dolžini ca. 230 m,
vključno s prestavitvijo kozolca in parkiriš-
ča med cesto in strugo reke Meže, cestno-
prometno ureditvijo ter ostalimi zahtevami
soglasodajalcev.

3. Investicija v ureditev omenjenega
cestnega odseka, ki predstavlja ceno, ne

vključuje odškodnine za pravico uporabe
stavbnega zemljišča in komunalno ureditev
zemljišča.

4. Stroške priključitve za komunalne vo-
de, elektroenergetski prispevek, davek na
promet nepremičnin in zemljiškoknjižni vpis
nosi uspeli ponudnik.

5. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravno-
močnem sklepu komisije za oddajo stavb-
nega zemljišča za izgradnjo novega bencin-
skega servisa na Ravnah.

6. Rok za istočasni pričetek gradbenih
del na bencinskem servisu in ureditvi cest-
nega odseka je 1. 3. 1997, rok dokončanja
le-teh pa 31. 7. 1997. V primeru, da uspeli
ponudnik ne izpolni teh pogojev in ne prič-
ne z gradnjo, je dolžan stavbno zemljišče
vrniti občini ter poravnati stroške, ki bi jih
le-ta  imela  s  postopkom  vračanja  zem-
ljišča.

7. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v
15 dneh po objavi tega razpisa na naslov:
Občina Ravne–Prevalje, Čečovje 12/a, 2390
Ravne na Koroškem, z oznako “Ponudba na
razpis za bencinski servis na Ravnah!”

Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine v višini

5,000.000 SIT na račun Občine Ravne-Pre-
valje, račun št. 51830-630-25601. Neuspe-
lemu ponudniku bomo le-to vrnili v 8 dneh
po pravnomočni odločitvi o izbiri, uspele-
mu pa v 8 dneh po podpisu pogodbe. V
primeru, da le-ta odstopi od podpisa pogod-
be mu varščina zapade,

– program s priloženo situacijo in idejno
zasnovo bodočega servisa,

– najkrajši možni rok izvedbe.
8. Pravočasno prispele in vsebinsko us-

trezne ponudbe bo obravnavala komisija za
oddajo stavbnih zemljišč Občine Ravne–
Prevalje v 7 dneh po preteku razpisnega
roka in o izboru pisno obvestila vse ponud-
nike, ki se bodo prijavili na razpis.

9. Občina si pridržuje pravico, da z no-
benim prijavljenim ne sklene pogodbe, kljub
ustreznosti ponudbe.

10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, ka-
kor tudi geodetske podloge, lahko intere-
senti dobijo pri občinski strokovni službi ali
po tel. št. 0602/23-821 – pri Reiter Urošu,
dipl. arh.

Občina Ravne–Prevalje

Ob-4819

Na podlagi 18. člena odloka o predmetu
in pogojih za izvajanje koncesionarne gos-
podarske javne službe: pregledovanje, nad-
zorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
v Občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja,
št. 15/96) ter sklepa Občinskega sveta obči-
ne Trbovlje z dne 11. 11. 1996, Občina Tr-
bovlje objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije

1. Koncedent: Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.

2. Predmet koncesije: izključna pravica
opravljanja gospodarske javne službe: pre-
gledovanje, nadzorovanje in čiščenje kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov za-
radi varstva zraka.

3. Obseg koncesije: območje celotne Ob-
čine Trbovlje.

4. Trajanje in pričetek koncesije: konce-
sija se podeljuje za dvajset let, koncesionar
je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v
enem mesecu po podpisu koncesijske po-
godbe pod pogojem, da so predhodno izda-
na vsa dovoljenja in soglasja za začetek del.

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

– da samostojno opravlja dimnikarsko
dejavnost,

– da ni v kazenskem postopku in da ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo deja-
nje zoper življenje in telo ter premoženje,

– da predloži dokazila o finančni zmož-
nosti za izvajanje koncesije v obsegu, nave-
denem v 3. točki razpisa,

– da uporabnikom zagotavlja kontinui-
rane in kvalitetne storitve,

– da predloži program izvajanja konce-
sije z vidika kadrov, organizacije dela in
strokovne opremljenosti,

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnih kadrov za celovito in učinkovito iz-
vajanje koncesije,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravlja-
njem koncesije povzročijo pri koncesio-
narju zaposleni ljudje tretji osebi, občini
ali državi,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz odlo-
ka, vključno z letnim plačilom koncedentu
v višini 3% od prometa ustvarjenega z izva-
janjem koncesije.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in

zahtev iz prejšnje točke,
– predlog cene za opravljanje storitev

koncesije,
– reference o dosedanjem delu,
– dodatno ponujene ugodnosti konceden-

tu.
Dodatna – prednostna merila za izbiro

najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjeva-
nju ostalih razpisnih pogojev, bodo: cena,
reference, dodatno ponujene ugodnosti.

7. Pisne ponudbe z vsebino iz 6. točke
tega razpisa morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici na naslov: Občina Trbovlje, Ob-
činski svet, Trbovlje, Leninov trg 4, s pripi-
som “Ne odpiraj – ponudba koncesija – dim-
nikarstvo”. Na ovojnici mora biti tudi nave-
dena točna firma in sedež ponudnika.

Upoštevane bodo le tiste pravilno oprem-
ljene in popolne ponudbe, ki bodo prispele
na naslov koncedenta do vključno 30. dne
po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo opravila
komisija, ki jo imenuje občinski svet. O kra-
ju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi
ponudniki pisno obveščeni.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh od sprejema
odločitve o izbiri.

10. Koncesijska pogodba bo sklenjena po
dogovoru med koncedentom in koncesio-
narjem.

11. Oseba, pooblaščena za dajanje infor-
macij in posredovanje potrebne dokumenta-
cije v zvezi z razpisom: Medved Jože, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, po tel.
0601/26-225, int. 38.
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Ob-4820

Na podlagi 18. člena odloka o predmetu
in pogojih za izvajanje koncesionarne gos-
podarske javne službe: plakatiranje, obeša-
nje transparentov ter izobešanje zastav v
Občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja,
št. 15/96) ter sklepa Občinskega sveta obči-
ne Trbovlje z dne 11. 11. 1996, Občina Tr-
bovlje objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije

1. Koncedent: Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.

2. Predmet koncesije:
– oblikovanje, pridobitev, postavitev,

upravljanje in vzdrževanje vseh objektov,
ki so namenjeni plakatiranju, tako v reklam-
ne namene kot za obveščanje o raznih prire-
ditvah, manifestacijah, shodih in dejavno-
stih političnih strank,

– nameščanje in odstranjevanje plakatov,
reklam in podobnih objav,

– oblikovanje, nameščanje ter snemanje
transparentov,

– nameščanje in odstranjevanje državne
in občinske zastave ter drugih občinskih
simbolov ter nameščanje in odstranjevanje
reklamnih ali dekorativnih zastav ob raznih
prireditvah v občini,

– trosenje letakov komercialne ali poli-
tične vsebine po teritoriju občine je dejav-
nost koncesije le, če je koncesionar zmožen
organizirati izvajanje teh storitev tako na
tleh kot iz zraka.

3. Obseg koncesije: območje celotne Ob-
čine Trbovlje.

4. Trajanje in pričetek koncesije: konce-
sija traja dvajset let, koncesijsko razmerje
pa nastane z dnem podpisa koncesijske po-
godbe.

Koncesionar je dolžan začeti z izvaja-
njem koncesije v enem mesecu po podpisu
pogodbe pod pogojem, da so predhodno iz-
dana vsa potrebna soglasja in dovoljenja za
začetek del.

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

– da je fizična ali pravna oseba, registri-
rana za dejavnost koncesije,

– da predloži dokaze, da je ali da bo
usposobljen finančno zagotavljati izvajanje
dejavnosti, navedenih v prejšnjem členu,

– da v skladu z veljavno izvedbeno ur-
banistično dokumentacijo v Občini Trbov-
lje predloži predlog lokacije plakatnih mest
in mest za izobešanje transparentov,

– da pripravi in predloži oceno stroškov
za oblikovanje, pridobitev, postavitev, uprav-
ljanje in vzdrževanje plakatnih mest in mest
za izobešanje transparentov ter zastav,

– da predloži lastno ceno za opravljanje
koncesije,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil za-
varovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
koncesije povzročijo pri koncesionarju za-
posleni ljudje tretji osebi, občini ali državi,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz odlo-
ka, vključno z letnim plačilom koncedentu
v višini 3% od prometa ustvarjenega z izva-
janjem koncesije.

6. Koncesionar pridobi s sklenitvijo kon-
cesijske pogodbe:

– pravico do izključnega nameščanja pla-
katov, transparentov in zastav na določenih
mestih,

– pravico, da se mu vložena sredstva za
izvajanje koncesije povrnejo iz cene za na-
meščanje in odstranjevanje plakatov, trans-
parentov in zastav,

– pravico in obveznost do upravljanja in
vzdrževanja plakatnih mest ter odstranjeva-
nje plakatov, transparentov in zastav.

7. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in

zahtev iz prejšnje točke,
– predlog cene za opravljanje storitev

koncesije,
– reference o dosedanjem delu,
– rok izvedbe,
– dodatno ponujene ugodnosti konceden-

tu.
Dodatna – prednostna merila za izbiro

najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjeva-
nju ostalih razpisnih pogojev, bodo: cena,
reference, rok izvedbe in dodatno ponujene
ugodnosti.

