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Številka 16 Razglasni del z dne 22. marca 1996 Leto VI

Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 7467/94 Rg-316

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

PROKOT,  proizvodno  in  trgovsko
podjetje, d.o.o., Vrtnarska 8, Ribnica, reg.
vl. št. 1/016782/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Lovšin Janez in Lovšin
Leon, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Lovšin Janeza 4.000 SIT in Lovšin Leona
4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 1. 2. 1995

Srg 7518/94 Rg-317

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

TINECCA, podjetje za poslovne sto-
rtve,  trgovino,  proizvodnjo  in  turizem,
Tratnikova  24,  Ljubljana,  reg.  vl.  št.
1/18044/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 13. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Pilih Maja, Tratniko-
va 24, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Pilih Majo.

Srg 7519/94 Rg-318

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

TINEX, podjetje za trgovino, marke-
ting, kmetijsko proizvodnjo, Tratnikova
24, Ljubljana, reg. vl. št. 1/17207/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pilih Martin, Tratnikova
24, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Pilih Martina, Tratnikova 24, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 6. 2. 1995

Srg 7546/94 Rg-319

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba AVTO LANGI, prodaja avto-
mobilov, d.o.o., Riharjeva 28, Ljubljana,
reg. vl. št. 1/07190/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 1. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marjanca Langerholc,
Riharjeva 28, Ljubljana z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Marjanco Langerholc.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

dne 9. 2. 1996

Srg 1494/95 Rg-320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

BOROPAK, podjetje za proizvodnjo
in embaliranje, d.o.o., Borovnica, Cesta
na Grič 1, Borovnica, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj Andrej Funduk, Cesta na
Grič 1, Borovnica, z ustanovitvenim kapita-

lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Andreja Funduka.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 10. 1995

Srg 16187/94 Rg-321

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ALFA INVEST – upravljanje večsta-
novanjskih in poslovnih zgradb, Ljublja-
na, d.o.o., preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 15. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kordež Štefan, Glinš-
kova ploščad 7, Ljubljana in Dagarin To-
maž, Partizanska c. 45, Škofja Loka, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
6.000 SIT prenese na ustanovitelja Kordež
Štefana, 2.000 SIT pa na ustanovitelja Da-
garin Tomaža.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

dne 6. 12. 1995

Srg 8806/94 Rg-322

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  BOR,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Gimnazijska c. 22, Trbovlje, reg.
vl. št. 1/10061/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 25. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici Majda Štrumelj, Sallau-
mines 9/a, Trbovlje z ustanovitvenim kapi-
talom 1.000 SIT in Marjeta Vrabič, Sallau-
mines 10/a, Trbovlje, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
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2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici
Majdo Štumelj in Marjeto Vrabič.

Srg 8844/94 Rg-323

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba MGF, trgovina, proizvodnja,
uvoz, izvoz, d.o.o., Kebetova 1, Ljublja-
na, reg. vl. št. 1/13742/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dejan Zavašnik, Pavši-
čeva 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 3.900 SIT in MG Rijeka, Inženiring,
proizvodnja i promet, d.o.o., Krasica 52,
Rijeka z ustanovitvenim kapitalom 4.100
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Dejana Zavašnika in MG Rijeka, Inženi-
ring, proizvodnja i promet, d.o.o., Rijeka.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

dne 7. 12. 1995

Srg 16788/94 Rg-324

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba IPI PIRNAT, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo in trgovino, Cesta na Br-
do 7, Ljubljana, reg. vl. št. 1/18947/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Igor Pirnat, Iga Grudna
26, 96, Ljubljana z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Igorja Pirnata.

Srg 12995/94 Rg-325

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba V.O.P., agencija za varovanje
oseb in premoženja, Vzajemna 7, Ljub-
ljana, reg. vl. št. 1/07837/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ciril Repnik, Vzajemna
7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku

2000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Cirila Repnika, Vzajemna 7, Ljubljana.

Srg 7950/94 Rg-326

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba LIMBAR, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Štihova
19, Ljubljana, reg. vl. št. 1/09790/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Badovinac Milan, Štiho-
va 19, Ljubljana z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Milana Badovinca.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

dne 8. 12. 1995

Srg 8138/94 Rg-327

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba CONTAX, tax consulting, pod-
jetje za davčno svetovanje, d.o.o., Švabi-
čeva 7, Ljubljana, reg. vl. št. 1/12014/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustavnovitelj je Iztok Ozimek, Švabi-
čeva 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom  2.000 SIT,  ki  prevzema  obveznost
plačila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Iztoka Ozimeka.

Srg 16873/94 Rg-328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba VARNOSTNA SLUŽBA ČUK,
podjetje za varovanje oseb in premože-
nja, Gosposvetska 4, Ljubljana, reg. vl. št.
1/19781/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Drago Čuk, Gosposvet-
ska 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Draga Čuka.

Srg 7577/94 Rg-329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba WECOS, podjetje za analitsko
planske storitve, d.o.o., Cesta talcev 17,
Medvode, reg. vl. št. 1/16800/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Weber Alenka, Cesta
talcev 17, Medvode, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Weber Alenko.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 12. 1995

Srg 13062/94 Rg-330

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ZOOŠPED, podjetje za prevoz
živali, Tbilisijska 60, Ljubljana, reg. vl.
št. 1/19753/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 24. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Branko Križ, Tbilisijska
60, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Branka Križa.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1995

Srg 13026/94 Rg-331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba MEMBRA, podjetje za proiz-
vodnjo, svetovanje in zunanjo trgovino,
Leninov  trg  5,  Ljubljana,  reg.  vl. št.
1/13584/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tomšič Lojze, Leninov
trg 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 4.000 SIT in Tomšič Dušan, Ilirska 9,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 4.000
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SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Tomšič Lojzeta in Tomšič Dušana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 12. 1995

Srg 17927/94 Rg-332

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba   JANEZ   TRANS,   prevozi,
rent-a-car, d.o.o., Šmartinska 14, Ljub-
ljana, reg. vl. št. 1/04412/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Janez Jurjevič, Šmar-
tinska 14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 1.000 SIT, Edvard Kresal, Cesta špan-
skih borcev 27, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Janeza Jurjeviča in Edvarda Kresala.

Srg 7580/94 Rg-333

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  QBIT,  proizvodnja,  servis
in  računalniški  inženiring,  d.o.o.,  Ljub-
ljana,  Agrokombinatska  10 a,  reg.  vl.
št. 1/02894/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 5. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Stepan, Agrokom-
binatska 10a, Ljubljana z ustanovitvenim
kapitalom 1.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Stepan Jožeta in Stepan Ksenijo.

Srg 7960/94 Rg-334

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba DID TRADE, družba za pro-
izvodnjo in trženje z neživilskimi izdelki,
d.o.o., Palmejeva 22, Ljubljana, reg. vl. št.
1/05209/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Draško Jovičevič, Pal-
mejeva 22, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-

pitalom 700 SIT, Dušan Papež, Hinje, Hrib
9, z ustanovitvenim kapitalom 700 SIT in
Igor Dostal, Jamova 50, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 700 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
Draška Jovičeviča, Dušana Papeža, Igorja
Dostala.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 12. 1995

Srg 13299/94 Rg-335

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba MWM, podjetje za marketing,
računalništvo in trgovino, d.o.o., Brejče-
va 16, Domžale, reg. vl. št. 1/17545/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mitja Letnar, Brejčeva
16, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
4.000 SIT in Majda Letnar, Brejčeva 16,
Domžale, z ustanovitvenim kapitalom 4.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Mitja Letnar in Majdo Letnar.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 12. 1995

Srg 08005/94 Rg-336

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba VEANDA, podjetje za gospo-
darsko  svetovanje,  d.o.o.,  Vojkova  1,
Ljubljana, reg. vl. št. 1/02309/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andrej Toporišič, Kr-
žičeva 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 1.000 SIT in Nedeljko Dabič, Neu-
bergerjeva 2, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Andreja Toporišiča in Nedeljka Dabiča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 12. 1995

Srg 1125/95 Rg-337

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

OTO, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina c. IV/5, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 24. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Daniel-Oto Malenšek,
Rožna dolina c. IV/5, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 1. 1996

Srg 5852/94 Rg-341

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Vita MEA, d.o.o., Domžale, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 4. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Renata Šekoranja,
Veljka Vlahoviča 9, Domžale, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 1995

Srg 11542/94 Rg-342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ESKA, zasebno podjetje za trgovino
na debelo in drobno, zunanja trgovina in
gostinstvo, ter turizem, d.o.o., Ljubljana,
Glinškova 1, reg. št. vl. 1/07890/00, prene-
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ha po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 6. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Stojkovič, sedaj
Emeer Edita, Glinškova pl. 1, Ljubljana in
Kotnik Anita, Vrhpolje 45, Kamnik, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ci, in sicer na Emeer Edito 1.500 SIT in na
Kotnik Anito 500 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

27. 3. 1995

Srg 11998/94 Rg-343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

EQUUS, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino  živilskih  in  neživilskih  proizvodov,
storitve, zunanja trgovina, zastopanje tu-
jih partnerjev in konsignacije, d.o.o., Za-
log 32, Škofljica, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Riossa Daniela, Zalog
32, Škofljica, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 17039/94 Rg-344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

JULIATRADE – zasebna družba za
opravljanje  trgovinskih  poslov,  d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kernjus Mario in Bizaj
Danila, oba Via Montisel 22, Farra d Isonzo,
Gorica, z ustanovitvenim kapitalom 110.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
110.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Kernjus Maria 60.000 SIT, na ustanovi-
teljico Bizaj Danilo pa 50.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 1995

Srg 4216/94 Rg-357

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:

Družba FABIANI & SINOVI, d.o.o.,
Trubarjeva  50,  Ljubljana,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Zvezdana Mlakar-Kle-
menc, Breg 10, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku bo premoženje, ki bo ostalo po pokrit-
ju vseh stroškov, nastalih s prenehanjem druž-
be, preneslo v celoti na ustanoviteljico Mla-
kar-Klemenc Zvezdano, Breg 10, Ljubljana.

Srg 4214/94 Rg-358

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:

Družba LABIRINT STYLE, razvoj in
proizvodnja  didaktičnih  igrač,  d.o.o.,
Groharjeva 14, Kamnik, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Žerovnik, Grohar-
jeva 14, Kamnik, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku bo premoženje, ki bo ostalo po po-
kritju vseh stroškov, nastalih s prenehanjem
družbe, preneslo v celoti na ustanovitelja.

Srg 4097/94 Rg-359

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:

Družba  JOE,  posredniško  podjetje,
d.o.o., Velika Račna 21, Grosuplje, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 21. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Okorn in Minka
Okorn, Velika Račna 21, Grosuplje, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku bo premoženje, ki bo ostalo po po-
kritju vseh stroškov, nastalih s prenehanjem
družbe, preneslo v celoti na ustanovitelja po
enotnih delih.

Srg 4110/94 Rg-360

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:

Družba MEPOS, d.o.o., Ljubljana, Li-
vada 9, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Irena Brenčič, Livada
9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku bo premoženje, ki bo ostalo po po-
kritju vseh stroškov, nastalih s prenehanjem
družbe, preneslo v celoti na ustanoviteljico.

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

Temeljno sodišče v Ljubljani

enota v Ljubljani

dne 27. 12. 1994

Srg 4178/94 Rg-361

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba ANDEZ, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Vranja pot 1, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/08818/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zalka Anžič in Jože
Anžič, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku bo premoženje, ki bo ostalo po po-
kritju vseh stroškov, povezanih s preneha-
njem družbe, preneslo na ustanovitelja po
enakih delih.

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

Temeljno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 16. 2. 1995

Srg 10006/94 Rg-362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba HABIČ, družba za trgovino in
posredništvo, d.o.o., Tržaška c. 4, Vrhni-
ka,  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Habič, Šarhova 32,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prene-
hanjem družbe, preneslo na ustanovitelja.

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

Temeljno sodišče v Ljubljani

dne 24. 2. 1994

Srg 10205/94 Rg-363

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba VOLT-AS, d.o.o., Perovo 28,
Grosuplje, preneha po skrajšanem postop-
ku  po  sklepu  skupščine  z  dne  20. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mirko Zabukovec, Pe-
rovo 28, Grosuplje in Branko Klovar, Mleš-
čeno 24, Ivančna Gorica, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prene-
hanjem družbe, prenese na ustanovitelja po
enakih delih.

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

Temeljno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 1994

Srg 94/14070 Rg-364

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Podjetje za upravljanje s stanovanj-
skimi in poslovnimi objekti STOLPNICA
TKS 6, d.o.o., Ljubljana, Trg komandan-
ta Staneta 6, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 14. 7.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Marko Krašovec, Ed-
vard Steblovnik in Anton Sever, z ustanovi-
tvenim kapitalom 105.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
105.000 SIT prenese v celoti na sorazmerne
dele ustanoviteljev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 1. 1994

Srg 94/18641 Rg-365

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba Master, d.o.o., Center za izo-
braževanje in usposabljanje, d.o.o., Ko-
prska 94, Ljubljana, preneha po skrajša-

nem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Josip Lipovec, Ptujska 18,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 94/18656 Rg-366

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ROTOSTAT, podjetje za elek-
tromehanične storitve, Dobravica 22, Ig pri
Ljubljani, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franci Erjavec, Dobravi-
ca 22, Ig pri Ljubljani, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Francija Erjavca, Dobravica 22, Ig pri Ljub-
ljani.