8. Pisne ponudbe z vsebino iz 6. točke
tega razpisa morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici na naslov: Občina Trbovlje, Ob-
činski svet, Leninov trg 4, s pripisom “Ne
odpiraj – ponudba koncesija – plakatiranje”.
Na ovojnici mora biti tudi navedena točna
firma in sedež ponudnika.

Upoštevane bodo le tiste pravilno oprem-
ljene in popolne ponudbe, ki bodo prispele
na naslov koncedenta do vključno 30. dne
po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
komisija, ki jo imenuje občinski svet. O kra-
ju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi
ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh od sprejema
odločitve o izbiri.

11. Koncesijska pogodba bo sklenjena po
dogovoru med koncedentom in koncesio-
narjem.

12. Oseba, pooblaščena za dajanje infor-
macij in posredovanje potrebne dokumenta-
cije v zvezi z razpisom: Tavzelj Darja, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, po tel.
0601/26-255, int. 38.

Ob-4821

Na podlagi 1. odstavka 21. člena odloka
o predmetu in pogojih za izvajanje konce-
sionarne gospodarske javne službe: kabel-
ski razdelilni sistem za sprejem in distribu-
cijo radijskih in televizijskih signalov v Ob-
čini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.
15/96) ter sklepa Občinskega sveta z dne
11. 11. 1996, Občina Trbovlje objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije

1. Koncedent: Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, Trbovlje.

2. Predmet koncesije: ekskluzivna iz-
gradnja in upravljanje s kabelsko-razdelil-
nim sistemom za sprejem in distribucijo ra-
dijskih in televizijskih signalov.

3. Obseg koncesije: celotno področje Ob-
čine Trbovlje.

4. Trajanje in pričetek koncesije: konce-
sija se podeljuje za deset let, ta doba teče od
1. januarja tistega leta, ki sledi letu, v kate-
rem je kabelski sistem začel delovati.

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

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da ima izkušnje in reference pri gradi-
tvi in vzdrževanju sistemov za sprejem in
distribucijo radijskih in televizijskih signa-
lov,

– da izdela celovit projekt pokrivanja te-
ritorija Občine Trbovlje s TV signalom, ki
mora vsebovati: celovit prikaz kabelskega
in radijskega distribucijskega sistema in nje-
govih pomembnejših sestavnih delov, način
vključevanja obstoječih kabelsko-televizij-
skih sistemov v predložen celovit sistem,
oceno vrednosti sistema, planiran čas iz-
gradnje s terminsko navedbo vključevanja
posameznih delov občine v sistem, finančni
plan investicije, za katero vsa potrebna sred-
stva zagotavlja koncesionar, po izgradnji pa
tudi sredstva za posodabljanje sistema in
zagotavljanje kvalitetnih TV in radijskih sig-
nalov, pogoje in način upravljanja s siste-
mom, garancije za sistem,

– da zagotovi priklop čim večjega števi-
la gospodinjstev v občini, v strnjenih nase-
ljih pa priklop vseh gospodinjstev,

– da pripravi in predloži analizo trženja
kabelskih programov,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil za-
varovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
koncesije povzročijo pri koncesionarju za-
posleni ljudje tretji osebi, občini ali državi,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega
odloka.

6. Pri izgradnji sistema mora koncesio-
nar zagotoviti:

– kabelsko-razdelilni sistem mora biti
zgrajen strokovno v skladu z vsemi veljav-
nimi tehničnimi normativi, priporočili IEC
in CCITT ter standardi EN 50.083,

– da je projektna dokumentacija izdela-
na skladno z zakonom o gradnji objektov,
pridobljena morajo biti vsa potrebna soglas-
ja, predvidena za gradnjo KRS, skladno s
pravilnikom o delovanju KRS in odlokom o
obveznem atestiranju za izdajo certifikata,
na podlagi katerega se pridobi uporabno do-
voljenje,

– v osnovni verziji mora sistem omogo-
čiti prenos kanalov na frekvenčnem področ-
ju od 50 do 860 Mhz in povratni pas od 5 do
30 Mhz. Sistem mora biti zgrajen v obliki
“zvezda”,

– izvajalec si mora pridobiti lokacijsko
in gradbeno dovoljenje. Kabli morajo biti
položeni praviloma v zemlji, skladno z ve-
ljavno tehnično dokumentacijo,

– KRS mora omogočiti prenos najmanj
90 TV programov, 15 UKW (DSR ter kanal
za prenos internega programa za potrebe
občine),

– da je sprejemna postaja načrtovana ta-
ko, da bo možna distribucija tako analognih
kot tudi digitalnih signalov,

– izbor najugodnejše lokacije za spre-
jem in nadaljnjo distribucijo signalov, tako
zemeljskih kot tudi satelitskih,

– ustrezno zaščito ljudi in naprav.
7. Občina Trbovlje kot koncedent bo

koncesionarju zagotovila:
– da s podpisom koncesijske pogodbe

pridobi izključno pravico izgradnje, upora-
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be in prenosa programov v KRS za obdobje
10 let na območju Občine Trbovlje, občina
pa se obvezuje, da koncesijo, ki je predmet
tega odloka, ne bo podelila nobeni drugi
osebi in je tudi ne bo opravljala v lastni
režiji,

– izključno pravico pri trženju kabelskih
programov na območju Občine Trbovlje in
s tem v zvezi tudi pravico sklepati pogodbe
v zvezi s pridobivanjem kabelskih progra-
mov,

– pravico zaustaviti uporabo sistema
KRS uporabnikom v primeru njihovega ne-
plačila storitev koncesionarju,

– pravico zahtevati od uporabnika pris-
pevek za postavitev priključka KRS.

8. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in

zahtev iz prejšnje točke,
– reference o opravljenih podobnih de-

lih in nadziranju enakih sistemov,
– rok izvedbe,
– cena (ki vključuje priključno takso in

mesečno najemnino za program),
– ostale dodatno ponujene ugodnosti.
Vsebina druge, tretje, četrte in pete ali-

nee  te  točke  so  dodatna  –  prednostna
merila  za  izbiro  najugodnejšega  ponud-
nika  ob  izpolnjevanju  ostalih  razpisnih
pogojev.

9. Pisne ponudbe z vsebino iz 6. točke
tega razpisa morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici na naslov: Občina Trbovlje, Ob-
činski svet, Trbovlje, Leninov trg 4, s pripi-
som “Ne odpiraj – ponudba koncesija –
KRS”. Na ovojnici mora biti tudi navedena
točna firma in sedež ponudnika.

Upoštevane bodo le tiste pravilno oprem-
ljene in popolne ponudbe, ki bodo prispele
na naslov koncedenta do vključno 30. dne
po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo opravila
komisija, ki jo imenuje občinski svet. O kra-
ju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi
ponudniki pisno obveščeni.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh od sprejema
odločitve o izbiri.

12. Koncesijska pogodba bo sklenjena po
dogovoru med koncedentom in koncesio-
narjem.

13. Oseba, pooblaščena za dajanje infor-
macij in posredovanje potrebne dokumenta-
cije v zvezi z razpisom: Pavel Hacin, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, po tel.
0601/26-745.

Občina Trbovlje

Ob-4829

Resistor Tovarna uporov, d.o.o., Šent-
jernej, Trubarjeva 5 – v stečaju

prodaja
na podlagi sklepa stečajnega senata z

dne 5. 11. 1996, naslednje nepremičnine, os-
nova sredstva in zaloge kot celota z zbira-
njem ponudb v skupni vrednosti 43,550.431
SIT.

Prodaja se naslednje nepremičnine, os-
novna sredstva in zaloge:

1. Nepremičnine vpisane pod:
– vl. št. 2329 k.o. Šentjernej, ki obsega

parc. št. 396/6 poslovna stavba v izmeri
1704 m2 in parc. št. 400/2 dvorišče v izmeri
4848 m2,

– 72/100 solastniškega deleža vl. št. 2330
k.o. Šentjernej, ki obsega parc. št. 396/7,
poslovna stavba v izmeri 198 m2,

– 3/10 solastniškega deleža vl. št. 2331
k.o. Šentjernej, ki obsega parc. št. 396/1,
poslovna stavba v izmeri 366 m2, funkcio-
nalni objekt v izmeri 97 m2 in dvorišče v
izmeri 619 m2 in

– 3/5 solastniškega deleža vl. št. 2332
k.o. Šentjernej, ki obsega parc. št. 400/11
dvorišče v izmeri 3132 m2.

2. Osnovna sredstva po seznamu – oce-
nitev št. 5 in št. 6.

3. Zaloge materiala po seznamu – oceni-
tev št. 1 in št. 3.

Zemljišče je obremenjeno s služnostno
pravico uporabe poti.

Obstaja predkupna pravica najemnika
prostorov.

Pri nakupu lahko sodelujejo pravne ose-
be, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije in fizične osebe, ki s potrdilom
izkažejo, da so državljani RS.

Vsi zainteresirani morajo vplačati 10%
varščine od ponujene cene na ŽR št.
52100-690-68200 pri APP podružnica No-
vo mesto in oddati pisne ponudbe na na-
slov: Resistor, d.o.o., 8310 Šentjernej, Tru-
barjeva 5 – v stečaju, zapečatene v ovojnici
z oznako “prodaja z zbiranjem ponudb Re-
sistor, d.o.o., Šentjernej – v stečaju – Ne
odpiraj”, v roku 8 dni po objavi oglasa.

Najugodnejši ponudnik bo izbran v 8
dneh po končanem zbiranju ponudb. Uspe-
šni ponudnik oziroma kupec mora skleniti
pogodbo o nakupu v 8 dneh po prejemu
obvestila o izbiri in v celoti plačati kupnino
v pogodbenem roku. Če izbrani ponudnik
ne bo sklenil pogodbe in plačal kupnine v
določenem roku, se bo prodaja razveljavila,
varščina pa obdržala.

Vse informacije v zvezi s prodajo dobite
na sedežu podjetja, tel. 068/81-220.

Resistor, d.o.o.,
Šentjernej – v stečaju

Št. 1/136 Ob-4830

Zdravstveni dom Vrhnika, svet zavoda,
Ulica 6. maja 11, Vrhnika objavlja

razpis
za oddajo poslovnega prostora

Oddajamo poslovni prostor v 1. nad-
stropju Zdravstvenega doma Vrhnika, Ulica
6. maja 11, v skupni površini 37,40 m2.

Poslovni prostor oddajamo za nedoločen
čas, najemno razmerje se sklene od 1. 1.
1997 dalje.

Najemnina za poslovni prostor se plaču-
je mesečno in je usklajena s pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov.

Poslovni prostor je namenjen izključno
za zdravstveno dejavnost.

Pisne ponudbe pošljite na naslov:
Zdravstveni dom Vrhnika, svet zavoda, Vrh-
nika, Ulica 6. maja 11, vključno do 2. 12.
1996.

Prednost pri izbiri bo imel kandidat, ki
bo odkupil obstoječo opremo zobne tehni-
ke.

Sklep o oddaji poslovnega prostora sprej-
me svet zavoda ZD Vrhnika. Kandidati bo-
do o izbiri obveščeni v 15 dneh od poteka
roka za oddajo ponudb.

Zdravstveni dom Vrhnika

Ob-4842

Občina Postojna – urad župana objavlja
na podlagi 36. člena statuta Občine Postoj-
na (Ur. l. RS, št. 1/96) in pravilnika o odda-
janju poslovnih prostorov v najem (Ur. l.
RS, št. 5/91, 15/91, 14/92 in 56/92)

javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem

1. V najem se odda poslovne prostore na
Cankarjevi ulici 1 v Postojni (Kulturni dom),
v skupni površini 958 m2, s souporabo pri-
padajočih skupnih prostorov, kot so hodni-
ki, prostori za instalacije in podstrešje.

Prostori so primerni za kulturno dejav-
nost.

2. Poslovni prostor se daje v najem za
določen čas.

3. Poslovni prostor je v fazi adaptacije –
IV. gradbena faza (ocenjena vrednost po-
trebnih del za dokončanje poslovnih prosto-
rov je ca. 100,000.000 SIT brez opreme).

4. Ponudnik lahko uveljavlja moratorij
na najemnino do višine vloženih sredstev za
dokončanje poslovnih prostorov.

5. Višina najemnine za tak poslovni pro-
stor znaša po zgoraj navedenem pravilniku
najmanj 1.350 SIT/m2.

6. Na razpis se lahko priglasijo vse prav-
ne in fizične osebe.

7. Odpiranje ponudb je 30. dan po objavi v
Uradnem listu RS. Odpiranje bo opravila po-
sebna komisija, ki jo imenuje župan. Pri tem
so lahko prisotni predstavniki ponudnikov.

8. Najemno pogodbo za pridobljene po-
slovne prostore se sklene v 30 dneh po iz-
biri najugodnejšega ponudnika. V najemni
pogodbi se dogovorijo vse podrobnosti v
zvezi z morebitnim moratorijem najemnine.
Če novi najemnik pogodbe po svoji krivdi
ne podpiše v predvidenem roku, se šteje, da
je odstopil od najema. V tem primeru se
razpis ponovi.

9. Možnost ogleda prostorov je 20 dni
po objavi v Uradnem listu RS. Interesenti
lahko dobijo informacije vsak dan od 8. do
14. ure na tel. 067/24-401 (Poderžaj).

Občina Postojna

Št. 73/96 Ob-4801

Osnovna šola Bizeljsko, na podlagi skle-
pa sveta šole z dne 30. 10. 1996 objavlja

javno dražbo

šolskega avtobusa.
Podatki o vozilu: vrsta – avtobus; znam-

ka TAM; Tip – 130 A 85; številka šasije –
890003706; številka motorja – 891000914;
leto izdelave: 1990; moč motorja v KW 091;
delovna prostornina motorja v cm3: 06381;
število sedežev – 32; oblika ali namen karo-
serije – turistični.

Izklicna cena: 2,274.966 SIT.
Javna dražba bo 13. decembra 1996 ob

10. uri v zbornici Osnovne šole Bizeljsko.
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične

osebe, ki morajo pred začetkom javne draž-
be predložiti potrdilo o državljanstvu RS in
pravne osebe, ki morajo pred začetkom jav-
ne dražbe predložiti notarsko overjen izpi-
sek iz sodnega registra, pooblaščenec draži-
telja pa tudi pooblastilo za zastopanje.

Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki do dneva dražbe vplačajo varščino v viši-
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ni 10% od izklicne cene in pred dražbo pred-
ložijo dokazilo o plačani varščini, ki jo je
treba vplačati na žiro račun OŠ Bizeljsko,
št. 51620-603-31359. Varščino bomo uspe-
šnemu dražitelju vračunali v kupnino, dru-
gim dražiteljem pa brezobrestno vrnili v 3
dneh po končani dražbi. Uspešni dražitelj
mora kupoprodajno pogodbo skleniti v 15
dneh po končani javni dražbi, kupnino pa v
celoti poravnati takoj po sklenitvi pogodbe.

Šolski avtobus je naprodaj “videno-kup-
ljeno”. Prenos lastninske pravice na kupca
se opravi po plačilu celotne kupnine. Pro-
metni davek, stroške prepisa lastninske pra-
vice, stroške sestave pogodbe in ostale
stroške povezane s sklenitvijo kupoprodaj-
ne pogodbe, plača kupec.

Podrobnejše informacije so na voljo po
tel. 0608/51-078.

Osnovna šola, Bizeljsko

Št. 18/96 Ob-4852

V skladu z 19. členom statuta Občine
Videm je svet Občine Videm dne 29. 10.
1996 sprejel sklep za razpis

javna dražba
za odprodajo nepremičnine stare šole

Gruškovje s parcelo – št. 131/1 površina
2.086 m2 od tega je stavbišča 497 m2, dvo-
rišča 500 m2 in funkcionalnega zemljišča
1.089 m2.

Parcela je vknjižena z.k.v. 331 k.o. Gruš-
kovje.

Sklicna cena 29,000.000 SIT.
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične

osebe, ki se bodo izkazale s potrdilom o
državljanstvu RS in pravne osebe z izpisom
iz sodnega registra, ter pooblastilom za mo-
rebitnega pooblaščenca.

Na javni dražbi lahko sodeluje vsak, ki
izpolnjuje zgornje pogoje in ki bo pred draž-
bo plačal 10% varščino sklicne cene na žiro
račun Občine Videm. Neuspelemu dražite-
lju bo varščina vrnjena v treh dneh brez
obresti, uspelemu se bo računala v kupnino.

Uspeli dražitelj je dolžan skleniti kupno
pogodbo v 15 dneh po dražbi, sicer bo pro-
dajalec ponovno razpisal javno dražbo in
varščino v celoti zadržal.

Celotni znesek kupnine se plača pred
podpisom pogodbe. Nepremičnina se pro-
daja po načelu videno – kupljeno. Prometni
davek in stroški prenosa lastništva bremeni-
jo kupca. Za vse nepremičnine na parceli
131/1 je sklenjena najemna pogodba z do-
govorjeno predkupno pravico najemnika.
Ogled nepremičnine bo po dogovoru s pro-
dajalcem.

Javna dražba bo v ponedeljek 2. decem-
bra 1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine Vi-
dem.

Občina Videm

Ob-4895

Gospodarska zbornica Slovenije objavlja

javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov v Dravo-

gradu, Mariborska cesta 64, v skupni izmeri
119 m2.

Poslovni prostori so vpisani v zemljiško
knjigo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu,
k.o. Dravograd, vl. št. 373 kot solastniški
delež na parceli št. 1058 – stavbišče-zgrad-

ba, v izmeri 1.147 m2, vse do 1/3 v korist in
na ime Gospodarske zbornice Slovenije.

Navedeni poslovni prostori se nahajajo v
II. nadstropju objekta in obsegajo sprejem-
no pisarno – tajništvo, tri pisarne, sejno so-
bo, kuhinjo in prostor za arhiv. Prostorom
pripada skladišče v kleti objekta.

Pogoji dražbe so:
1. Nakup celote, izklicna cena je na dan

objave 12,434.852 SIT, to je 136.617,51
DEM, plačljivo v tolarski protivrednosti na
dan plačila. 75% kupnine se plača najkasne-
je v roku 180 dni od dneva javne dražbe,
preostanek je možno plačati z odlogom naj-
kasneje do 15. 12. 1998, ob zanesljivem
zavarovanju plačila.

2. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna
ali fizična oseba. Dražitelj mora komisiji
pred začetkom javne dražbe predložiti izpi-
sek iz registra in pooblastilo, če je pravna
oseba, oziroma potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije, če je fizična oseba.

3. Varščino v višini 10% izklicne cene
plačajo dražitelji najmanj tri dni pred pri-
četkom javne dražbe na žiro račun št.
50101-637-58127.

4. Uspelemu dražitelju bo varščina upo-
števana v kupnini, ostalim pa bo vrnjena v
roku treh dni brez obresti.

5. Prometni davek ter vse ostale stroške
v zvezi z nakupom nosi kupec.

6. Pogodba z najboljšim ponudnikom bo
sklenjena v 10 dneh po končani javni draž-
bi. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogod-
be ali plačal kupnine, bo pogodba razve-
ljavljena, plačana varščina pa bo zadržana.

7. Zemljiško-knjižne listine, načrti in do-
datne informacije o nepremičninah so na
razpolago v Gospodarski zbornici Sloveni-
je, Slovenska c. 41 v Ljubljani. V času raz-
pisa je možen ogled ob poprejšnjem dogo-
voru z Hermanom Benčanom, tel.
061/126-43-31.

8. Javna dražba bo na sedežu GZS, Ob-
močna zbornica Koroška, Dravograd, Ko-
roška c. 41, dne 28. 11. 1996 ob 10. uri.

Ob-4794

Skupščina družbe Seba S & G, trgovina
in storitve, d.o.o., s sedežem v Kranju, Ki-
dričeva 47/a, vpisane v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Kranju pod št. reg.
vložka 1-01331-00, z osnovnim kapitalom
6,228.000 SIT, je dne 27. 9. 1996 sprejela

sklep,

osnovni kapital družbe se zmanjša tako,
da na dan 30. 11. 1996 znaša 1,500.000 SIT.

V skladu s 454. členom ZGD pozivamo
vse upnike družbe Seba S & G, d.o.o., da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Seba S & G, d.o.o., poslovodstvo

Ob-4856

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, preklicuje veljavnost naslednjih zava-
rovalnih polic in OSE:

ZK 256993, ZK 278500, ZK 287239, ZK
318332, ZK 318584, ZK 22773, ZK
166658–166659, ZK 166666–166668, ZK
166671, ZK 166675, ZK 166742, ZK
20760–20773, ZK 20775–20800, ZK
335637, ZK 256104–256105, ZK 256102,

ZK 240836, ZK 202586, ZK 256634, ZK
80229, ZK 337782, ZK 180304, ZK 179773,
ZK 108030, 1-AO-01 129435,
1-AO-01 54606–54620, 1-AO-01 29011–
29040, 1-AO-01 29002, 1-IM 95038, Z-3
74040, AA-PT 3458.

Št. 4/7045-96 Ob-4883

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljub-
ljani, preklicuje žig okrogle oblike s št. 1,
premera 3,4 cm, z vsebino: Univerza v Ljub-
ljani Biotehniška fakulteta. V sredini je
zgradba Univerze v Ljubljani.

A banka d. d. Ljubljana, Slovenska 58,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z napisom ABANKA LJUBLJANA
D. D. LJUBLJANA SLOVENSKA 50, ter
ob desnem robu, št. 3. s-66175

Cvirn Ivan, Podgorje 83/A, Kamnik, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0204/94. s-66009

Gaser Benedikta, Aljaževa 17, Jesenice,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
14-0778/96. g-66225

ITEO d. o. o., Ajdovščina 4, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje št. PD:
B537371 z dne 16. 9. 1996, na ime COOK
Jacob Eugene. s-66129

Kreže Jana, Šuštarjeva 25, Trbovlje, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
56-0338/94. g-66116

Šilec Andrej, Zg. Voličina 113, Voliči-
na, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 019780/0316/00-31/1995. g-660331

Ahmetović Safija, Petrovičeva ulica 27,
Ljubljana, potni list št. AA 531195. s-66184

Ambrožič Dušan, Tesarska 6, Ljubljana,
potni list št. AA 494. s-66048

Antončič Alojz, Marčičeva 19, Maribor,
potni list št. AA 445615. p-66006

Barković Saša Jožica, Drenovec 2/a, Čr-
nomelj, potni list št. AA 268537. p-66077

Baša Dejan, Vezna ulica 10, Beltinci,
potni list št. BA 061639. p-66116

Božič Franjo, Cesta heroja Gašperja 8,
Šoštanj, potni list št. AA 735414. p-66032

Crnolić Abid, Zagrebška ulica 74, Ma-
ribor, potni list št. AA 857679. p-68001

Danev Igor, Cesarjeva ulica 56, Novo
mesto, potni list št. BA 442761. p-66095

Drolc Sonja, Trg prekomorskih brigad 6,
Ljubljana, potni list št. AA 311136, izdala
UE Ljubljana 1. 8. 1992. s-66167

Dvornik Peter, Starčevičeva ulica 21,
Split, potni list št. BA 505457. s-66261

Emeršič Janez, Mucherjeva 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 677674. s-66036

Funtek Bojan, Podveža 15, Luče, potni
list št. AA 249191. s-66238

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Grbič Husein, B. Kidriča 19, Jesenice,
potni list št. AA 905966. p-66030

Gregl Aleksandra, Kersnikova 32 A, Ce-
lje, potni list št. AA 946730. p-66002

Gril Branko, Mladinska ul. 24, Vuzeni-
ca, potni list št. BA 115266. p-6619

Grmič Blanka, Ul. heroja Kerenčiča 17,
Ormož, potni list št. AA 482946. g-66044

Horvat Jožef, Petrovičeva ulica 37a, Ma-
ribor, potni list št. BA 39935. p-66062

Hočevar Katarina, Kantetova 21, Ljub-
ljana, potni list št. AA 49158. s-66171

Ivanec Alojzij, Pariz, Francija, potni list
št. AA 369412. s-66108

Ivanec Baša Nada, Pariz, Francija, potni
list št. AA 369411. s-66107

Jamšek Urška, Negastrn 11/a, Moravče,
potni list št. AA 816563. s-66180

Jereb Matjaž, Idrijska c. 2, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 529600. s-66046

Jug Bojan, Prekopa 35/A, Vransko, pot-
ni list št. AA 578958. p-66012

Kapun Peter, Celovška 259, Ljubljana,
potni list št. AA 936219, izdala UE Ljublja-
na 23. 4. 1993. s-66092

Kešner Albin, Ulica svobode 97, Piran,
potni list št. AA 505889. p-66108

Knehtl Avgust, Tomanova ulica 15, Ma-
ribor, potni list št. BA 20672. p-66096

Koprivnikar Miha, Velika Mislinja 11,
Mislinja, potni list št. AA 649343. p-66001

Kopše Jožef, Šarhova ulica 8, Maribor,
potni list št. AA 135529. p-66118

Kotar Stanislav, Groznikova 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 308539. s-66187

Kovač Mateja, Knežak 204, Ilirska Bi-
strica, potni list št. AA 223188, izdala UE
Ilirska Bistrica 18. 5. 1992. s-66127

Kovač Slava, Prijateljeva 22, Maribor,
potni list št. BA 719. p-66059

Krajnc Anton, Smrečnikova 19, Mežica,
potni list št. AA 424974. g-66101

Kranvogel Stanko, Zgornji Duplek 111
A, Spodnji Duplek, potni list št. BA 535817.
p-66117

Krevatin Tomaž, Kolarska 2, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. 31025. p-66230

Krevs Gregor, Trdinova ulica 6, Men-
geš, preklic potnega lista, objavljen v UL,
št. 47/96. s-66182

Lašič Roman, Podlubnik 45, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 655424, izdala UE Škof-
ja Loka 28. 1. 1993. s-66178

Lekić Ilija, Zvonarska 5, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 289493. s-66006

Marković Adelhaid, Dr. Ivana ribara 71,
Novi Beograd, potni list št. BA 188379.
p-66068

Marković Vida, Cesta dveh cesarjev 88,
Ljubljana, potni list št. AA 869983. s-66084

Markovič Sandra, Cesta dveh cesarjev
88, Ljubljana, potni list št. AA 243976.
s-66086

Markovič Simša, Cesta dveh cesarjev 88,
Ljubljana, potni list št. AA 302509. s-66085

Markovič Sreten, Cesta dveh cesarjev 88,
Ljubljana, potni list št. BA 455585. s-66087

Mate Matjaž, Letoviška pot 1, Portorož,
maloobmejno prepustnico, št. AI 104532.
g-66124

Mrčun Uroš, Mucherjeva 8, Ljubljana,
potni list št. AA 600278. p-66114

Muharemović Seada, Spodnje Škofije
235 a, Koper, maloobmejno prepustnico, št.
AI 188888. p-66066

Mulaček Maja, Murnova 2, Šmarje Sap,
potni list št. BA 238833. s-66288

Olenik Dorina, Vodopivčeva 28/a, Ko-
per, potni list št. AA 502447, izdala UE
Koper 12. 8. 1992. g-66155

Olenik Dorina, Vodopivčeva 28/a, Ko-
per, prepustnico št. AI 60515, izdala UE
Koper. g-66163

Olenik Vili, Vodopivčeva ulica 28/a, Ko-
per, potni list št. AA 502448, izdala UE
Ljubljana 12. 8. 1992. g-66154