Srg 94/18653 Rg-367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba VIDMAR, podjetje za trgovi-
no, zastopanje, storitve in proizvodnjo,
Topniška ul. 62, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marija Vidmar Top-
niška ul. 62, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Marjano Vidmar, Topniška ul. 62, Ljub-
ljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 2. 1996

Srg 94/11313 Rg-368

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba TR - LES, d.o.o., Krška vas 3,
Krka na Dolenjskem, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Trunkelj Marko in
Trunkelj Zdenka, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
in sicer na vsakega do 1/2.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 3. 1996

Srg 94/12725 Rg-27909

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12725 z dne 4. 7. 1995, pod št. vložka
1/19962/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: HAMOWA-COMMERCE, pod-
jetje za notranjo in zunanjo trgovino in
zastopanje, d.o.o., Trg komandanta Sta-
neta 5, Ljubljana

Skrajšana  firma:  HAMOWA-COM-
MERCE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Trg komandanta Sta-
neta 5

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: HAMOWA GmbH Indu-

strie Anlagen-Handel in Juting trade, d.d.,
izstopila 27. 6. 1994.

Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela usta-
novitelja HAMOWA GmbH Industrie-anla-
gen-Handel, Montage und Wertung, 8000
München, ZR Nemčija in Juting trade, d.d.,
Ljudevita Šestiča 2, Karlovac, Hrvaška.

Srg 94/14498 Rg-27915

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14498 z dne 9. 6. 1995, pod št. vložka
1/21830/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ŠIK IN LINIJA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Levstikova 14

Skrajšana firma: ŠIK IN LINIJA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Levstikova 14
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Marko in Kos Miha,

izstopila 20. 9. 1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela usta-
novitelja Kos Marko, Levstikova 14, Ljub-
ljana in Kos Miha, Levstikova 14, Ljubljana.

Srg 94/04549 Rg-27980

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/04549 z dne 4. 7. 1995, pod št. vložka
1/07778/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: JAN, podjetje za računalništvo,
d.o.o., Ljubljana, Nade Ovčakove 9a

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Nade Ovčakove 9a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kunc Peter, izstopil 26. 4.

1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel ustano-
vitelj Peter Kunc, Nade Ovčakove 9a, Ljub-
ljana.

Srg 94/05983 Rg-28014

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05983 z dne 7. 6. 1995, pod št. vložka
1/19053/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BAČAR, d.o.o., podjetje za za-
ključna dela, popravila lesenih izdelkov,
splošna mizarska dela, Kamnik pod Kri-
mom 139

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

govornostjo
Sedež: Preserje, Kamnik pod Krimom

139
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Bačar Franc, izstopil 10. 5.

1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel ustano-
vitelj Bačar Franc, Kamnik pod Krimom
139, Preserje.

Srg 94/06010 Rg-28019

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/06010 z dne 7. 6. 1995, pod št. vložka
1/13139/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ISN, podjetje za trgovino, turi-
zem, gostinstvo, marketing in izvoz-uvoz,
d.o.o., Dobrova

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

govornostjo
Sedež: Dobrova, Šujica 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Natek Iztok, izstopil 10. 5.

1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel ustano-
vitelj Natek Iztok, Šujica 17, Dobrova.

Srg 94/06046 Rg-28021

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/06046 z dne 7. 6. 1995, pod št. vlož-
ka 1/17930/00, izbrisalo iz sodnega regi-
stra  tega  sodišča  subjekt  zaradi  preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MCR, proizvodnja, projektira-
nje, trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana,
Kneza Koclja 26

Skrajšana firma: MCR, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kneza Koclja 26
Osnovni kapital: 8.925 SIT
Ustanovitelja: Žbontar Sašo in Jemec Ta-

dej, izstopila 10. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja Žbontar Sašo, Kneza Koc-
lja 26, Ljubljana in Jemec Tadej, Šmartin-
ska 137, Ljubljana.

Srg 94/06061 Rg-28022

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/06061 z dne 7. 6. 1995, pod št. vložka
1/05294/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: HID-RO, podjetje za vodarsko,
gradbeno, komunalno in geodetsko dejav-
nost, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Soška 13a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Česnik Marjan, izstopil

10. 5. 1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem po-

stopku. Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Marjan Česnik, Celovška 87, Ljubljana.

Srg 94/06140 Rg-28023

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/06140 z dne 7. 6. 1995, pod št. vložka
1/06355/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SELKOM, trgovsko podjetje,
d.o.o.

Skrajšana firma: HOMOW-COMMER-
CE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Vrhpolje 73
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Plemeniti Marjan in Ple-

meniti Milena, izstopila 3. 5. 1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela usta-
novitelja Marjan Plemeniti in Milena Ple-
meniti, oba Vrhpolje 73, Kamnik.

Srg 94/06166 Rg-28029

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/06166 z dne 7. 6. 1995, pod št. vložka
1/18735/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: UNISAM, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: UNISAM, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Polje, Novo Polje c.
X/73

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vražič Jože, izstopil 12. 5.

1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel ustano-
vitelj Vražič Jože, Novo Polje c. X/73, Ljub-
ljana-Polje.

Srg 94/06966 Rg-28037

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/06966 z dne 30. 1. 1995, pod št. vložka
1/12384/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve k
podjetju PERITUS trading s temile podatki:

Matična št. 5544858
Firma: PERITUS CONSULTING, pod-

jetje za poslovno svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: PERITUS CONSULT-
ING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ižanska 2/a
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanovitelja: Rižner Tomaž in Žagar

Marko, izstopila 6. 4. 1994.
Pripojitev k družbi PERITUS, trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 6. 4. 1994. Pripoji-
tev začne veljati z vpisom v sodni register
po sedežu prevzemne družbe.

Srg 94/07814 Rg-28040

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07814 z dne 9. 6. 1995, pod št. vložka
1/13788/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MAXITRADE, uvozno, izvoz-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MAXITRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Metoda Mikuža 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vujovič Miodrag, izstopil

18. 5. 1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe prevzel ustanovi-
telj Vujovič Miodrag, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana.

Srg 94/07833 Rg-28045

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07833 z dne 9. 6. 1995, pod št. vložka
1/20584/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: M TOPLINE, trgovina, pro-
izvodnja, turizem, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: M TOPLINE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Ljubljana, Središka 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Maček Tadej in Maček

Stanislav, izstopila 18. 5. 1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela usta-
novitelja Maček Tadej, Polšina 3, Trojane
in Maček Stanislav, Šentgotard 15/a, Troja-
ne.

Srg 94/07879 Rg-28048

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07879 z dne 29. 6. 1995, pod št. vložka
1/10132/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  OPREMING,  projekt,  d.o.o.,
Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trbovlje, Majcenova 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Blažić Ratko in Kolenc

Jurij, izstopila 19. 5. 1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela usta-
novitelja Blažić Ratko, Majcenova 21, Tr-
bovlje in Kolenc Jurij, Novi dom 29, Trbov-
lje.

Srg 94/10467 Rg-28084

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10467 z dne 10. 7. 1995, pod št. vložka
1/07258/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k družbi PRISTOP, d.o.o., Ljubljana s temi-
le podatki:

Matična št. 5407648
Firma: INI, komunikacijska skupina,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelji: Verčič Dejan, Gruban

Branko, Perčič Franci in Zavrl Franci, iz-
stopili 11. 5. 1994.

Pripojitev k družbi PRISTOP, d.o.o.,
Ljubljana, na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 11. 5. 1994. Pripojitev začne veljati z
vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Srg 94/11826 Rg-28138

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/11826 z dne 4. 7. 1995, pod št. vložka
1/12202/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BMM, d.o.o., proizvodno in tr-
govsko podjetje, Ljubljana, Povšetova 20

Skrajšana firma: BMM, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Povšetova 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Maselli Michele in Mr-

šol Barbara, izstopili 3. 6. 1994.

Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzeli usta-
noviteljici Michele Maseeli, Via G. Miner-
vini 3, Molfeta, Bari in Barbara Mršol, Ljub-
ljana, Dolenjska cesta 62.

Srg 93/09226 Rg-28139

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
93/09226 z dne 24. 8. 1995, pod št. vložka
1/02601/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: COMTEL, podjetje za trgovi-
no, inženiring, servis, zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Koblarjeva 3

Skrajšana  firma:  COMTEL,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Koblarjeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Đuzić Samo in Puntar Mi-

ha, izstopila 24. 9. 1993.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela usta-
novitelj Đuzič Samo, Rusjanov trg 4 in Pun-
tar Miha, Pohorskega Bataljona 38, Ljublja-
na.

Srg 94/08859 Rg-28154

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08859 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/16325/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ABSOLUTUM, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ko-
nrada Babnika 4

Skrajšana firma: ABSOLUTUM, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Konrada Babnika 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Loboda Peter, izstopil

11. 5. 1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Loboda
Peter, Konrada Babnika 4, Ljubljana.

Srg 94/08883 Rg-28155

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08883 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/19263/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:   SINDIKALNI   KONZUM,
d.o.o., podjetje za trgovino, gostinstvo in
turizem

Skrajšana firma: SINKO, d.o.o., Cerk-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cerknica, Partizanska 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Območni svet ZSSS Krš-

ko, Sindikat Gradišče Cerknica, Sindikat
LIV Postojna, Sindikat podjetja Jadran in

Sindikat Plama Podgrad, izstopili 25. 5.
1994.

Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe so prevzeli Ob-
močni svet ZSSS Kraško–Notranjska Seža-
na, Sindikat Gradišče Cerknica, Sindikat
LIV Postojna, Sindikat podjetja Jadran, Zu-
nanja trgovina Sežana in Sindikat Plama
Podgrad.

Srg 94/09775 Rg-28160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09775 z dne 13. 7. 1995, pod št. vložka
1/16946/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k podjetju MAOP, d.o.o., s temile podatki:

Matična št. 5620449
Firma: MUGERLE MAOP, računalniš-

ki inženiring, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: MAOP, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Stari trg 5
Osnovni kapital: 55.000 SIT
Ustanovitelj: Mugerle Franci, izstopil

26. 5. 1994.
Pripojitev k MAOP, računalniški inženi-

ring, d.o.o., Ob Ljubljanici 56, Ljubljana,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 26. 5.
1994. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 94/10211 Rg-28187

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10211 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/06679/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AGROMARKET, d.o.o., trgov-
sko podjetje, Tržaška cesta 95, Logatec

Skrajšana   firma:   AGROMARKET,
d.o.o., Tržaška cesta 95, Logatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Tržaška cesta 95
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Petkovšek Rado, izstopil

30. 5. 1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Rado
Petkovšek, Rovte 131, Rovte.

Srg 94/02614 Rg-30049

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02614 z dne 29. 8. 1995, pod št. vložka
1/09762/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FIKOS, finančno knjigovodske
obdelave in svetovanje, d.o.o., Komenda,
Sadarjeva 19

Skrajšana firma: FIKOS, d.o.o., Sadar-
jeva 19, Komenda

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Komenda, Sadarjeva 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Volk Vladimira in Volk

Zoro, izstopila 11. 4. 1994.
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Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela Volk
Vladimira in Volk Zoro, oba Sadarjeva 19,
Komenda.

Srg 94/02715 Rg-30060

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02715 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/20166/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Firma: SRCE L, servis-računalniki-ko-
munikacije-elektronika, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ul. Bratov Babnik

22
Osnovni kapital: 100.613 SIT
Ustanovitelj: Pevec Mladen, izstopil

12. 4. 1994.
Izbris zaradi prenehanja po skrajšanem

postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Pevec
Mladen, Ul. Bratov Babnik 22, Ljubljana.

Srg 94/02731 Rg-30070

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/02731 z dne 29. 8. 1995, pod št. vložka
1/20978/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MOX, podjetje za inženiring,
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Iška 14, Ig pri Ljubljani

Skrajšana firma: MOX, d.o.o., Iška 14,
Ig pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ig pri Ljubljani, Iška 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Doles-Toš Katarina, iz-

stopila 14. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Doles-Toš Katarina, Prešernova 6,
Ljubljana.

Srg 94/11073 Rg-30134

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/11073 z dne 7. 11. 1995, pod št. vlož-
ka 1/05803/00, izbrisalo iz sodnega regis-
tra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: CENTRA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Glinškova ploščad 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Klešnik Mihael, Klešnik

Smilka in Hribar Vlasta, izstopili 13. 5.
1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli družbeniki: Mihael Klešnik, Smilka
Klešnik, in Vlasta Hribar, vsi Kersnikova
11, Ljubljana.

Srg 94/09027 Rg-30136

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/09027 z dne 6. 11. 1995, pod št. vlož-
ka 1/21072/00, izbrisalo iz sodnega regis-
tra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: SOLIS, podjetje za trgovino in
strokovno oskrbo in nego oslabelih na do-
mu, d.o.o., Hrastnik, Boben 35

Skrajšana firma: SOLIS, d.o.o., Hrast-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrastnik, Boben 35
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Korbar Nina, izstopila

24. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela družbenica Korbar Nina, Boben 35,
Hrastnik.

Srg 94/08990 Rg-30140

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/08990 z dne 3. 11. 1995, pod št. vlož-
ka 1/13605/00, izbrisalo iz sodnega regis-
tra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: Podjetje za finančni inženiring,
KALANITA, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  KALANITA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Povšetova 59
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Lazar Majda in Skubic

Tatjana, izstopili 20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli družbenici: Lazar Majda, Dragomelj 5,
Domžale in Skubic Tatjana, Povšetova 59,
Ljubljana.