Olenik Vili, Vodopivčeva 28/a, Koper,
prepustnico št. 2319-33316, izdala UE Ko-
per. g-66164

Pavlič Edi, Cahova 10, Ankaran, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 24938.
g-66045

Perić Obren, Berčice 8, Metlika, potni
list št. AA 703417. g-66043

Petrič Ivo, V. Pilona 4, Koper, potni list
št. BA 230536. g-66047

Pirjevec Marija, Trg 28 avgusta 6, Seža-
na, potni list št. AA 584804. p-66048

Pišek Andrej, Vrzdenec 140, Horjul, pot-
ni list št. BA 206093, izdala UE Ljubljana
9. 9. 1993. s-66179

Požarnik Marko, Prušnikova 4, Maribor,
potni list št. AA 611241. p-66007

Polič Andraž, Vošnjakova 8, Ljubljana,
potni list št. AA 57805. p-66112

Puhner Franc, Gregorčičeva ulica 9, Bre-
žice, potni list št. AA 942864. p-66031

Radič Mitja, Markovičeva ul. 17, Mari-
bor, potni list št. BA 295394. p-66063

Radunič Progar Toni, Volaričeva 36, Po-
stojna, potni list št. BA 49122. p-66064

Ravnikar Anton, Dunajska 342, Ljublja-
na, potni list št. BA 332985. s-66260

Rec Denis, Gorkega ulica 8, Maribor,
potni list št. AA 986649. p-66008

Rustja Evald, Vinarska cesta 2, Vipava,
potni list št. AA 164060. g-66015

Sambol Peter, Kovinarska ul. 1 c, Krško,
potni list št. AA 126829. p-66075

Scher Denis, Krožna c. 2, Koper, potni
list št. AA 207985. s-66123

Semenič Nataša, Cesta 18. aprila 9, Vi-
pava, potni list št. AA 695090. p-66107

Simeunovič Milivoje, Cesta v Pečale 30,
Ljubljana, potni list št. AA 601082. s-66286

Skledar Jana, Frankovo nas. 91, Škofja
Loka, potni list št. AA 231901, izdala UE
Škofja Loka 23. 7. 1992. s-66150

Skutnik Suzana, Ljubljanska 62, Celje,
potni list št. AA 541344. p-6610

Stojanović Dragan, Polje cesta VI/22,
Ljubljana, potni list št. AA 714418. s-66076

Sula Samir, Ulica Franca Benedičiča 2/b,
Jesenice, potni list št. BA 441552. p-66010

Šajn Vesna, Zagrebška cesta 38, Ptuj,
potni list št. AA 855019. p-66109

Šijanec Jožefa, Kobilje 116, Lendava,
potni list št. AA 117087. p-66004

Šink Viktor, Partizanska c. 1, Zagorje,
potni list št. AA 035576. p-66074

Šparovec Vincenc Lotos, Gornji trg 33,
Ljubljana, potni list št. AA 248059, izdala
UE Ljubljana 26. 6. 1992. s-66128

Štifter Marjeta, Ljubljanska 11, Domža-
le, potni list št. AA 85000. s-66014

Štrancar Rajevec Karmen, Ribnik 7, Tr-
bovlje, potni list št. BA 55464. s-66094

Tkalec  Vladimir,  Cesta  OF  23,  Log
pri Brezovici, potni list št. AA 27549.
s-66019

Trupi Slavko, Trobni dol št. 21, Šentru-
pert, potni list št. AA 586728. p-66072

Varcar Nedžad, Cankarjeva 12, Radov-
ljica, potni list št. AA 903482. p-66005

Vasilič Vesna, Štirnova 13, Ljubljana,
potni list št. BA 315745. s-66233

Vilčnik Danica, Za vasjo 21, Maribor,
potni list št. AA 731442. p-66060

Višnjevec Tanja, Nasirec 17, Kozina,
maloobmejno prepustnico, št. VA AI 77967.
p-66078

Zagorc Pilko Tilen, Merčnikova 1 B,
Ljubljana, potni list št. AA 715707. s-66104

Zakošek Gregor, Lokrovec 6, Celje, pot-
ni list št. AA 900825, izdala UE Celje 30. 3.
1993. g-66153

Zaveljcina Daniel, Cesta maršala Tita,
Jesenice, potni list št. AA 785777. p-66067

Žvan Anton, Žirovnica 11/a, Žirovnica
64274, potni list št. AA 132612. p-66079

Druge listine
AS Slovenj Gradec, Kidričeva 4, Slo-

venj Gradec, carinski dokument Laguna 1,
8, št. šasije VF1b5600E15522213, št. mo-
torja 1052191. g-661223

Albreht Gorazd, Partizanska c. 4, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19043.
g-66088

Aljić Sejfudin, Majke Jugoviča 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-66159

Aljić Sejfudin, Majke Jugoviča 4, Ljub-
ljana, diplomo Poklicne gostinske šole smer
KV kuhar, izdano leta 1970 v Bijelinji.
s-66160

Anderle Marija, Smokoč 40, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, št. S 668952.
g-66196

Andrić Miroslav, Steletova 10, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424410852. s-66073

Antolin Dušan, Vrtna 6, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 12315. p-66121

Arko Luka, Celjska ulica 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 372388. s-66040

Arnež Neža, Smledniška cesta 87, Kranj,
vozovnico, št. 915360. g-66194

Babnik Vladimir, Vače 103, Vače, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
s-66066

Bagar Nina, Mikošičeva ulica 55, Mur-
ska Sobota, dijaško mesečno vozovnico, št.
28445. s-66037

Bagari Lijana, Zdešarjeva ulica 3, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-66293

Bajec Sonja, Vodmatska ulica 34, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje babiške
šole v Ljubljani, izdano na ime Šuster So-
nja. s-66068

Baltič Elvis, Dol pri Ljubljani 18, Dol
pri Ljubljani, potrdilo o izpolnjenem šola-
nju. s-66232

Barbarič Robert, Gornji Črnci 38, Can-
kova, potrdilo o uspešno končanem uspo-
sabljanju z delom, št. 13/96, izdala Ljudska
univerza Murska Sobota, dne 29. 10. 1996.
p-66019

Bartal Marta, Cvišlerji 24 a, Kočevje,
zavarovalno polico št. AO 0369631.
g-66069

Bartoli Milan, Opekarna 17, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 347, iz-
dala UE Trbovlje. g-66133



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 66 – 22. XI. 1996 Stran 4775

Bautin Zdenko, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596057. s-66201

Baškovič Sonja, Sp. Pohanca 19, Artiče,
zavarovalno polico, št. 0358621. p-66076

Baškovč Sonja, Sp. Pohanca 19, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12900,
izdala UE Brežice. p-66058

Bednjavec Alenka, Ulica na livado 11,
Šmarje pri Jelšah, diplomo SKŠ Jože Kni-
fic, izdana leta 1989. g-66217

Benčič Suzana, Trubarjeva 16, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7983.
p-66124

Bergelj Alenka, Žirovnica 60, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala UE Jesenice. s-66069

Bezovšek Mojca, Attemsov trg 35, Gor-
nji Grad, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
8245, izdala UE Mozirje. s-66093

Blažič Franc, Cesta v Mestni log 28,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 04
0354390, izdala Zavarovalnica Tilia d. d.
s-66135

Božič Borovac Daša, Trubarjeva cesta
37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2491. s-66235

Božič Igor, Mali Podlog 24, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14781.
p-66009

Bogataj Silva, Log nad Škofjo Loko 5,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 23113. s-66020

Bolta Žiga, Trebinjska ulica 1, Ljublja-
na, indeks Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo. s-66192

Bratož Igor, Vrbovec 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 26538.
s-66001

Bricelj Martin, Brodarjev trg 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40067.
s-66169

Buh Bronislava, Smelijevo naselje 41,
Lož, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1468. s-66185

Burger Dragica, Jemčeva cesta 14/c,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne frizerske šole v Ljubljani, izdano na
ime Lindič Dragica, leta 1974. s-66190

Cafuta Doris, Ptuj, zaključno spričevalo,
šolsko leto 91/92. p-66088

Ceglar Irena, Valvazorjeva ulica 16,
Šmartno pri Litiji, potrdilo o znanju CPP, št.
1321. s-66234

Cerar Neža, Brezovica 14, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 28883. s-66091

Cerovšek Roman, Okrog 6, Gabrovka,
diplomo Železniške srednje šole v Ljublja-
ni, št. 270, izdana leta 1986. s-66002

Cestnik Marija, Vreskovo 53, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2937.
g-66120

Ćehajić Demir, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Agroživil-
ske šole v Ljubljani, letnik 1994. s-66034

Čakš Aleksander, Loče, vozniško dovo-
ljenje, št. 9878. p-66028

Čede Janez, Petrovče 219, Petrovče, za-
varovalno polico, št. 0171093. p-66061

Čepin Aljoša, Šaranovičeva 9, Celje, zdr.
spričevalo, št. 23894. p-66013

Česnik Domen, Detelova 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 59. s-66021

Čoh Jernej, Cnengdujska 32, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4653. s-66283

Čop Marinka, Stranski vrh 4, Podkum,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9319,
izdala UE Litija. s-66070

Čretnik Dejan, Kolodvorska 2, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69835,
izdala UE Maribor. s-66138

Čufer Aleksander, Goriške fronte 106,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-66025

Čuš Marko, Rimska pl. 23, Ptuj, spriče-
valo 1. letnika gimnazije. g-66265

Dekleva Goran, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39291.
s-66065

Delić Đemal, Roška 43, Kočevje, diplo-
mo Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev, izdana leta 1991. s-66008

Delič Nedžad, Hrušica 70, Jesenice, voz-
niško dovoljenje. g-66198

Djukič Jovo, Fosterjeva 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. AH, št. 6173.
g-66220

Dolinar Malka, Jakčeva ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
212197, št. reg. 10868. s-66112

Dolinšek Božena, Bratovževa ploščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843757, št. reg. 97223. s-66193

Dornik Boris, Ormož, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 5118, izdala UE Ormož.
g-66081

Dragan Sergej, Ulica Dušana Jereba 12,
Slovenske Konjice, vozovnico, št. 1025.
g-66202

Draksler Stanislav, Golnik 163, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 643147.
g-66028

Drole Valentina, Klavže 17, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000593593. p-66083

Drvarič Matilda, Ulica bratov Učakar 82,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ. s-66240

Dujmovič Uroš, Levstikova 7, Pivka,
spričevalo o končani OŠ. g-66079

Đorđevič Tatjana, Zrinskega 15, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Moste, izdana
leta 1976. s-66095

Egelič Peter, Grampovčanova 29, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24251.
s-66075

Eletva Davor, Cesta na Markovec 9, Ko-
per, spričevalo o končani OŠ. g-66224

Erjavšek Mitja, Žejno 1, Krška vas, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 35648.
s-66237

Fazlič, Ulica talcev 15, Zagorje, izkaznico
za dodatno zdravstveno zavarovanje. g-66271

Felle Franjo, Podgorje 76/a, Podgorje,
zaključno spričevalo – mizar, šolsko leto
94/95. g-66216

Ferengja Rok, Mačkov kot 13 a, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-66054

Flajs Sašo, Brilejeva ulica 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133615, št. reg. 183111. s-66287

Franetič Leon, Pretnerjeva 3, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednjeelek-
trotehnične šole v Novi Gorici, izdano leta
1984. g-66213

Franza Andrej, Rotarjeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974131, št. reg. 130668. s-66239

Frol Boštjan, Trg svobode 32, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10447.
g-66222

Gabrič Tadej, Slape 42, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6254.
s-66071

Gajser Damjan, Strnišče 6 a, Kidričevo,
zaključno spričevalo, izdano leta 1989.
g-66013

Gajšek Mihelca, Prekorje 36 a, Škofja
vas, zavarovalno polico, št. 0409910.
g-66025

Gantar Leopold, Rozmanova 32, Novo
mesto, diplomo, št. I-55/85. g-66119

Gašparič Milena, Ocinje 7, Rogašovci,
delovno knjižico, št. 0229725, reg. št.
59092. p-66122

Gašperič Janez, Vogelna ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
689346, št. reg. 110261. s-66039

Gibičar Štefan, Kroška 43, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 30391.
p-66045

Glinšek Rok, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-66152

Godnič Marjo, Komen 101, Komen, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6327.
s-66100

Golež Marko, Lopata 23 E, Celje, diplo-
mo Srednje kemijske šole v Celju, izdana
leta 1988. s-66007

Golob Jože, Matije Gubca 21 a, Murska
Sobota, spričevalo, št. 204 ŠC Boris Kidrič,
izdano leta 1969. g-66097

Gotlib David, Mirana Jarca 22, Novo me-
sto, spričevalo, št. 15-125/93. g-66254

Grabnar Jože, Papirniška 13 a, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-66142

Granda Franc, Podgorska 10, Kočevje,
hranilno knjižico, št. 1283911. g-66268

Graoran Dragica, Drnovo 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2907,
izdala UE Kamnik. s-66053

Gregorin Gregor, Škapinova 13, Celje,
vozniško dovoljenje za motorno kolo, izda-
la UE Celje. p-66003

Grgič Samir, Cesta v Rovte 7, Jesenice,
kuponske kartice, št. 500250 na relaciji Kor.
Bela-Begunje. g-66241

Grkman Gregor, Goričica pri Ihanu 28,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. G, št.
25921. s-66206

Grlica Silvester, Bog. Magajne 12, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1885, izdala UE Izola. p-66085

Groznik Natalija, Pot na Orle 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 38399.
s-66010

Grudnik Robert, Dol pri Pristavi 2 c,
Pristava pri Mest., vozniško dovoljenje, kat.
BCHG, št. 13097, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-66047

Grum Dušan, Podrečje 60 a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13341,
izdala UE Domžale. s-66141

Hadžič Mehmed, Vojkovo nabrežje 28,
Koper, listino. g-66117

Hafner Milan, Sr. Bitnje 59, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
31805, S 735379. g-66144

Hajdarević Dejan, Linhartova cesta 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
169952, izdala UE Ljubljana. s-66158

Hlupič Mladen, Podgorje 34 b, Podgor-
je, preklic vozniškega dovoljenja, objavljen
v UL RS, št. 53/96. g-66029

Horvat Matija, Vojkovo nabrežje 28, Ko-
per, listino. g-66109
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Horvat Sara, Mladinska 25, Izola, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 01-05-555/1-1992. p-66086

Horvat Sara, Mladinska 25, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6957.
p-66087

Hočevar Valentin, Zapoge 6, Vodice, za-
varovalno polico, št. AO 277237. s-66011

Hočurščak Božidar, Dolgovaške gorice
255, Lendava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11009. p-66120

Hrast Branko, Livek 23, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, kat. F, št. 6394, izdala UE
Tolmin. p-66084

Hren Antonija Marija, Velike Lašče 128,
Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 66074, S 847126, izdala UE Ljub-
ljana. s-66106

Hribar Urška, Trg revolucije 32, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7328,
izdala UE Trbovlje. g-66096

Ivanetič Janez, Trubarjeva 3, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, izda-
la UE Črnomelj. p-66022

Ivasevič Miodrag, Trubarjeva 40, Piran,
listino. g-6615

Jagodić Stanislav, Ljubljanska cesta 4 d,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12637, izdala UE Grosuplje. s-66063

Jelen Vinko, Tabor 60, Tabor, spričeva-
lo, št. 6. g-66272

Jereb Barbara, Trebija 29, Gorenja vas,
vozovnico št. 477256, izdal Alpetour.
g-66147

Jereb Jasna, Trebija 29, Gorenja vas, vo-
zovnico št. 453010, izdal Alpetour. g-66149

Jereb Matjaž, Idrijska cesta 2, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10118,
izdala UE Vrhnika. s-66005

Jereb Milan, Kosovelova ulica 15, Žiri,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje kovi-
narske in cestno prometne šole v Škofji Lo-
ki. s-66041

Jerič Jože, Žabjak 15, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5011, izdala UE
Trbovlje. g-66118

Jerman Henrik, Vina gorica 23, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S564576. s-66250

Jerman Marko, IX korpus 15, Izola, za-
varovalno polico in zeleno karto. g-66204

Jesenek Roman, Kramberk 16, Loče, de-
lovno knjižico. p-66111

Jovičič Darjan, Preglov trg 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S168317, št. reg. 184594. s-66255

Kajzer Ida, Škale 122/A, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 05753.
p-66098

Kariž Andrej, Povir 67, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 13924. p-66021

Kaučič Marko, Strjanci 4, Podgorci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8903, izdala
UE Ormož. g-66146

Kazić Miroslav, Gorenji globol 15, Mir-
na peč, vozniško dovoljenje, št. 35243.
g-66252

Kerbler Ljudmila, Viška 14, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 2219. p-66049

Kešner A., Svobode 97, Piran, potrdilo o
opravljenem preizkusu znanja, št.
01/05-1090/1992. g-66242

Kešner Albin, Trg svobode 97, Piran,
vpisni list za čoln, št. 01/03-996/1994.
g-66273

Kikelj Nika, Ponikve 14, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 1032656, izdala UET-
olmin. p-66056

Kleva Valter, Padna 43, Sečovlje, delov-
no knjižico. g-66121

Kličič Šefik, Koperska ulica 12, Izola,
zavarovalno polico, št. 451620. g-66264

Klobasa Kristina, Cesta Krških žrtev 66,
Krško, diplomo Srednje živilske šole Med-
log Celje. p-66089

Klukovič Lea, Hrušica 95, Jesenice, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4825. s-66188

Knez Jožef, Brodarjeva ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20928.
p-66097

Kožar Jože, Dol. Pirošica 6, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, št. 9721. p-66039

Kocet Lidija, Sv. Urban 14, Štrigova,
spričevalo, izdano leta 1993. g-66139

Kolar Romana, Sp. Ponkvica 11 A, Gro-
belno, spričevalo. p-66073

Kolenc Matjaž, Brdce 40, Dol pri Hrast-
niku, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 4419, izdala UE Hrastnik. g-66132

Kolman Jožica, Sela 61, Dolenjske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30741. g-66251

Kolman Miha, Zasip, Polje 14, Bled, vo-
zovnico, št. 521813, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-66023

Korber Robert, Celovška 179, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12478.
s-66042

Korlat Elvisa, Poštni vrt 15, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 853206.
s-66176

Korošak Karol, Jamna 5/a, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4874. p-66017

Kotnik Nataša, Poljanska 26, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28579.
s-66072