Srg 94/10513 Rg-30166

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10513 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/11872/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Firma: KOŠIR TOU, trgovina, organi-
ziranje in usluga, d.o.o.,

Skrajšana firma: KOŠIR TOU, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Rožna  dolina,  c.
15/XVII

Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanoviteljica: Košir Marija, izstopila
7. 12. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Košir Marija, Rožna dolina, cesta
15/XVII, Ljubljana.

Srg 94/10544 Rg-30168

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10544 z dne 19. 10. 1995, pod št. vložka
1/21095/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Firma:  CHAMOMILLA,  podjetje  za
trgovino  in  storitve,  d.o.o.,  Ljubljana,
Levčeva 7

Skrajšana   firma:   CHAMOMILLA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Levčeva 7
Osnovni kapital: 150.000 SIT
Ustanovitelj: Kopitar Metod, izstopil

25. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel: Kopitar Metod, Levčeva 7, Ljubljana.

Srg 94/10559 Rg-30169

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10559 z dne 19. 10. 1995, pod št. vložka
1/06336/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  PLAMEX,  trgovsko  podjetje,
proizvodnja,   kooperacija   in   storitve,
d.o.o., Kamnik

Skrajšana  firma:  PLAMEX,  d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Vrhpolje 125
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kladnik Jože, izstopil 15. 3.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel: Kladnik Jože, Vrhpolje 125, Kamnik.

Srg 94/06986 Rg-30171

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/06986 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/17134/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  NIMAT,  podjetje  za  proiz-
vodnjo in prodajo osebnih in drugih za-
ščitnih sredstev, d.o.o., Trbovlje

Skrajšana firma: NIMAT, d.o.o., Trbov-
lje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trbovlje, Pod Ostrim vrhom 26
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Petek Dušan, izstopil 9. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel: Petek Dušan, Pod Ostrim vrhom 26,
Trbovlje.

Srg 94/05084 Rg-30188

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/05084 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 16 – 22. III. 1996 Stran 877

1/21393/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MAGAJNA, trgovina, inženi-
ring in proizvodnja, d.o.o., V Radno 2,
Brezovica

Skrajšana  firma:  MAGAJNA,  d.o.o.,
Brezovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brezovica, V Radno 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Magajna Robert, izstopil

26. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel: Robert Magajna, V Radno 2, Brezovi-
ca.

Srg 94/10612 Rg-30177

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10612 z dne 18. 10. 1995, pod št. vložka
1/06014/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  LIŠP,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LIŠP, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Resljeva 32
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Gosak Lička in Gosak

Špela, izstopili 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta pre-
vzeli: Gosak Lička, Resljeva 32, Ljubljana
in Gosak Špela, Prušmerjeva 13, Cerknica.

Srg 94/10599 Rg-30176

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/10599 z dne 18. 10. 1995, pod št. vložka
1/16964/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DIMER, razvojno raziskovalne
storitve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DIMER, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Črtomirova 21 c
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Barborič Alojz, izstopil

30. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Alojz Barborič, Črtomirova 21 c, Ljubljana.

Srg 94/04901 Rg-30195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/04901 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/22391/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BETI COMMERCE, marketing
in trgovina, d.o.o., Sodražica, Vinice 24

Skrajšana firma: BETI COMMERCE,
d.o.o., Sodražica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sodražica, Vinice 24
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Štupica Elizabeta in Štu-

pica Franc, izstopila 22. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Elizabeta Štupica in Franc Štupica, oba
Vinice 24, Sodražica.

Srg 94/05098 Rg-30199

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/05098 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/24494/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: I & K TEAM, podjetje za pro-
izvodnjo, trženje in intelektualne stori-
tve, d.o.o., Mengeš

Skrajšana firma: I & K TEAM, d.o.o.,
Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš, Levčeva 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kump Alojzij, izstopil

30. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Alojzij Kump, Levčeva 17, Mengeš.

Srg 94/05032 Rg-30200

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/05032 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/08473/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: GITA Export-Import, podjetje
za trženje blaga in storitev, d.o.o., Ljub-
ljana, Koroškega bataljona 13

Skrajšana firma: GITA EXIM, d.o.o.,
Ljubljana, Koroškega bataljona 13

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Koroškega bataljo-
na 13

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Tereza in Viva,

Export-Import, izstopila 3. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Tereza Horvat, Celovška 103, Ljublja-
na in VIVA, Export-Import, Handelsgesell
m.b.H., A. 8010 GRAZ, Schonaugurtel 74.

Srg 94/06971 Rg-30212

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/06971 z dne 23. 10. 1995, pod št.
vložka 1/15171/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: TANCEK “MOP”, podjetje za
proizvodnjo mesarske opreme, inženiring
in storitve, d.o.o., Šmarje Sap

Skrajšana  firma:  TANCEK  “MOP”,
d.o.o., Šmarje Sap

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje Sap, Adamičeva 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Tancek Janez, izstopil

17. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Tancek Janez, Adamičeva 9, Šmarje Sap.

Srg 94/07076 Rg-30220

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/07076 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/22684/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LAVRA COSMOS, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  LAVRA  COSMOS,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 135
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Sturm Milica-Ljudmila in

Sturm Lovro, izstopila 17. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Milica-Ljudmila Sturm in Lovro Sturm,
oba Štefanova ul. 6, Ljubljana.

Srg 94/08208 Rg-30222

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/08208 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/16681/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: INC.CO, svetovanje in inženi-
ring, d.o.o.

Skrajšana firma: INC.CO, d.o.o., Ljub-
ljana, Pavšičeva ulica 28

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pavšičeva ulica 28
Osnovni kapital: 8.500 SIT
Ustanovitelj: Pezdirc Bogdan, izstopil

24. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bogdan Pezdirc, Pavšičeva ul. 28, Ljub-
ljana.

Srg 94/09369 Rg-30732

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/09369 z dne 20. 10. 1995, pod št.
vložka 1/15616/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: LGB, lesna galanterija Bojc,
d.o.o., Prigorica 50, Dolenja vas

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

govornostjo
Sedež: Dolenja vas, Prigorica 50
Osnovni kapital: 8.000 SIT
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Ustanovitelja: Bojc Drago in Bojc Ivan-
ka, izstopila 26. 5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Ivanka Bojc in Drago Bojc, oba Prigo-
rica 50, Dolenja vas.

Srg 94/09343 Rg-30755

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09343 z dne 24. 8. 1995, pod št. vložka
1/23180/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: M & S & M TRADE, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Bloška Poli-
ca

Skrajšana firma: M & S & M TRADE,
d.o.o., Bloška Polica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grahovo, Bloška Polica 20
Osnovni kapital: 110.510,40 SIT
Ustanovitelja: Krajc Marjan in Krajc Ma-

rija, izstopila 26. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marija Krajc in Marjan Krajc, oba Bloš-
ka Polica 20, Grahovo.

Srg 94/09324 Rg-30756

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09324 z dne 24. 8. 1995, pod št. vložka
1/13610/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ZAN & MAT, podjetje za go-
stinstvo, turizem, trgovino, posredništvo
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Poljan-
ska 17

Skrajšana firma: ZAN & MAT, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Poljanska 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zanoškar Matjaž, izstopil

23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Zanoškar Matjaž, Celovška 480 a, Ljub-
ljana.

Srg 94/09323 Rg-30758

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09323 z dne 24. 8. 1995, pod št. vložka
1/07460/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ZAHA TRGOVINA, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, turizem, gostinstvo, po-
sredništvo in zastopanje

Skrajšana firma: ZAHA TRGOVINA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Koroškega bataljo-
na 13

Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelj: Zanoškar Matjaž, izstopil
23. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Matjaž Zanoškar, Ob žici 13, Ljubljana.

Srg 94/09421 Rg-30763

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09421 z dne 24. 8. 1995, pod št. vložka
1/10317/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  DALEAS,  d.o.o.,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino, zastopanje, inže-
niring, konzulting in razvoj, Zadružna 9,
Komenda

Skrajšana firma: DALEAS, d.o.o., Ko-
menda

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Komenda, Zadružna 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Ećimović-Djurkin Ma-

rija, izstopila 24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marija Ećimović-Djurkin, Zadružna 9,
Komenda.

Srg 94/09339 Rg-30764

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09339 z dne 24. 8. 1995, pod št. vložka
1/23845/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:   GRAFIČNA   DELAVNICA
MRČUN, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  GRAFIČNA  DE-
LAVNICA MRČUN, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Šmartinska  cesta
141

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Mrčun Milan Franc, izsto-

pil 24. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Franc
Milan Mrčun, Šmartinska 141, Ljubljana.

Srg 94/06526 Rg-31458

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/06526 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/08243/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5409357
Firma: EKORS, podjetje za organiza-

cijsko in ekonomsko svetovanje, Ljublja-
na, Lepi pot 12 A, d.o.o.

Skrajšana  firma:  EKORS,  Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Lepi pot 12 A
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mihelčič Miran, izstopil

28. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Miran Mihelčič, stanujoč Ljubljana, Le-
pi pot 12 A.

Srg 94/01813 Rg-30047

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/01813 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/20575/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PRO – CONTO, podjetje za ra-
čunovodske, finančne in pravne storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 88

Skrajšana firma: PRO – CONTO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar
88

Osnovni kapital: 130.000 SIT
Ustanovitelj: Mir David, izstopil 21. 4.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel David Mir, Ulica bratov Učakar 88,
Ljubljana.

NOVA GORICA

Rg-34687

Družba  TRANSALPE  EXPORT-IM-
PORT,  d.o.o.,  Nova  Gorica,  s  sedežem
XXX. Divizije 17, Nova Gorica, ki je vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-2443-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljice družbe z dne 11. 3. 1996.

Ustanoviteljica je Šuligoj Gabriele, Via
del Monte Santo 38, Gorizia, Italia, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice 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 sodiš-
če 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 11. 3. 1996

NOVO MESTO

Srg 105/95 Rg-14232

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
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Družba  AGRO  import-export,  Dol.
Karteljevo 16, d.o.o., Novo mesto, Dol.
Karteljevo  16,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1-2807/00, preneha po skrajšanem postop-
ku  po  sklepu  skupščine  z dne  27. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Brajar Anton, Dol. Kar-
teljevo 16, Novo mesto, z ustanovitvenim
kapitalom 500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 500.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Brajar An-
tona, Dol. Karteljevo 16, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 8. 5. 1995

Srg 1368/94 Rg-14243

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

Družba TRGOTURS, trgovsko stori-
tveno podjetje, d.o.o., Trebnje, Prijate-
ljeva 8, Trebnje, vpisana na reg. vl. št.
1-2592/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 19. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Drago Papež in Slavko
Nahtigal, oba Prijateljeva 10, Trebnje, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
razdeli med družbenika v sorazmerju z usta-
novitvenimi deleži obeh družbenikov, in si-
cer Draga Papeža, Prijateljeva 10, Trebnje,
v znesku 4.000 SIT in Slavka Nahtigla, Pri-
jateljeva 10, Trebnje, v znesku 4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 5. 5. 1995

Srg 231/95 Rg-17509

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

Družba HERTA, trgovina in storitve,
d.o.o., Novo mesto, Mestne njive 9, Novo
mesto, vpisana na reg. vl. št. 1-3131/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Elizabeta Tomašić,
Prapreče pri Straži 1/b, Straža, z ustanovi-
tvenim kapitalom 120.383,40 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 120.383,40
SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Eliza-
beto Tomašić, Prapreče pri Straži 1/b, Straža.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 94/02448 Rg-24923

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02448 z dne 4. 10. 1995
pod št. vložka 1/00807/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5348161
Firma: LION, Novo mesto, Prodaja –

zastopstva, d.o.o.
Skrajšana  firma:  LION,  d.o.o.,  Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Novo mesto, Kristanova 61
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Murko Drago, izstopil

14. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Murko Drago, Smrečnikova 61, Novo
mesto.

Srg 94/01307 Rg-26704

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01307 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/00745/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5343135
Firma: LINEX ELECTRONIC, podjet-

je za razvoj, izdelavo in prodajo elek-
tronskih naprav, Novo mesto, d.o.o.

Skrajšana firma: LINEX ELEKTRO-
NIC, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Novo mesto, Prečna 4a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Drčar Anton, Bukovac

Marko, Grešak Božo in Bratkovič Franc,
izstopili 18. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
Drčar Anton, Prečna 4a, Novo mesto, Buko-
vac Marko, Ivana Roba 5, Novo mesto, Gre-
šak Božo, Dol. Kamence 61a, Novo mesto in
Bratkovič Franc, Volčičeva 28, Novo mesto.

Srg 94/00879 Rg-26706

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00879 z dne 5. 10. 1995
pod št. vložka 1/01003/00, izbrisalo iz sod-

nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MAT, podjetje za proizvodnjo
in prodajo tekstilnih izdelkov in galante-
rije, Črnomelj, d.o.o.

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

govornostjo.
Sedež: Črnomelj, Kolodvorska 51
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Zupančič Tatjana in Zu-

pančič Vida, izstopili 3. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Zupančič Tatjana in Zupančič Vida, obe
Kolodvorska 51, Črnomelj.

Srg 94/01680 Rg-26709

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01680 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/01303/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5431085
Firma: STARRING, podjetje za turi-

stično in storitveno dejavnost Novo me-
sto, d.o.o.

Skrajšana firma: STARRING, Novo me-
sto, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Novo mesto, Smolenja vas 22b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Lenart Matjaž, izstopil

30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Le-
nart Matjaž, Smolenja vas 22b, Novo mesto.

Srg 94/00759 Rg-26716

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00759 z dne 28. 11. 1995
pod št. vložka 1/01755/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5493781
Firma: NISSA, trgovina in poslovne us-

luge Črnomelj, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Črnomelj, Belokranjska cesta 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Selakovič Niko, izstopil

25. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Selakovič Niko, Belokranjska cesta 6,
Črnomelj.

Srg 94/02280 Rg-26718

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02280 z dne 29. 11. 1995
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pod št. vložka 1/02783/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5722098
Firma: ROŽNIK, d.o.o., gostinsko in

proizvodno podjetje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Velika Loka, Velika Loka 20
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Rožnik Cirila in Rožnik

Janez, izstopila 25. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Rožnik Janez in Rožnik Cirila, oba Ve-
lika Loka 20, Velika Loka.

Srg 94/02557 Rg-26732

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02557 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/03269/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5771021
Firma: PAMA, d.o.o., avtomehanične

storitve in trgovina, Mirna peč, Vihre 2
Skrajšana firma: PAMA, d.o.o., Mirna

peč
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Mirna peč, Vihre 2
Osnovni kapital: 400.000 SIT
Ustanovitelj: Parkelj Marjan, izstopil

19. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Parkelj Marjan, Vihre 2, Mirna peč.

Srg 94/02073 Rg-26735

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02073 z dne 28. 11. 1995
pod št. vložka 1/02969/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5733596
Firma: KONOR, inženiring in consul-

ting v strojništvu, d.o.o., Kristanova 28,
Novo mesto

Skrajšana firma: KONOR, d.o.o., Novo
mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Novo mesto, Kristanova 28
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelj: Jurca Andrej, izstopil 2. 9.

1994.
Sklep skupščine z dne 2. 9. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Jurca Andrej, Smrečnikova 28, Novo mesto.

Srg 94/02846 Rg-26737

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02846 z dne 27. 11. 1995

pod št. vložka 1/01944/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5533996
Firma: TRANSKOMERC, transport v

mednarodnem in domačem prometu, Vi-
nica, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Vinica, Drenovec 21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Butala Katica, izstopila

28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Butala Katica, Drenovec 21, Vinica.

Srg 94/02572 Rg-26738

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02572 z dne 27. 11. 1995
pod št. vložka 1/00611/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5329230
Firma: MODA, izdelava in prodaja tek-

stilnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: MODA, d.o.o., Semič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Semič, Praprot 1
Osnovni kapital: 2.200 SIT
Ustanoviteljica: Dragovan Bernarda in

Jakofčič Franc, izstopila 29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jakofčič Franc, Griblje 4, Gradac in
Dragovan Bernarda, Praprot 1, Semič.

Srg 94/02326 Rg-26741

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02326 z dne 28. 11. 1995
pod št. vložka 1/02452/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TIMS, trgovina, proizvodnja in
servis, Novo mesto, d.o.o.

Skrajšana firma: TIMS, Novo mesto,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Novo mesto, Prešernov trg 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Šimić Mara in Šimić Ta-

dija, izstopila 22. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Šimić Mara in Šimić Tadija, oba Mala
Cikava 21, Novo mesto.

Srg 94/01164 Rg-26742

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01164 z dne 28. 11. 1995

pod št. vložka 1/03129/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5753511
Firma: MAGMA, trgovsko, proizvod-

no in storitveno podjetje, d.o.o., Novo me-
sto

Skrajšana firma: MAGMA, d.o.o., No-
vo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Novo mesto, Volčičeva 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Stepan Martina, izstopi-

la 13. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Stepan Martina, Volčičeva 17, Novo
mesto.

Srg 94/02645 Rg-26744

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02645 z dne 24. 11. 1995
pod št. vložka 1/00774/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5353670
Firma: AGAVA, trgovina, uvoz-izvoz,

Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: AGAVA, Novo mesto,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Novo mesto, Kosova 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Žugel Jasna, Markovsky

Vasil in Žugel Franc, izstopili 12. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Žugel Jasna in Žugel Franc, oba Koso-
va 4, Novo mesto, ter Markovsky Vasil,
Zagrebška 15, Novo mesto.

Srg 94/01580 Rg-26745

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01580 z dne 28. 11. 1995
pod št. vložka 1/00737/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5343208
Firma: LAGUNA, trgovina, zastopstvo,

gostinstvo, export-import, Novo mesto,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Novo mesto, Cesta herojev 28a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mikač Dušan in Mikač

Mira, izstopila 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mikač Dušan in Mikač Mira, oba C.
herojev 28a, Novo mesto.
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Srg 94/01166 Rg-26746

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01166 z dne 28. 11. 1995
pod št. vložka 1/02547/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5763240
Firma: MARGA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Trebnje,
Ul. II. grupe odredov 10

Skrajšana firma: MARGA, d.o.o., Treb-
nje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Trebnje, Ul. II. grupe odredov
10

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Ivanov Majda, Ivanov Su-

zana in Mikec Jože, izstopili 11. 5. 1994.
Sklep  skupščine  z  dne  11. 5.  1994  o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Ivanov Majda, Ivanov Suzana, obe Ul.
II. grupe odredov 10, ter Mikec Jože, Puš-
čava 1, Mokronog.

Srg 466/94 Rg-27199

Okrožno sodišče v Novem mestu, Gospo-
darski oddelek, kot registrsko sodišče na
predlog objavlja sklep: Družba FILLES, ob-
delava in predelava lesa, d.o.o., Straža,
Drča 10, vpisana na reg. vl. št. 1-2549/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 3. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Brezovar Alojz, Dule 18,
Straža, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Brezovar
Alojza, Dule 18, Straža.

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

Temeljno sodišče v Novem mestu

enota v Novem mestu

dne 13. 12. 1995

Srg 95/00152 Rg-27729

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00152 z dne 8. 12. 1995
pod št. vložka 1/00915/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: INTERAVTO-2D, podjetje za
popravila in vzdrževanje vozil in trgovi-
no, Novo mesto, d.o.o.

Skrajšana firma: INTERAVTO-2D, No-
vo mesto, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Otočec, Šentpeter 41
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Uhernik Davorin in Uher-

nik Darinka, izstopila 6. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 10. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Uhernik Davorin in Uhernik Darinka,
oba Šentpeter 41, Otočec.

PTUJ

Srg 8/95 Rg-15574

Družba MEN HI, podjetje za svetova-
nje in storitve, d.o.o., reg. št. vl.: 1/8519-00,
katere ustanovitelj je Bojan Šinko, Dolga
lesa 12, Ormož, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 11. 1. 1995, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Bojan Šin-
ko, Dolga lesa 12, Ormož.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 18. 5. 1995

Srg 94/05772 Rg-25579

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05772 z dne 12. 10. 1995, pod št.
vložka 1/06765/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št. 5705584
Firma: GROZD, sadjarstvo, vinograd-

ništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GROZD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Remčeva 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Poherc Igor in Kaučič

Dragica, izstopila 9. 10. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Poherc Igor, Remčeva 4, Ptuj in Kaučič
Dragica, Kariževa 5, Ptuj.

Srg 4680/94 Rg-26589

Družba NATAL, projektiranje in mon-
taža sistemov za ogrevanje, d.o.o., Orešje
168,  Ptuj,  reg.  št.  vl.: 1/6042-00,  katere
družbenik je Horvat Anton, Orešje 168, Ptuj,
po sklepu družbenika z dne 5. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Horvat An-
ton, Orešje 168, p. Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 2. 11. 1995

Srg 148/95 Rg-27557

Družba V & J, trgovsko podjetje, ex-
port-import, d.o.o., Orešje 103, Ptuj, reg.
št. vl.: 1/7504-00, katere ustanovitelj je Vau-
potič Jože, Orešje 103, Ptuj, po sklepu usta-
novitelja družbe z dne 25. 7. 1995, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Vaupotič Jo-
že, Orešje 103, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 5. 12. 1995

Srg 94/05006 Rg-27582

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05006 z dne 21. 11. 1995, pod št.
vložka 1/08102/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št. 5764564
Firma: PERKOME, trgovsko, gostin-

sko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PERKOME, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Lovrenc  na  Dravskem  polju,

Župečja vas 31 b
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Pernat Jože, izstopil 24. 12.

1994.
Izbris družbe Perkome, d.o.o., zaradi

preoblikovanja v samostojnega podjetnika
z odločbo z dne 6. 3. 1995.

Srg 94/04575 Rg-27583

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04575 z dne 21. 11. 1995, pod št.
vložka 1/04214/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa družbe
zaradi preoblikovanja v samostojnega pod-
jetnika s temile podatki:

Matična št. 5519314
Firma:  MASTER-SLAVE,  storitve-

no, proizvodno in posredniško podjetje,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  MASTER-SLAVE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velika Nedelja, Mihovci 64
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Meško Zlatko, izstopil

25. 11. 1994.
Izbris družbe MASTER-SLAVE, stori-

tveno, proizvodno in posredniško podjetje,
d.o.o., Mihovci 64, Velika Nedelja, zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika
z odločbo z dne 15. 9. 1994

SLOVENJ GRADEC

Srg 4805/94 Rg-345

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi številka Srg 4805/94, zara-
di vpisa prenehanja družbe po skrajšanem
postopku dne 12. 6. 1995 sklenilo:
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V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6360-00, vpiše izbris družbe BE-
GANT & CO, gostinsko, turistično in tr-
govsko podjetje, d.o.o., s sedežem Otiški
vrh 10/a, Šentjanž, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Jezeršek To-
ne, Otiški vrh 10/a, Šentjanž.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 6. 1995

Srg 94/02851 Rg-346

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/02851 z dne 21. 3. 1995,
pod št. vložka 1/07670/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: EVP trgovina, proizvodnja, sto-
ritve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Podgorje, Podgorje 49/d
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Ivan, izstopil

25. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzame  ustanovitelj  Korošec  Ivan,
Podgorje  49/d,  Podgorje  pri  Slovenj
Gradcu.

Srg 3327/94 Rg-347

Družba GALA BOUTIQUE, podjetje
za trženje in organizacijske storitve, uvoz
in izvoz, d.o.o., Slovenj Gradec, Stari trg
176/c, reg. vl. 1/1778-00, katere družbenika
sta Kamnik Alojz in Kamnik Rozalija, po
sklepu družbenika z dne 15. 5. 1994, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Kamnik
Alojz in Kamnik Rozalija, oba Stari trg
176/c, Slovenj Gradec.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 2. 1996

Srg 41/96 Rg-348

Družba ŠPEDICIJA PLAZL – medna-
rodni in domači cestni prevoz, d.o.o., Rib-
nica na Pohorju, 63a, reg. vl. 1/7344-00,
katere družbenik je Anton Plazl, po sklepu
družbenika z dne 23. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Anton Plazl
iz Ribnice na Pohorju 63a, Ribnica na Po-
horju.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 2. 1996

Srg 3326/94 Rg-349

Družba PICEA - LES, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Muta, Gortin-
ska c. 45, reg. vl. 1/3143-00, katere družbe-
nik je Simon Štruc, po sklepu družbenika z
dne 27. 5. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Simon Štruc
iz Mute, Gortinska cesta 45.

Srg 10763/94 Rg-369

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

NATI, podjetje za trgovinsko dejav-
nost,  proizvodnjo  in  prodajo, d.o.o.,
Marinkov trg 4, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Kramžar Janko, Stošič
Milorad, Krizmanič Martin in Najger Janez,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 2. 1995

Srg 10881/94 Rg-370

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

VERK, proizvodno, trgovsko, storitve-
no in gostinsko podjetje, Knezdol 25, Tr-
bovlje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jakob ml. Verk, Trbov-
lje in Jakob Verk, oba Knezdol 25, Trbov-
lje, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 2. 1995

Srg 9664/94 Rg-371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

SEMENARNA  STRAJNAR,  d.o.o.,
Log pri Brezovici, Rimska 15, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Strajnar, Rimska
15, Log pri Brezovici, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Janeza Strajnarja, Rimska 15, Log pri Bre-
zovici.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 12. 1995

Srg 4948/94 Rg-372

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 4948/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 24. 5. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6155-00, vpiše izbris družbe GE-
JZIR, podjetje za svetovanje in odkup,
d.o.o., s sedežem Ravne na Koroškem, Br-
dinje 50, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzamejo Vlado Go-
renšek, Uršula Gorenšek in Darko Goren-
šek vsi iz Raven na Koroškem, Brdinje 50.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 24. 5. 1995

Srg 1809/94 Rg-373

Družba SVATNE, podjetje za posredo-
vanje, trgovino in storitve, d.o.o., Ravne
na Koroškem, Kotlje 73, reg. vl.
1/8019-00, katere družbenica je Marija Ru-
dolf, po sklepu družbenice z dne 18. 5. 1994
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Marija Ru-
dolf iz Kotelj 73, Ravne na Koroškem.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 2. 1996

Srg 6730/94 Rg-374

Družba ŠAFAR - trgovina, gostinstvo,
proizvodnja, d.o.o., Slovenj Gradec, Pa-
meče 1, reg. vl. 1/5304-00, katere družbeni-
ka sta Pečoler Boris in Pečoler Cveta, po
sklepu družbenika z dne 25. 12. 1994 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Pečoler
Boris in Pečoler Cveta, oba Pameče 1, Slo-
venj Gradec.
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Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 13. 2. 1996

Srg 27/96 Rg-375

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 27/96, zaradi vpisa iz-
brisa subjekta iz sodnega registra z dne
26. 2. 1996 sklenilo:

V sodnem registru Okrožnega sodišča
Slovenj Gradec se pod št. vl. 1/9417-00 vpi-
še izbris družbe ZLATI DUKAT, pooblaš-
čena investicijska družba d.d., Stara uli-
ca 1, Ravne na Koroškem, zaradi pripoji-
tve k družbi ZLATA MONETA pooblašče-
na investicijska družba d.d. Maribor,
Svetozarevska ulica 10.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 26. 2. 1996

Razglasi sodišč

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

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

N 109/95 R-41

Frančišek Novak, roj. 26. 1. 1922, na-
zadnje stanujoč v Spodnjih Gameljnah 25,
je pogrešan od aprila 1945 leta (na predlog
nečaka Janeza Novaka, Zgornje Gameljne
48A).