Kovačevič Jani, Fazanska 8, Lucija, Por-
torož, indeks, št. 09950226. g-66262

Kovačevič Milan, Raičeva ulica 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8333. s-66197

Kozoderc Mojca, Podlože 17, Ptujska go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31722.
g-66231

Krajnc Suzana, Cuber 16, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7562.
p-66015

Križan Helga, Cankarjeva 28, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-66127

Križan Tanja, Ledine 145, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. p-66126

Križman Andreja, Stanežiče 12 a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
141998, S 768052, izdala UE Ljubljana.
s-66151

Križnik Peter, Botričnica 10, Šentjur, za-
varovalno polico št. AO št. 0378428, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. g-66143

Krušnik Janko, Šalek 93, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Ve-
lenje. p-66092

Kunc Milena, Rovte 89 a, Rovte, spriče-
valo 8. razreda OŠ Logatec, izdano leta
1970. s-66103

Lah Jožef, Zagojiči 8, Gorišnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26459, izda-
la UE Ptuj. 66214

Lah Zdenko, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12130.
p-66100

Lavrič Aljaž, Zoisova 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 602249,
št. reg. 43071, izdala UE Kranj. g-66090

Lavrič Janž, Marice Kovačeve 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4649.
s-66212

Lavtižar Maja, Vršiška c. 42, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1080186. g-66258

Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, št. AO-01, št. 00299061.
p-66080

Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, št ZK 00277197.
p-66081

Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, št. SE-ŽI-95 2537, 2538
in 2539. p-66082

Lepoša Agneza, Lucova 5, Gornji Pe-
trovci, vozniško dovoljenje, št. 7213.
p-66042

Levstek Rok, Ulica Vide Pregarčeve 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
26969. s-66292

Lešek Silvester, Aškerčev trg 13, Laško,
delovno knjižico. p-66053

Lichtenegger Pavla, Kidričeva 55/A, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
04085. p-66105

Lipnik Martin, Jelovškova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 934539, št. reg. 172448. s-66280

Ličen Jerica, Poženelova 7, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 9200, izdala UE
Laško. p-66071

Logonder Robert, Sp. Škofije 12 a, Ško-
fije, vozniško dovoljenje, št. 18575. g-66018

Lokič Diana, Breg pri Kočevju, Stara
Cerkev, kartico žiro št. 84638, izdala HKS
Kočevje. g-66136

Lončar Ivan, Ledina 22, Sevnica, delov-
no knjižico, reg. št. 7761. p-66020

Lončarič Anton, Negova 90, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5243. p-66016

Lorbek Nella, Kamniška 17, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27717.
s-66027

Ločina Gojko, Lovrenc na Dravskem p.
92, Lovrenc, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. 17741, izdala UE Ptuj. g-66140

Lukežič Tjaša, Maistrova 49, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 99986.
g-66191

Mahne Romana, Postojnska 5, Izola, za-
varovalno polico, št. 0411361 od 21. 3. 96
do 29. 3. 1997 in zeleno karto 0385668.
g-66215

Maleševič Đorđe, Cesta v Rovte, Jeseni-
ce, listino. g-66229

Mamec Anita, Cankarjeva 82, Nova Go-
rica, delovno knjižico. p-66027

Marinček Miroslav, Švarova ulica 7,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101034703. s-66016

Markelj Marija Maja, Polje c VI/28,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15901. s-66162

Marn Dušan, Cesta Juleta Gabrovška 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
85301, št. reg. 39632, izdala UE Kranj.
g-66256
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Marn Majda, Cesta Juleta Gabrovška 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
288504, št. reg. 25657, izdala UE Kranj.
g-66257

Marčeta Božo, Borkoviči 32, Banja Lu-
ka, osebno delovno dovoljenje, št.
0424410389. s-66210

Medved Lojzka, Male Češnjice 8, Gro-
suplje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole, šolsko leto
89/90 in 90/91. s-66290

Meglič Maja, Mlinska pot 18, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2448, izdal
LPP. s-66052

Mehle Rudi, Žaucerjeva ulica 14, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Kovinarske sred-
nje šole v Ljubljani, izdano leta 1965.
s-66181

Mejak Loredana, Horte 37, Izola, letno
spričevalo 3. razreda Upravno administra-
tivne šole. g-66012

Mejač Franci, Babja vas 10, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28623. g-66219

Mencin Dušan, Staničeva ulica 5, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH.
p-66024

Mencin Frane, Gorenje Dole 3, Škocjan,
listino. g-66274

Merzdovnik Jelka, Mislinjska Dobrava
12, Šmartno/Slovenj Gradcu, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 6152. g-66245

Mihevc Danijela, Jadranska 73, Anka-
ran, vozniško dovoljenje, št. 23768. g-66277

Mikič Danijela, Cesta dveh cesarjev
104u, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 3344. s-66058

Mivšek Andrej, Zavratec 10 a, Rovte,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4689.
s-66057

Morina Rexhep, Globore, Glogovac,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424404442.
s-66236

Motnikar Franjica, Bevkova ulica 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7054. s-66017

Mrak Matej, Bratovževa ploščad 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14360.
s-66111

Mrak Zist, Pokopališka 26, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 0417941. g-66276

Mrđa Anica, Reška 7, Kočevje, delovno
knjižico, reg. št. 2676. g-66269

Mubi Boštjan, Britof 70, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 0374192. g-66279

Mulaček Maja, Murnova cesta 2, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19396. s-66289

Mušič Jože, Novo polje cesta XVI 13 a,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0397974,
izdal Adriatic Ljubljana. s-66156

Nedeljkovič Dragan, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico št.
1775, izdal LPP. s-66130

Nemeš Jožef, Delenci 55, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, št. 1189. p-66044

Novak Branko, Šmarjeta pri Celju 7,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 16362.
p-66050

Novak Danica, Črnivec 29, Brezje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13263.
g-66195

Novak Franc, Loke pri Zagorju 53, Ki-
sovec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3714. p-66034

Novak Metka, Štihova ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje kat. BGH, št.
165521, S 292533, izdala UE Ljubljana.
s-66126

Novinec Roman, Seliškarjeva cesta 15,
Grosuplje, indeks Fakultete za šport v Ljub-
ljani. s-66148

Oblak Alenka, Spodnja Slivnica 41, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19328. s-66170

Obrez Miran, Dobrteša vas 55, Šempeter
v Sav. dolini, vozniško dovoljenje, št.
20392. p-66070

Obu Franc, Podgorje 17, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 09039.
p-66101

Odlazek Izidor, Osredek 12, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10347.
p-66038

Okorn Peter, Luče 48 b, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 19547, izdala
UE Grosuplje. s-66161

Omahen Matjaž, Jelovškova 20, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 365316, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-66003

Osterman Vanja, Stara cesta 12, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
317354, izdala UE Logatec 24. 2. 1993.
s-66137

Ošlaj Jožef, Filovci 168, Bogojina, voz-
niško dovoljenje, št. 16926. p-66046

Ošlaj Mirjana, Tomšičeva 25, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2796.
p-66054

Oštir Ksenja, Gor. Pirošica 131, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16080.
p-66040

Palčič Tomaž, Vrhnika pri Ložu 50, Sta-
ri trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 2311. s-66203

Pavel Viljem, Polana 17, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 25161. p-66055

Pavličič Sonja, Adamičeva 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848668, št. reg. 50867. s-66035

Pačnik Miroslav, Silova 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24768.
p-66104

Perc Kristina, Aljaževa 17, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6134, izdal
LPP. s-66051

Perko Jožica, Valentinčičeva 12, Solkan,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
izdala UE Nova Gorica. p-66026

Peršuh Gregor, Koritno 2, Majšperk, po-
trdilo o znanju CPP, št. 8279, izdala UEP-
tuj. g-66074

Petek Matjaž, Pugljeva ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S100452, št. reg. 182860. s-6275

Peternelj Metod, Ulica OF 8, Cerkno,
spričevalo o končani OŠ, izdano leta 1979
pri Ljudski univerzi Škofja Loka. p-66094

Petrina Tanja, Trubarjeva 65, Celje, de-
lovno knjižico. g-66078

Pezdir Boštjan, Hrušica 148, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1022311. g-66015

Pečounik Jani, Ostrog, Šentjernej, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 31371.
g-66077

Picek Tadeja, Žlebič 18 a, Ribnica, in-
deks z vpisanim 1. in 2. letnikom Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
šolsko leto 86/87 in 87/88. g-66223

Pielick Jernej, Žibertova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139858. s-66189

Pirnat Vanja, Lavričeva ulica 4, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0310043.
s-66172

Pirš Miro, Loke, Laze v Tuhinju, zava-
rovalno polico št. 0331340 1-AO-01, izda-
la Zavarovalna družba Adriatic d. d.
s-66131

Požun Tilen, Resljeva 32, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole v Ljub-
ljani. s-66110

Podgoršek Tanja, Kovorska 57, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8652.
g-66024

Polajžer Boštjan, Stranje 29, Šmarje pri
Jelšah, carinsko izkaznico št. 0505050 z dne
15. 5. 1995. g-66050

Polc Peter, Ržiše št. 2, Zagorje ob Savi,
indeks Pedagoške fakultete smer socialna
pedagogika v Ljubljani. s-66177

Povalej Nataša, Taborska cesta 16, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Srednja upravna administrativna šola v
Ljubljani leta 1992 na ime Fabijan Nataša.
s-66056