Skrbnica je Marija Novak, Spodnje Ga-
meljne 29.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 2. 10. 1995

Oklici dedičem

D 12/94 R-37

Alois Siuka, upokojenec, iz Lastniča 64,
je dne 22. 12. 1993 umrl in ni zapustil opo-
roke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo v enem letu od
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski
zemljiški skupnosti.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

dne 13. 3. 1996

D 320/94 R-38

Marija Wagner, posestnica, iz Šmarja pri
Jelšah 66, je dne 3. 12. 1940 umrla in ni
zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski
zemljiški skupnosti.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

dne 13. 3. 1996

D 277/94 R-39

Jakob Petrovčič, sin Janeza, roj. 10. 12.
1903, drž. RS, samski, nazadnje stanujoč v
Clevelandu, Ohio, ZDA, je umrl 8. 7. 1988.

Kot zakonita dediča po njej prideta v
poštev tudi njegova nečaka Petrovčič Fran-
cis in Hall Mildred, oba otroka pok. Jožeta
Petrovčič, živeča nekje v ZDA, neznanega
bivališča.

Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju se imenovana dediča poziva, da
se v roku enega leta po objavi tega oklica
priglasita kot dediča pri tem sodišču.

Če se dediča ne bosta oglasila, bo sodiš-
če po preteku tega roka zaključilo zapuščin-
ski postopek na podlagi podane izjave nju-
nih postavljenih začasnih skrbnikov ter po
podatkih, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki

dne 11. 3. 1996

D 653/93 R-40

Bruno Kasper, roj. 21. 4. 1933, sin Ri-
harda, nazadnje stanujoč Sv. Primoža na
Pohorju 57, Vuzenica, drž. Republike Slo-
venije je umrl 18. 9. 1993.

Na podlagi zakona po pokojniku deduje
tudi njegova hči Jožefa Kasper, roj. 16. 3.
1957, drž. Republike Slovenije, brez zapo-
slitve, stanujoča Rašiška 8, Ljubljana, sedaj
neznanega bivališča. V tem zapuščinskem
postopku ji je za skrbnika za poseben pri-
mer določen Harbaš Mirsad, Sv. Primož na
Pohorju 57, 2267 Vuzenica.

Sodišče vabi Jožefo Kasper, da se v roku
enega leta od dneva objave tega oklica pri-
glasi tukajšnjemu sodišču kot dedinja po
pokojnem Brunu Kasper. V nasprotnem pri-
meru bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi izjave skrbnika in po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Predlagatelj je Marija Kasper, Sv. Pri-
mož na Pohorju 57, Vuzenica.

Začasni skrbnik je Mirsad Harbaš, Sv.
Primož na Pohorju 57, Vuzenica.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 6. 3. 1996

Dražbeni oklici

St 14/93 S-105

To sodišče v stečajnem senatu pod pred-
sedstvom okrožne sodnice Ane Kodrič, ob
sodelovanju okrožnega sodnika Antona Pa-
njana in okrožnega sodnika – svetnika Mar-
tina Furlana kot članov senata, v stečajnem
postopku nad dolžnikom NOVOLES NOVI

AMBIENT, d.o.o. – v stečaju, Na žago 6,
Straža, na seji senata dne 13. 3. 1996 skle-
nilo:

Odredi se prodaja z zbiranjem ponudb:
– osnovnih sredstev, navedenih v sezna-

mu z dne 8. 3. 1996, po inventurnih števil-
kah, po nazivu, letu nabave in po količini
ter izklicni ceni v DEM za kos, plačljivi v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila,

– repromateriala, navedenega po vrsti,
količini v seznamu z dne 17. 7. 1995 – obra-
čunsko stanje zalog. Prodaja se kot celota.
Izklicna cena je 851.051 SIT in

– rezilnih orodij in rezervnih delov, na-
vedenih po vrsti in količini, v seznamu z
dne 17. 7. 1995 – obračunsko stanje zalog.
Prodaja se kot celota za izklicno ceno
587.922 SIT.

Seznama z dne 8. 3. 1996 in 17. 7. 1995
– obračunsko stanje zalog sta sestavna dela
tega sklepa in na vpogled na Okrožnem so-
dišču v Novem mestu v stečajni pisarni in
na sedežu stečajnega dolžnika.

Prometni davek ni vračunan v ceno.
Podrobnejše informacije glede izklicne

cene in načina prodaje je mogoče dobiti pri
stečajnemu upravitelju Štefanu Poredošu na
tel. 068/83-120, int. 293, ogled pa je možen
po predhodnem dogovoru s stečajnim upra-
viteljem.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponud-
nik, ki bo ponudil višjo ceno, boljše plačil-
ne pogoje in jamstvo za plačilo kupnine. Pri
enakih ponudenih pogojih bo imel prednost
kupec, ki stroje že koristi na osnovi najem-
ne pogodbe.

Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS.

Najugodnejši ponudnik bo izbran v
8 dneh po končanem zbiranju prijav. 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.

Prometni davek in vse morebitne druge
dajatve plača kupec.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri je napisano “Za javno
zbiranje ponudb” na naslov: Novoles, Novi
ambient, Pohištvo in polizdelki, d.o.o., v
roke stečajnega upravitelja Štefana Poredo-
ša.

Odpiranje ponudb bo izvedeno komisij-
sko v roku 8 dni po objavi razpisa v Urad-
nem listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 3. 3. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 16/95 S-76

To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/95
z dne 12. 3. 1996 ustavilo postopek prisilne
poravnave  nad  dolžnikom  Modena,  p.o.,
Tržič, Usnjarska ulica št. 3, Tržič.

Viktor Eržen, Ljubljanska 29a, Kranj se
razreši dolžnosti upravitelja prisilne porav-
nave.
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Funkcija upniškega odbora v sestavi Hra-
nilnica LON, d.d., Bleiweisova 2, Kranj,
HKS za Gorenjsko Kranj, Bleiweisova 2,
Kranj, Exoterm Kranj, d.d., Struževo 66,
Kranj, Novoteks tkanina, Foersterjeva 10,
Novo mesto in Karmen Meglič, Krakovo
16, Naklo, z dnem ustavitve postopka pri-
silne poravnave preneha.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 12. 3. 1996

St 33/95 S-92

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Stav-
bing – projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Maribor – v stečaju, dne 22. 4. 1996 ob 10.
uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 12. 3. 1996

St. 39/94-25 S-93

To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnica Tanja Marinič ter
sodnik Janez Zeilhofer, kot člana senata, v
stečajni zadevi zoper Externa, d.o.o., Ma-
ribor – v stečaju, na seji senata dne 24. 1.
1996 sklenilo:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Externa Družba za storitve, trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Maribor, Leningrajska
c. 27, se iz razloga, ker je premoženje, ki je
prišlo v stečajno maso neznatne vrednosti,
zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 24. 1. 1996

St 41/94 S-94

To sodišče je s sklepom St 41/94 z dne
8. 3. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom SCAMB, d.o.o., Omerzova 73,
Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Pe-
ter Kavčič 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 pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 29. 5. 1996 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 3.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 3. 1996

St 36/95 S-95

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Beton in kamen, d.o.o., Ko-
čevje – v stečaju za dne 24. 4. 1996 ob 9. uri
v 307/III 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 11. 3. 1996

St 59/95 S-96

To sodišče je s sklepom z dne 28. 2.
1996 pod opr. št. St 59/95 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Iskra Ki-
bernetika  Tovarna  VEGA,  p.o.,  Stegne
13a, Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Srečo Jadek, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska investicijska banka, Čopo-
va 38, Ljubljana,

– Komercialna banka Triglav, Kotniko-
va 28, Ljubljana,

– SKB BANKA, d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana,

– IGF, d.d.o., Cankarjeva 10, Ljubljana,
– Iskra Holding, d.d., Kotnikova 28,

Ljubljana,
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg re-

publike 3, Ljubljana,
– Uroš Robido, delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 28. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 3. 1996

St 13/96 S-97

To sodišče je s sklepom z dne 13. 3.
1996 pod opr. št. St 13/96 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Iskra
Commerce, Mednarodno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen odv. Bino Borut Pečnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Iskra Elektronik Stuttgart,
– LB Nova Ljubljanska banka, Ljublja-

na,
– Gorenjska banka, Kranj,
– IC Izterjava in prodaja, d.o.o., Ljublja-

na,
– Iskra Elletronica Trieste,
– Iskra Sysen,

– Tončka Ježek, Slape 54, Ljubljana –
predstavnica sveta Delavcev dolžnika.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 13. 3. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 3. 1996

St 28/95 S-98

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St 28/95
z dne 15. 1. 1996, ki je postal pravnomočen
dne 30. 1. 1996 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo  nad  dolžnikom  TVT  Storitve,
d.o.o., Maribor, Preradovičeva 28 in njeni-
mi upniki po predlogu dolžnika, ki glasi:

– razred 1.1 100% poplačilo ugotovljene
terjatve v treh letih od dneva pravnomočno-
sti sklenitve prisilne poravnave s pripadajo-
čimi obrestmi DEM +8% na letni ravni od
dneva pričetka prisilne poravnave do konč-
nega poplačila v šestih anuitetah z zapad-
lostjo prve anuitete, 12 mesecev po pravno-
močnosti sklenitve prisilne poravnave,

– razred 1.2, 1.3 terjatve dolžnikov in
dobaviteljev, poplačilo 60% ugotovljene ter-
jatve z obračunano obrestno mero
DEM +8% od dneva pričetka postopka pri-
silne poravnave dalje do dokončnega popla-
čila z rokom poplačila dveh let od dneva
pravnomočnosti sklenjene prisilne poravna-
ve ter z 12 mesečnim moratorijem od tega
datuma dalje, nato pa izplačilo v dveh ena-
kih anuitetah z zapadlostjo prve anuitete 12
mesecev po pravnomočnosti sklenitve pri-
silne poravnave,

– razred 1.4 terjatve kreditodajalcev,
100% poplačilo ugotovljene terjatve v treh
letih od dneva pravnomočnosti sklenitve pri-
silne poravnave s pripadajočimi obrestmi v
DEM +8% na letni ravni od dneva pričetka
prisilne poravnave do končnega poplačila v
šestih anuitetah z zapadlostjo prve anuitete
12 mesecev po pravnomočnosti prisilne po-
ravnave.

2. Terjatve upnikov so razvrščene v na-
slednje razrede:

– razred 1.1 – razred ločitvenih upnikov,
– razred 1.2 – razred dolžnikovih doba-

viteljev,
– razred 1.3 – razred dolžnikovih doba-

viteljev,
– razred 1.4 – razred kreditodajalcev.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in

roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik v skladu s
59. členom ZPPSL (Ur. l. RS, št. 67/93) in
so sestavni del tega izreka sklepa.

3. V skladu z 55. členom ZPPSL je up-
nik TVT Maribor, d.o.o., Maribor, Valva-
zorjeva 73, s predlagateljem sklenil spora-
zum o poplačilu ugotovljene terjatve, tako
da je razvrstil v razredu 1.1 pod naslednjimi
pogoji:

– poplačilo v roku treh let od dneva prav-
nomočnosti sklenjene prisilne poravnave,

– pripadajoče obresti DEM +8% na letni
ravni od dneva pričetka prisilne poravnave
do končnega poplačila,

– poplačilo v šestih anuitetah z zapad-
lostjo prve anuitete 12 mesecev po pravno-
močnosti sklenitve prisilne poravnave.

4. Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene
moč izvršilnega naslova.
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5. Sklenjena prisilna poravnava ima uči-
nek tudi nasproti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter nasproti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, da se naknadno ugotovijo.

6. Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov njihovih terjatev v to-
larjih je sestavni del izreka sklepa potrjene
prisilne poravnave opr. št. St 28/95 z dne
15. 1. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 1996

St 18/95 S-101

1. Postopek prisilne poravnave, ki se je
začel na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
St 18/95 dne 22. 12. 1995, se ustavi.

2. Uvede se stečajni postopek nad pod-
jetjem KIO Proizvodnja kovinskih izdel-
kov in opreme, p.o., Šmarje pri Kopru.

3. Stečajni postopek opravi Okrožno so-
dišče v Kopru.

4. V stečaju se uporablja naziv firme KIO
Proizvodnja kovinskih izdelkov in opreme,
p.o., Šmarje pri Kopru, v stečaju.

5. Za stečajnega upravitelja se določi
Marko Stokin, iz Kopra, Rozmanova 52.

6. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih, od dne-
va objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do firme KIO Proizvodnja
kovinskih izdelkov in opreme, p.o., Šmarje
pri Kopru.