Počivavšek Marjan, Trška c. 56, Podče-
trtek, diplomo, št. 235. p-6613

Praznik Aleš, Omahnova ulica 19 a,
Ljubljana, indeks Biotehniške fakultete v
Ljubljani, št. 71950415. s-66038

Pretnar Bojana, Kajuhova 28, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Šola
za prodajalce v Kranju leta 1980 na ime
Šavs Bojana. s-66060

Pristušek Ivana, Plešivec 39/A, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1646.
p-66103

Prusnik Bronislav, Ljubljanska 80, Dom-
žale, diplomo Srednje gradbene šole, izdana
leta 1982. s-66026

Pucer Maša, Jadranska c. 11, Ankaran,
indeks VEKŠ Maribor, št. 81358634, izdan
na ime Domjan Maša. g-66145

Puhner Franc, Gregorčičeva 9, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7515,
izdala UE Brežice. p-66041

Radunič Progar Toni, Volaričeva 36, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11463. p-66065

Rauh Anton, Delač 4, Vas, vozniško do-
voljenje. g-66083

Ravnikar Alojzij, Pristava pri Višnji gori
21, Višnja gora, vozniško dovoljenje.
g-66125

Račič Janja, Podreber 10, Polhov Gra-
dec, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Srednja šola za trgovski promet v Ljubljani
leta 1982. s-66168

Rebernik Vili, Titova 76, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. 547795. g-66259

Rebula Drbnjaković Zdenka, Klanska
ulica 17, Medvode, zavarovalno polico, št.
354394 in polico št. 61994 - kasko zavaro-
vanje. s-66285

Remec Matija, Riharjeva ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
630992, št. reg. 160470. s-66208

Resman Slavko, Kajuhovo naselje 34,
Kočevje, hranilno knjižico, št. 1374511.
g-66227

Ribnikar Marta, Partizanska 2 b, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804615, št. reg. 32809. g-66200
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Rigler Tone, Ponova vas 36, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12222,
izdala UE Grosuplje. g-66157

Rikič Snežana, Puhova 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 15797.
s-66055

Rizmal Anton, Cesta na Vrbje 2, Žalec,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgov-
ske šole Celje. p-66033

Romih Polona, Šegova ulica 88, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
18373. s-66244

Roudi Andrej, Dolomitska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448544, št. reg. 140001. s-66291

Roudi Liljana, Kovačevci 19, Grad, voz-
niško dovoljenje, št. 24717. p-66123

Rovanšek Tina, Pot v gozd 11, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14159, izdala UE Grosuplje. s-66061

Rozman Uroš, Oljčna pot 33/E, Koper,
indeks. g-66089

Rupnik Marija, Slatno 17, Dol pri Hrast-
niku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6481. g-66267

Rustja Evald, Vinarska cesta 2, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951566. g-66106

Sabotin Emil, Vučja Gomila 142, Fo-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 24938.
p-66043

Sarajlija Zlatko, Gradišnikova ulica 2,
Borovnica, diplomo Srednje šole tiska in
papirja, izdana leta 1983. s-66248

Sedovnik Ivan, Srednji Dolič 12 A, Mi-
slinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10641. g-66030

Selimovič Sonja, Okrogarjeva 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36139.
p-66029

Senekovič Andrej, Kersnikova 5, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25452. p-66102

Seršen Mira, Dvorje 77 a, Cerklje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstil-
ne šole v Kranju, izdano leta 1978 na ime
Plevel Mira. s-66004

Setničar Andrej, Novosadska ulica 6,
Ljubljana, potrdilo o uspešno konačnem us-
posabljanju z delom, izdano leta 1988, št.
12/88. s-66281

Sečki Helenca, Frankolovskih žrtev 57,
Celje, spričevalo. p-66051

Sitar Franci, Kranjska 51, Tržič, voz-
niško dovoljenje. p-66115

Slabe Nuša, Žibrše 17, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 476495. s-66243

Smolar Anton, Pameče 106 A, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3824. g-66099

Smrdelj Marjan, Volharjeva ulica 13,
Pivka, zavarovalno polico, št. 369076.
g-66022

Smrkol Marta, Lukovica pri Domžalah
43, Lukovica, zavarovalno polico št.
353681, izdala Zavarovalnica Tilia. s-66166

Sosič Rajko, Mestni trg 16, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. g-66114

Srebot Jože, Frankolovo, zavarovalno
polico, št. 6415265. g-66080

Srša Ivan, Šinkova 16, Središče ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. FGH, izdala
UE Ormož. g-66098

Starc Marija, Dolinska 21, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 853. g-66032

Starič Ivan, Stritarjeva 10, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 13834. g-66031

Sterle Mojca, Črna vas 128, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565633. s-66282

Stojakovič Goran, Savska cesta 20,
Kranj, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-66211

Stojko Dejan, Špeglova 7, Velenje, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Centra srednjih šol
Velenje. p-66091

Stopar Marjan, Za Humcem 10, Dolenja
vas, spričevalo. g-66226

Stražar Iztok, Hubadova 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8747. s-66062

Stradar Aleš, Opekarna 2/a, Trbovlje, di-
plomo Srednješolskega centra Miha Marin-
ko Trbovlje. g-66221

Suhadolc Urška, Podutiška ulica 242,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9688. s-66284

Šetina Dušan, Rumanja vas 43, Straža,
spričevalo, št. 375/88-82. g-66228

Šink Marjan, Spodnje Pirniče 54, Šmart-
no, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 106834, S 545180, izdala UE Ljubljana.
g-66134

Škofic Robert, Dvorje 9, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 41430, S
1045244, izdala UE Kranj. s-66165

Škopič Elvis, Cesta na Kope 22, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 12223.
s-66270

Škrlj Miran, Tržaška 40, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 12538. p-66037

Štefanič Matej, Žiberci 48, Apače, spri-
čevalo 8. razreda. p-66018

Šuler Lojzka, Preglov trg 5, Ljubljana, in-
deks Visoke upravne šole v Ljubljani. s-66186

Tomič Perica, Gorkijeva 10, Izola, zava-
rovalno polico, št. 373707. g-66082

Tribušon Egon, Renški podkraj 17/D,
Renče, spričevalo 3. letnika Kovinarske šo-
le Branko Brelih v Novi Gorici, št. 847,
šolsko leto 77/78. p-66057

Tršar Boštjan, Pavšičeva 15, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
762309. s-66049

Trček Janez, Tavčarjeva 1, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0420567 z 50 procent-
nim bonusom. s-66102

Tušar Aleksander, Tolmin, vozniško do-
voljenje, št. S 526219. p-66023

Ugarak Muhamed, Oborci, Donji Vakuf,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544430, št. reg. 193426. s-66278

Uršič Brus, Milka, Hotedršica, spričeva-
lo o končani OŠ. g-66199

Utenkar Gorazd, Pod topoli 47, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 24789.
s-66253

Ušaj Silva, Šempas 137, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. p-66035

Vesel  Mojca,  Spodnje  Koseze  11,
Lukovica, zavarovalne police, št. AO
404511, 404565, ZK 308507 in 379587.
s-66173

Vidmar Andreja, Kajuhova 5, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13594. g-66247

Vidmar Kristina, Kajuhova 8, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-66249

Viher Ivan, Arnače 28, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 00966.
p-66099

Voje Ibrima, Primorska ulica 8, Ljublja-
na, indeks Srednje trgovske šole v Ljublja-
ni. s-66067

Vojska Katarina, Most na Soči 6, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S 794416,
izdala UE Tolmin. p-66090

Vranić Marko, Pod smreko 6, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Črnomelj. g-66266

Vrančič Davor, Tominškova ulica 76,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0272186.
s-66183

Vrbančič Franc, Prvenc 6 B, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, 17540.
p-66093

Vrhovnik Ludvik, Koroška ulica 3, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3564. g-66246

Vugrinec Erika, Kranjčeva 8, Lendava,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
medicinske šole Rakičan, št. 1/629, izdani
na ime Vučak Erika. p-66011

Vukovič Dragana, Obala 113, Lucija,
Portorož, diplomo PTT srednješolskega cen-
tra v Ljubljani. g-66263

Zagoranski Laura, Turniška 17, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika gimnazije, šolsko
leto 92/93 in 93/94. g-66113

Zoran Silvija, Loka 93, Tržič, spričevalo
OŠ. g-66218

Zornik Matej, 25. junija 3/A, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-66036

Zupan Vera, Na Jelovo 29, Radeče, voz-
niško dovoljenje, št. 1667. p-66014

Zupanc Barbara, Rimske Toplice, voz-
niško dovoljenje, kat. B, izdala UE Laško.
p-66052

Zver Vladimir, Lipovci 124, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 11778. p-66125

Žabkar Andi, Hladnikova cesta 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065652, ser. št. 170005. s-66174

Žabot Eva, Dravska 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 117202, S
135807, izdala UE Ljubljana. s-66064

Železnik Zdenko, Ivančičeva 18/a, An-
karan, zavarovalno polico, št. 330188.
g-66205

Žerjal Majda, Loznica, diplomo FNT
Farmacija v Ljubljani, izdana leta 1982, na
ime Žerjal Gruevska Majda. s-66207

Žilić Reuf, Kotorsko, Doboj, delovno
knjižico. s-66209
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