7. Prvi narok za preizkus terjatev bo 17. 6.
1996 ob 8.30 v sobi št. 153, tega sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko dne
15. 3. 1996.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 1996

St 18/94 S-102

To sodišče v Kranju je s sklepom St
18/94 z dne 13. 3. 1996 začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom ARNOL, d.o.o.,
Škofja Loka, Titov trg 3/a, Škofja Loka.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Mitja Ulčar, Trubarjeva 11, Bled.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
va, ko je oklic o začetku stečajnega postop-
ka objavljen v Uradnem listu RS.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 9.
1996 ob 9. uri v sobi št. 121/I tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13. 3.
1996.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 3. 1996

St 6/96 S-103

To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/96
dne 14. 3. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Modena, p.o., Tržič, Us-
njarska ulica št. 3, Tržič.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Viktor Eržen, Ljubljanska 29a, Kranj.

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

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 9.
1996 ob 9. uri, v sobi 121/I tukajšnjega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 3. 1996.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 14. 3. 1996

St 72/94 S-104

To sodišče, oddelek za gospodarsko
sodstvo je s sklepom pod opr. št. St 72/94
dne 12. 3. 1996 zaključilo likvidacijski po-
stopek nad dolžnikom Tribuna Tovarna
otroških vozičkov in otroške opreme, p.o.,
Zvonarska 1, Ljubljana in se po pravno-
močnosti izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 3. 1996

La-185

Zarja Kovinooprema Petrovče 21, Pe-
trovče, objavlja podaljšanje roka javnega
poziva upravičencem za interno razdelitev
in notranji odkup delnic podjetja ter potrdil
za neizplačani del OD. Rok se podaljša do
20. 4. 1996. Prvi poziv je bil objavljen v Ur.
l. RS, št. 4/96 z dne 26. 1. 1996 in v dnevni-
ku Delo z dne 20. 1. 1996 in hkrati tudi na
oglasni deski v podjetju.

Rok podaljšujemo zaradi omogočanja
vpisa potrdil po 25.a členu ZLPP. Vse do-
datne informacije dobite pri Jožetu Ogriz-
ku, tel. 063/707-253.

Zarja Kovinooprema Petrovče, p.o.

Št. 57/96 La-186

Podjetje Jelen, p.o., Stari trg 41, Slo-
venske Konjice, objavlja, da podaljšuje rok
za sodelovanje pri interni razdelitvi in no-
tranjem odkupu.

Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil na poseben privatiza-
cijski podračun se podaljšuje do 15. 4. 1996.

Prvi poziv je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
73 z dne 22. XII. 1995 in v dnevnem časopi-
su Večer, dne 15. 12. 1995, ter na oglasni
deski podjetja.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci po telefonu 063/753-810.

Podjetje Jelen, p.o.
Slovenske Konjice

Št. 7/96 La-187

Riko Komunalna oprema, d.o.o., Litij-
ska cesta 261, Ljubljana Dobrunje, ponav-
lja javni poziv za vpis in vplačilo delnic v
interno razdelitev in notranji odkup delnic.

Podjetje ponovno poziva vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja, da v roku 30 dni po objavi javnega
poziva v časopisu Dnevnik, vpišejo lastniške
certifikate in potrdila za manj izplačane pla-
če ter tako postanejo udeleženci interne raz-
delitve in notranjega odkupa delnic podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Dnevnik dne,
14. 12. 1995 in v Uradnem listu RS, št. 73/95
dne 22. XII. 1995.

Riko, Komunalna oprema, d.o.o.,
Ljubljana Dobrunje

La-188

Cestno podjetje Novo mesto, p.o.,
Ljubljana 47, Novo mesto, podaljšuje jav-
ni poziv upravičencem k interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 63/95 dne 6. XII. 1995 in
dnevniku Delo 8. 11. 1995. Istočasno je bil
javni poziv objavljen tudi na oglasnih de-
skah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil za vpis delnic interne
razdelitve in notranjega odkupa, se podaljša
do vključno 30. 4. 1996.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po telefonu: 068/321-723 int. 316. Kontakt-
na oseba je Angela Smrekar.

Cestno podjetje Novo mesto, p.o.,
Novo mesto

La-189

Firma Usnje plast Proizvodnja in trgo-
vina na debelo in drobno, p.o., Ljubljana,
Komenskega 22, podaljšuje rok za predlo-
žitev in zamenjavo lastniških certifikatov
zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih
delavcev podjetja, (poziv je bil objavljen v
časopisu Večer, dne 25. 1. 1996 in v Urad-
nem listu RS, št. 1/96 dne 12. I. 1996) sode-
lovanje pri interni razdelitvi delnic in notra-
njem odkupu v postopku lastninskega preob-
likovanja podjetja – se podaljša za 30 dni po
objavi v Uradnem listu in v časopisu Večer.

Vse informacije dobite pri Francu Za-
plotniku, in sicer po tel. 061/13-13-030 vsak
delovnik od 9. do 12. ure.

Usnje plast, p.o., Ljubljana

La-190

Firma ZOP Organizacijsko svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, podaljšu-
je rok za predložitev in zamenjavo lastniš-
kih certifikatov zaposlenih, bivših zaposle-
nih in upokojenih delavcev podjetja (poziv
je bil objavljen v časopisu Večer, dne 28. 12.
1995 in v Uradnem listu RS, št. 77/95 z dne
30. XII. 1995).

Sodelovanje pri interni razdelitvi delnic
in notranjem odkupu v postopku lastninske-
ga preoblikovanja podjetja – se podaljša za
30 dni po objavi v Uradnem listu RS in v
časopisu Večer.

Vse dodatne informacije dobite pri An-
dreji Bras, in sicer po telefonu
061/168-11-69.

ZOP Organizacijsko svetovanje d.o.o.,
Ljubljana

La-192

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 (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), podjetje

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
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GRADIS Industrijsko podjetje gradbenih iz-
delkov, p.o., na podlagi programa o lastnin-
skem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01244/1996-AK, z dne 15. 2.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: GRADIS Industrij-
sko podjetje gradbenih izdelkov, p.o.,
Ljubljana, Industrijska cesta 2.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 317/12.

2. Matična številka: 5075076.
3. Dejavnost: 012142.
Osnovna dejavnost podjetja je izdelova-

nje betonskih polizdelkov in izdelkov, izde-
lava in montaža montažnih elementov-kon-
strukcij, izvajanje sistemov prednapenjanja,
pridobivanje in separiranje gramoza in dru-
gih vrst agregatov, projektiranje tehnološ-
kih postopkov in konstrukcij, izdelava in
prodaja betona, opravljanje transportnih us-
lug, izvajanje gradbenih del, prodaja grad-
benega materiala, polizdelkov in izdelkov
na debelo in drobno, izvajanje obrtniških in
zaključnih del na objektih, dajanje v najem
ter prodaja stanovanjskih objektov ter sta-
novanj in poslovnih prostorov.

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

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje GRADIS Industrijsko podjetje

gradbenih izdelkov, p.o., poziva upravičen-
ce (vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja), da lahko v roku
30 dni po objavi tega oglasa in poziva v
Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu De-
lo, ter na oglasni deski podjetja (s tem, da
rok začne teči z dnem zadnje objave), za-
menjajo lastniške certifikate za začasnice
(kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri in-
terni 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 GRADIS Industrijsko
podjetje gradbenih izdelkov, p.o. Preosta-
nek 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 dedova-
njem.

7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje GRADIS Industrijsko podjetje

gradbenih izdelkov, p.o., poziva upravičen-
ce (vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja), da lahko sodeluje-
jo pri notranjem odkupu delnic podjetja. No-
tranji odkup delnic (začasnic) bo potekal
istočasno z interno razdelitvijo delnic v vi-
šini 40% družbenega kapitala z upošteva-
njem 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).

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

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali na blagajni podjetja na na-
slovu GRADIS IPGI, Industrijska cesta 2,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od
8. do 13. ure. Gotovinsko vplačane delnice
se vplačajo na poseben privatizacijski pod-
račun z navedbo “plačilo kupnine za delni-
ce podjetja v notranjem odkupu, št.
50103-698-000-0025547.

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

9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 7. do 15. ure pri finančnem pomoč-
niku direktorja Trobec-Pahor Milošu, ek.,
in sicer po tel. 140-11-22 ali osebno na se-
dežu podjetja.

GRADIS, Industrijsko podjetje
gradbenih izdelkov, p.o.,

Ljubljana

Št. I-55/11 La-193

Goriški vodovodi, p.o., Nova Gorica, Ce-
sta 25. junija 1/B, Nova Gorica, objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo odobrila z odločbo
št. LP 01552/1996-IJS.

1. Firma: Goriški vodovodi, p.o., Nova
Gorica.

Sedež: Nova Gorica, Cesta 25. junija
1/B.

Matična številka: 5067995.

Podjetje je vpisano v sodni register pri
Temeljnem sodišču Nova Gorica – sklep
Srg 94/01371.

2. Osnovna dejavnost podjetja je pro-
izvodnja in distribucija vode.

3. Goriški vodovodi Nova Gorica, p.o.,
Nova Gorica, je podjetje v 100% družbeni
lastnini. Občine so lastnik 60,990% osnov-
nega kapitala podjetja, ostalih 39,010% pa
predstavlja družbeni kapital, ki se lastnin-
sko preoblikuje po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

4. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja je:

– 51,085% Občina Nova Gorica,
– 9,905% Občina Ajdovščina,
– 3,901% Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja,
– 3,901% Slovenski odškodninski sklad,
– 7,802% Sklad Republike Slovenije za

razvoj,
– 7,802% upravičenci iz interne razdeli-

tve,
– 15,604% upravičenci iz notranjega od-

kupa.
5. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo

treh načinov:
– prenos 40% na sklade (69.967 navad-

nih delnic),
– notranji odkup podjetja – v višini 40%

družbenega kapitala (69.966 navadnih del-
nic),

– interna razdelitev delnic – v višini 20%
družbenega kapitala (34.983 navadnih del-
nic).

Prodajna cena navadnih delnic za certi-
fikate je 1.250 SIT. V notranjem odkupu se
pri vplačilih z gotovino prodajna cena reva-
lorizira z indeksom rasti drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva plačila kupnine
skladu.

6. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi poziva v Uradnem listu RS,
časopisu Delo in na oglasni deski podjetja:

6.1 Predložijo lastniške certifikate in po-
trdila v zameno za delnice interne razdeli-
tve, ki so navadne, imenske in neprenoslji-
ve dve leti od njihove izdaje, razen z dedo-
vanjem.

V primeru, da upravičenci prvega kroga
(zaposleni, bivši zaposleni, upokojenci) ne
bodo predložili lastniških certifikatov v vi-
šini 20% družbenega kapitala, bo podjetje z
objavo na oglasni deski podjetja izvedlo in-
terni razpis za družinske člane zaposlenih z
rokom za predložitev certifikatov 15 dni.
Če pa bi že upravičenci iz 1. kroga predloži-
li lastniške certifikate in potrdila v vredno-
sti večji od 20% družbenega kapitala, bodo
lahko presežke po proporcionalnem zniža-
nju uporabili za notranji odkup delnic.

6.2 Pristopijo k programu notranjega od-
kupa, vpišejo in vplačajo kupnino za prvi
paket delnic notranjega odkupa. Delnice no-
tranjega odkupa so navadne, imenske, za
čas trajanja programa notranjega odkupa ne-
prenosljive izven programa, razen z dedo-
vanjem, in so enake delnicam interne razde-
litve.

7. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate in potrdila ter vpišejo delnice notra-
njega odkupa na sedežu podjetja v Novi
Gorici, Cesta 25. junija 1/B med 7. in 15.
uro. Gotovinska vplačila se izvršijo na pri-
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vatizacijski podračun podjetja pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje – Podružnica Nova Gorica, št.
52000-698-37401.

30 dnevni rok za predložitev lastninskih
certifikatov in potrdil, vpis in vplačilo del-
nic notranjega odkupa je prekluziven – upra-
vičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati
pri interni razdelitvi oziroma notranjemu od-
kupu delnic podjetja.

Organizacija programa notranjega odku-
pa in način uresničevanja upravljalskih, pre-
moženjskih in drugih pravic iz delnic inter-
ne razdelitve in notranjega odkupa ter način
in pogoji prenosa bo urejen s pravili notra-
njega odkupa in delničarskim sporazumom
med upravičenci iz interne razdelitve delnic
in notranjega odkupa. Udeleženci bodo
hkrati z vpisom in plačilom delnic pristopili
tudi k pravilom notranjega odkupa ter dali
soglasje k osnutku statuta delniške družbe.

8. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju v podjetju ali na
tel. 065/27-140, pri Miranu Kebru. V pod-
jetju so zainteresiranim na vpogled vse zgo-
raj navedene listine.

Goriški vodovodi, p.o.,
Nova Gorica

La-194

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja Hoteli Palace, d.o.o.,
Portorož, Obala 45, ki ga je z odločbo št. LP
01248/1995-MP dne 24. 10. 1995 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij, Hoteli Palace, d.o.o., Portorož, Obala
45, objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja, Hoteli Palace, d.o.o., Por-
torož, Obala 45.

1. Firma in sedež: Hoteli Palace, d.o.o.,
Portorož, Obala 45.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču Koper, eno-
ta v Kopru pod registrsko št. vložka
1/951/00.

2. Matična številka: 5006104.
3. Šifra dejavnosti: 080111.
Dejavnost podjetja: izvajanje, prodaja in

posredovanje vseh gostinskih, hotelskih in
turističnih storitev v hotelih, gostinskih lo-
kalih, zdraviliških storitev v termah.

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

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

10%,
– javna prodaja delnic – 30%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

skega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini 10% razpisanih
delnic,

– prodaja delnic po 26. členu ZLPP – jav-
na prodaja v višini 30% razpisanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Hoteli Palace, d.o.o., Portorož, Obala 45,

poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence podjetja in podjetij, ki so v nje-
govi lasti, da v 30 dnevnem roku po objavi
tega oglasa na oglasni deski podjetja in po-
ziva v dnevnem časopisu vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate in s potrdili
za neizplačane plače (I. krog). Če v navede-
nem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic,
namenjenih interni razdelitvi, kar bo najka-
sneje v 10 dneh po zaključku vpisnega roka
ugotovila posebna komisija, bo z objavo in-
ternega razpisa najkasneje v naslednjih 10
dneh začel teči nov 15 dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (II. krog). Če tudi v II. krogu ne bo
vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo
podjetje preostanek delnic do 20% preneslo
na Sklad RS za razvoj.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki. Če bo v prvem krogu vpisanih
in vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo
presežek certifikatov in potrdil za neizpla-
čane plače preporcionalno uporabljen za no-
tranji odkup. Delnice pridobljene v interni
razdelitvi so neprenosljive dve leti po pri-
dobitvi, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Hoteli Palace, d.o.o., Portorož, Obala 45,

poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence podjetja in podjetij, ki so v nje-
govi lasti, da v 30 dneh po objavi oglasa in
poziva v dnevnem časopisu ter na oglasnih
deskah podjetja vpišejo in vplačajo delnice
s 50% popustom. Delnice se vplačajo z go-
tovino oziroma z morebitnimi presežki last-
niških certifikatov ali s presežki potrdil za
neizplačane plače iz interne razdelitve. Del-
nice, ki ne bodo odkupljene v prvem krogu,
bo do končnega odkupa zadržal in z njimi
upravljal Sklad za razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, pre-
nosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so prenos-
ljive dve leti po pridobitvi samo z dedova-
njem, po tem obdobju, pa so prenosljive do
konca trajanja programa v okviru upravičen-
cev programa), v nadaljevanju pa skladno z
določili statuta in delniškega sporazuma.

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

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja Hoteli Palace,
d.o.o., Portorož, Obala 45, od 9. do 12. ure,
z gotovino pa jih lahko vplačajo na privati-
zacijski podračun 51400-698-6319, oboje v
okviru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Javna prodaja
Hoteli Palace, d.o.o.,Portorož, Obala 45,

bo pozvala po končani interni razdelitvi in
notranjem odkupu vse domače fizične in

pravne osebe, pri čemer imajo državljani
RS prednostno pravico odkupa, da v roku
30 dni po objavi posebnega razpisa v sred-
stvih javnega obveščanja, vpišejo in vplača-
jo delnice Hotela Palace, d.o.o., Portorož,
Obala 45 z zamenjavo svojih lastniških cer-
tifikatov ali z gotovino.

Delnice so izražene v nematerializirani
obliki, so navadne, imenske, dajejo pravico
do upravljanja in dividende. Vsaka delnica
ima en glas.

Če bo povpraševanje za več kot 30%
preseglo razpisano število delnic, bo vlaga-
teljem na njihove evidenčne račune vrnjen
sorazmerni delež lastniškega certifikata.
Presežki bodo v 30 dneh po končani javni
prodaji vrnjeni vplačnikom neobrestovano.

Javna prodaja delnic se bo izvajala na
naslednjih vpisanih mestih:

– na sedežu podjetja Hoteli Palace,
d.o.o., Portorož, Obala 45,

– v agenciji A Banke Ljubljana v Porto-
rožu – Lucija,

– v agenciji Splošne banke Koper PE Pi-
ran v Portorožu.

Na teh mestih bo na vpogled tudi
prospekt.

10. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa in vplačila dobite
vsak delovni dan od 9. do 12. ure pri Bogda-
nu Kozini ali Rafku Medvedu na sedežu
podjetja ali po tel. 066/747-244.

Hoteli Palace, d.o.o.,
Portorož

La-195

Prometno turistično podjetje Integral,
d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 16, objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odloč-
bo št. LP 00584/1996-AK, z dne 21. 2. 1996.

1. Firma in sedež: Prometno turistično
podjetje Integral, d.o.o., Ljubljana, Ko-
lodvorska 16.

2. Matična številka: 5385571.
3. Registracija: podjetje je vpisano v re-

gister pri Temeljnem sodišču v Ljubljani
pod št. reg. vložka 1/7417/90, Srg 5612/90,
kot družba z omejeno odgovornostjo.

4. Osnovna dejavnost: podjetniško sve-
tovanje, storitve računovodstva, kadrovske
službe, varstva pri delu.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja:

– Pokojninski sklad – 9,99%,
– Odškodninski sklad – 9,99%,
– Sklad RS za razvoj – 20,03%,
– upravičenci iz interne razdelitve –

19,98%,
– upravičenci notranjega odkupa –

40,01%.
6. Predvideni načini lastninskega preob-

likovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40,01%,
– interna razdelitev delnic – 19,98%,
– notranji odkup delnic – 40,01%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja ter njegove-
ga pravnega predhodnika, da v roku 30 dni
po objavi v dnevniku Republika vpišejo del-
nice v zameno za lastninske certifikate.
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Če bo v interni razdelitvi vpisanih in
vplačanih več kot 20%, bo presežek certifi-
katov proporcionalno uporabljen za notra-
nji odkup.

Če upravičenci po prvem odstavku te
točke ne bi v roku vpisali vseh 20% delnic,
bo za razliko objavljen interni razpis za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih.

Delnice iz interne razdelitve so nepre-
nosljive 2 leti od izdaje, razen z dedova-
njem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja ter njegove-
ga pravnega predhodnika, da v 30 dneh po
objavi v dnevniku Republika vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom in z mož-
nostjo obročnega odplačevanja. Delnice se
vplačajo z morebitnimi presežki certifika-
tov iz interne razdelitve in z denarnimi vpla-
čili na privatizacijski podračun št.
50103-698-000-0025552 – PTP Integral,
d.o.o., Ljubljana, za notranji odkup. Če bo-
do vplačila udeležencev presegla 40% vred-
nosti družbenega kapitala, se bodo vplačani
zneski znižali po kriteriju bruto osebnega
dohodka udeležencev v zadnjih treh mese-
cih, preplačila pa jim bodo vrnjena.

Delnice iz notranjega odkupa so – do-
kler program traja – prenosljive samo med
udeleženci programa, razen v primerih de-
dovanja.

Delnice iz točke 7.1 in 7.2 so navadne,
imenske in dajejo udeležencem pravico do
upravljanja in do dividende.

8. Vpisovanje in informacije
V določenem roku vsak delovnik na se-

dežu podjetja v času od 7. do 14. ure pri
Zlati Anžur, tel. 061/323-348.

PTP Integral, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 726/96-8 La-196

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij Kmetijstvo
Vipava Agroind. “VIPAVA 1894”, p.o., ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01124/1996-ST, z dne 12. 2. 1996.

1. Firma in sedež: Kmetijstvo Vipava
Agroind. “VIPAVA 1894”, p.o., Vinarska
cesta 5, Vipava.

Podjetje je vpisano v sodni register pri
okrožnem sodišču v Novi Gorici pod št. reg.
vložka 1/01021/00 Nova Gorica.

2. Matična številka: 5150035.
3. Dejavnost: 013113:
– proizvodnja vina: predelava grozdja v

mošt in vino, ter stranske proizvode iz
grozdja in vina,

– predelava mleka v konzumne mlečne
proizvode: mleko, jogurt, smetana, maslo,
skuta, sir,

– pridelovanje grozdja,
– pridelovanje vseh vrst kmetijskih pri-

delkov,
– popravilo in vzdrževanje cestnih mo-

tornih vozil in traktorjev ter opravljanje teh-
ničnih pregledov za vsa motorna vozila.

4. Pravna oblika organiziranosti: Kme-
tijstvo Vipava Agroind. “VIPAVA 1894”,

p.o., je družbeno podjetje v 100% družbeni
lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

– zadružni upravičenci – 42,30%,
– interna razdelitev – 20,00%,
– notranji odkup – 22,30%,
– Odškodninski sklad – 3,85%,
– Pokojninski sklad – 3,85%,
– Sklad RS za razvoj – 7,70%.
6. Izbrana je naslednja kombinacija na-

činov lastninskega preoblikovanja:
– zadruge v višini 42,30% družbenega ka-

pitala (176.441 navadnih delnic oznake G.),
– interna razdelitev delnic v višini

34,66% družbenega kapitala (83.423 delnic
– navadne delnice),

– notranji odkup podjetja v višini 38,65%
družbenega kapitala (93.018 delnic – na-
vadne delnice),

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad v višini 6,67% družbenega kapitala
(16.059 delnic – navadne delnice),

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad v višini 6,67% družbenega kapita-
la (16.059 delnic – navadne delnice),

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj v višini 13,34% družbenega kapitala
(32.117 delnic – navadne delnice).

7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev
Kmetijstvo Vipava Agroind. “Vipava

1894”, p.o., Vinarska cesta 5, Vipava, pozi-
va vse upravičence (zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojence), da v 30 dneh po obja-
vi tega poziva vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate in potrdila, ter tako so-
delujejo pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, namenjenih interni raz-
delitvi, kar bo najkasneje v 8 dneh po za-
ključku poziva ugotovila posebna komisija,
bo objavljen interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.

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

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, lahko upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate uporabijo za pridobitev
navadnih delnic v programu notranjega od-
kupa, tako da se presežek certifikatov upo-
rabi proporcionalno za vsakega udeleženca.

Delnice, ki bodo upravičencem razdelje-
ne v okviru interne razdelitve, bodo navad-
ne z oznako B in se bodo glasile na ime,
neprenosljive bodo 2 leti, razen z dedova-
njem. Podjetje bo najprej izdalo začasnice.

7.2 Notranji odkup
Kmetijstvo Vipava Agroind. “VIPAVA

1894”, p.o., poziva vse upravičence (zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojence), da
sodelujejo pri notranjem odkupu delnic pod-
jetja. Upravičenci lahko kupijo delnice s
50% popustom in možnostjo postopnega od-
plačevanja, vendar najmanj 20% takoj, preo-
stanek pa v štirih letih po 1/4 vsako leto.

Upravičenci bodo delnice vpisovali in
vplačevali v 30 dnevnem roku od objave
poziva v časopisu Delo in na oglasni deski
podjetja.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu notranjega odkupa.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa. Delnice se bodo vplačale: z mo-
rebitnimi presežki lastniških certifikatov,
namensko privarčevanimi deli plač in goto-
vinskimi vplačili, vplačili pripadajočega do-
bička ter iz plač in drugih sredstev udele-
žencev programa.

Delnice notranjega odkupa so navadne z
oznako C, imenske in dajejo poleg pravice
do udeležbe na dobičku tudi pravico do
upravljanja, so neprenosljive izven progra-
ma notranjega odkupa za čas trajanja pro-
grama, razen z dedovanjem, oziroma so pre-
nosljive v okviru programa notranjega od-
kupa med udeleženci programa.

Delnice, pridobljene za presežne lastniš-
ke certifikate, so neprenosljive dve leti od
izdaje, nato pa se izenačijo z ostalimi delni-
cami notranjega odkupa.

8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa lahko upravičenci v okviru zgo-
raj opredeljenega roka vpisujejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure v računovodstvu
podjetja. Delnice notranjega odkupa se lah-
ko vplačajo v gotovini na privatizacijski
podračun št. 52010-698-37417 z navedbo
“Plačilo kupnine za delnice podjetja v not-
ranjem odkupu”.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom lastninskega preoblikovanja Agroind.
“VIPAVA 1894”, p.o., lahko upravičenci
dobijo pri Marti Rodman, vsak dan od 8. do
12. ure (tel. 065/65-011).

Kmetijstvo Vipava
Agroind. “VIPAVA 1894”, p.o.,

Vipava

Št. 351 La-197

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94),
objavlja podjetje Gradis, gradbeno podjetje
Nizke gradnje Maribor, p.o., na podlagi pro-
grama lastninskega preoblikovanja podjet-
ja, ki ga je z odločbo, št. LP 00609/1995-AK
z dne 15. 9. 1995 odobrila Agencija za pre-
strukturiranje in privatizacijo, program last-
ninskega preoblikovanja podjetja GRADIS,
Gradbeno podjetje Nizke gradnje Maribor,
p.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: GRADIS Gradbeno

podjetje Nizke gradnje Maribor, p.o., Ma-
ribor, Lavričeva ul. 3.

Podjetje je registrirano pri Temeljnem
sodišču v Mariboru, pod registrsko številko
vložka 1/2073-00 z dne 16. 5. 1990.

2. Matična številka: 5075009.
3. Dejavnost: 050201 – Gradnja promet-

nih objektov.
Osnovna dejavnost podjetja je: gradnja

prometnih objektov.
4. Pravna oblika organiziranosti:

GRADIS, Gradbeno podjetje Nizke gradnje
Maribor, p.o., je podjetje v 100% družbeni
lastnini in je organizirano kot podjetje s
popolno odgovornostjo.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovane družbe:

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
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2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
5. upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos navadnih delnic na sklade –

40% (10% + 10% + 20%),
2. Interna razdelitev delnic – 20%,
3. Notranji odkup delnic – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-

nic
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje GRADIS, Gradbeno podjetje

Nizke gradnje Maribor, p.o., poziva vse
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), da v ro-
ku 30 dni po objavi tega oglasa v časopisu
Večer, predložijo svoje lastniške certifikate
in potrdila za neizplačani del neto plače, –
iz 25.a člena v zameno za začasnice (kasne-
je delnice) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic.

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

V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov in ptordil iz 25.a čle-
na manjša od 20% družbenega kapitala, bo
podjetje objavilo interni razpis za ožje dru-
žinske člane zaposlenih. Preostanek delnic,
ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo pod-
jetje preneslo na Skald RS za razvoj v skla-
du z zakonom.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja GRADIS, Gradbeno podjetje Nizke
gradnje Maribor, p.o., vsak delovni dan od
8. do 14. ure.

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

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

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na zakonskih udeležencev (zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci) večja od 20% druž-
benega kapitala lahko upravičenci, ki so so-
delovali pri interni razdelitvi, presežne last-
niške certifikate in potrdila iz 25.a člena
uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa, tako da se presežek cer-
tifikatov in potrdil iz 25.a člena uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca po-
sebej.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje GRADIS Gradbeno podjetje

Nizke gradnje Maribor, p.o., poziva vse
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), da lahko
sodelujejo pri notranjem odkupu delnic pod-
jetja.

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

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega

odkupa vplačali s presežnimi certifikati, po-
trdili iz 25.a člena in denarnimi vplačili ter
z zamenjavo presežnih lastniških certifika-
tov interne razdelitve.

Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vplačevanje delnic za presežne lastnin-
ske certifikate, potrdila iz 25.a člena in go-
tovino bo potekalo na sedežu podjetja vsak
delovnik med 8. in 14. uro v 30 dnevnem
razpisnem roku, ki prične teči od dneva ob-
jave v dnevniku Večer. Vpisni rok je pre-
kluziven.

Delnice so lahko vplačane z denarjem
tudi na poseben privatizacijski podračun
podjetja pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje – Podružnica Ma-
ribor, št. 51800-698-15720, z navedbo: pla-
čilo kupnine za delnice v notranjem odku-
pu, z odobritvijo na žiro račun v 30 dneh po
objavi.

Vsako nakazilo na poseben privatizacij-
ski podračun družbe pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje
upravičenec dokaže s potrjeno položnico na
blagajni podjetja v 30 dneh po objavi v
dnevniku Večer.

Organizacija programa notranjega odkupa
bo določena s pravili notranjega odkupa, ki
bodo sprejeta po odobritvi programa. Osnutek
pravil bo na vpogled na vpisnem mestu.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic oziroma presežnih certifikatov in po-
trdil iz 25.a člena presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega ka-
pitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, se vplačani zneski znižajo v skladu
z določili 32. člena uredbe o pripravi pro-
grama preoblikovanja in o izvedbi posamez-
nih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij.

V. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure pri Alenki Jež
Heinc, in sicer po tel. 062/224-011 ali di-
rektno 28-681 oziroma osebno na sedežu
podjetja.

GRADIS, Gradbeno podjetje
Nizke gradnje Maribor, p.o.,

Maribor

La-180

Na osnovi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je skupščina podjetja Emo-
na – Blagovni center, d.d., Ljubljana spreje-
la na svoji 6. redni seji dne 22. 12. 1994 in
katerega je z odločbo št. 01112/1996 – DD
z dne 7. 3. 1996 odobrila Agencija za pre-
strukturiranje in privatizacijo (v nadaljeva-
nju Agencija) ter v skladu z zakonom o
lastninskem preoblikovanju podjetje Emo-
na – Blagovni center, d.d., objavlja program
lastninskega preoblikovanja.

1. Firma:  Emona  –  Blagovni  center,
d.d., Ljubljana.

2. Sedež: Ljubljana, Šmartinska 130.
3. Matična številka podjetja: 5004683.
4. Pretežna dejavnost: trgovina na debe-

lo; šifra dejavnosti: 070250.
5. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je delniška družba v mešani lastnini:
– delničarji – fizične osebe – 13,56%,
– družbeni kapital – 56,56%,

– Skupina Emona r.o. – 0,25%,
– Emona VPS d.o.o. v likvidaciji –

26,63%.
6. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja – 6,95%,
– Slovenski odškodninski sklad – 6,95%,
– Sklad RS za razvoj – 13,90%,
– upravičenci iz IR in NO ter ostale fi-

zične osebe – 48,36%,
– VPS, d.o.o., v likvidaciji – 23,84%.
7. Predvideni načini oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos delnic v višini 10% družbenega

kapitala na Sklad za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje,

– prenos delnic v višini 10% družbenega
kapitala na Odškodninski sklad,

– prenos delnic v višini 20% družbenega
kapitala na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo
razporeditev na pooblaščene investicijske
družbe,

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

– notranji odkup delnic v višini do 40%
družbenega kapitala,

– zamenjava delnic obstoječih delničar-
jev za nove delnice.

8. Predstavitev značilnosti interne raz-
delitve in notranjega odkupa

Interna razdelitev:
Upravičenci:
I. krog: zaposleni, bivši zaposleni in upo-

kojenci podjetja ter hčerinskih podjetij,
II. krog: ožji družinski člani zaposlenih.
Upravičenci bodo delnice vpisovali in

vplačevali z lastniškimi certifikati pod po-
goji in v rokih, navedenih v programu, in
sicer: upravičenci iz prvega kroga bodo del-
nice vpisovali v 30 dnevnem roku pri čemer
se rok za vpis prične z dnem objave tega
oglasa.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, namenjenih interni raz-
delitvi, kar bo takoj po zaključku vpisnega
roka ugotovila posebna komisija, bo z obja-
vo internega razpisa najkasneje v nasled-
njih 5 dneh po zaključku “prvega kroga”
začel teči nov 15 dnevni rok za vpis delnic s
strani ožjih družinskih članov zaposlenih (II.
krog).

Kolikor tudi v drugem krogu ne bo vpi-
sanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo pod-
jetje preostanek delnic do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj.

V drugem krogu bo razpis zaključen pred
iztekom 15 dnevnega roka, če bodo pred
iztekom tega roka vpisane vse delnice iz
interne razdelitve.

Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo pre-
sežek certifikatov proporcionalno uporab-
ljen za notranji odkup.

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

Notranji odkup:
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni in

upokojenci podjetja ter hčerinskih podjetij.
Upravičenci bodo delnice lahko vplače-

vali:
– v gotovini,
– z morebitnimi presežki lastniških cer-

tifikatov iz interne razdelitve.
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Značilnosti: upravičenci vplačujejo vpi-
sane delnice s 50% popustom, vse delnice
notranjega odkupa pa morajo biti vplačane
najkasneje v nadaljnjih 4 letih od začetka
programa. Program je uspešen samo, če v
njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih
podjetja. Upravičenci vplačujejo delnice pri
podjetju, ta pa tako zbrana sredstva v obliki
kupnine nakaže Skladu za razvoj.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 50 dnevnem roku, pri
čemer ta začne teči z dnem objave tega og-
lasa v dnevnem časopisu in na oglasni deski
podjetja.

Delnice, ki jih podjetje ne bo odkupilo
za upravičence v prvem obroku, bo do do-
končnega odkupa zadržal in z njimi uprav-
ljal Sklad.

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

Prodajna cena delnice znaša 1.334 SIT
(brez 50% popusta) in se pri vplačilu z last-
niškim certifikatom ne spreminja, v primeru
vplačila v gotovini pa se poveča za koefi-
cient rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva razpisa.

Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udeležbe na dobičku in
stečajni masi podjetja tudi pravico do uprav-
ljanja razen delnic v okviru programa notra-
njega odkupa, prenešenih na Sklad za od-
kup v naslednjih 4 letih.

Poziva vse upravičence k vpisu delnic
podjetja

Upravičence I. kroga interne razdelitve
pozivamo da v 40 dneh od objave oglasa in
poziva v dnevnem časopisu in oglasni deski
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate.

Upravičence II. kroga interne razdelitve
pozivamo da v 40 dneh od dneva internega
razpisa vpišejo preostale delnice v zameno
za lastniške certifikate.

Upravičence notranjega odkupa poziva-
mo da v 40 dneh od objave oglasa in poziva
v dnevnem časopisu in na oglasni deski vpi-
šejo in vplačajo delnice programa notranje-
ga odkupa.

Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali na bla-
gajni podjetja vsak delovni dan od 9. do 15.
ure v okviru rokov, opredeljenih spredaj.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila ima Ivanka
Dimnik, tel. 061/441-985.

Emona-Blagovni center, d.d.,
Ljubljana

Št. 9009/019 La-181

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbo o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij Astra Veletrgovina, p.o., Ljub-
ljana, Dunajska 47, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo z odločbo št. LP
00997/1996-MB z dne 24. 1. 1996.

1. Firma in sedež: Astra Veletrgovina,
p.o., Ljubljana, Dunajska 47.

Podjetje je vpisano v sodni register
pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod št. reg. vl. 1/1539/00.

2. Matična številka: 5003504.
3. Dejavnost: trgovina na debelo, trgovi-

na na drobno, opravljanje storitev.
4. Pravna oblika organiziranosti: Astra

Veletrgovina, p.o., Ljubljana je v 100%
družbeni lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninsko invalid-
skega zavarovanja – 10%,

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

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

kupa – 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos delnic na sklade v višini 40%

družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup v višini 40% družbene-

ga kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev
Astra Veletrgovina, p.o., Ljubljana, Du-

najska 47, poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojence), da v 30
dneh po objavi tega poziva vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate in potrdila ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdeli-
tvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po zaključku
poziva ugotovila posebna komisija, bo z ob-
javo internega razpisa pričel teči 15-dnevni
rok za vpis delnic s strani ožjih družinskih
članov zaposlenih Astre Veletrgovine.

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

V primeru, da bo lastniških certifikatov
oziroma potrdil več, kot je delnic, namenje-
nih za interno razdelitev, se bodo presežni
lastniški certifikati oziroma potrdila upora-
bili za notranji odkup delnic proporcional-
no za vsakega udeleženca posebej.

Delnice, ki bodo upravičencem razdelje-
ne v okviru interne razdelitve, bodo navad-
ne in se bodo glasile na ime, neprenosljive
bodo dve leti, razen z dedovanjem. Podjetje
bo najprej izdalo začasnice, ki jih bo po
vpisu preoblikovanja podjetja v sodni regi-
ster nadomestilo z delnicami.

7.2 Notranji odkup
Astra Veletrgovina poziva vse upravi-

čence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence), da sodelujejo pri notranjem odku-
pu delnic podjetja.

Z notranjim odkup se bo na podlagi pro-
grama lastninskega preoblikovanja podjetja
odkupilo do 40% vrednosti družbenega ka-
pitala po otvoritveni bilanci. Upravičenci
lahko kupijo delnice s 50% popustom in
možnostjo postopnega odplačevanja.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 30-dnevnem roku od
objave poziva v dnevnem časopisu in na
oglasni deski podjetja.

Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopajo k programu notranjega odkupa.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa. Delnice se bodo vplačevale: z
morebitnimi presežki lastniških certifikatov
oziroma potrdil in denarnimi vplačili udele-
žencev programa.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in dajejo poleg pravice do udelež-
be na dobičku tudi pravico do upravljanja.
So neprenosljive izven programa notranje-
ga odkupa za čas trajanja programa, razen z
dedovanjem oziroma so prenosljive v okvi-
ru programa notranjega odkupa med udele-
ženci programa.

Delnice, pridobljene za presežne lastniš-
ke certifikate, so neprenosljive dve leti od
izdaje, nato pa se izenačijo z ostalimi delni-
cami notranjega odkupa.

8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa lahko upravičenci v okviru zgo-
raj opredeljenega roka vpisujejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure v računovodstvu
podjetja. Delnice notranjega odkupa se lah-
ko vplačajo tudi v gotovini na privatizacij-
ski podračun št. 50102-698-21873 z naved-
bo: “plačilo kupnine za delnice podjetja v
notranjem odkupu”.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa ter vplačila lahko upra-
vičenci dobijo v dopoldanskem času pri
Beznik Ireni (tel. 061/316-970).

Astra Veletrgovina, p.o., Ljubljana

La-182

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94),
objavlja družba Tovarna umetnih brusov
SWATY, d.d., Titova 60, Maribor, na pod-
lagi programa lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je z odločbo, št. LP
00508/1995-BS z dne 19. 10. 1995 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo program lastninskega preoblikovanja
družbe Tovarna umetnih brusov Swaty, d.d.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Tovarna umetnih

brusov Swaty, d.d., Titova 60, Maribor.
Družba je registrirana pri registrskem so-

dišču v Mariboru, s sklepom št. Srg 2680/92,
z dne 18. 6. 1992, pod številko registrskega
vložka 1/53-00.

2. Matična številka: 5033861.
3. Dejavnost: 011299.
Osnovna dejavnost podjetja je: proizvod-

nja umetnih brusov.
4. Pravna oblika organiziranosti: Tovar-

na umetnih brusov Swaty, d.d., je družba v
100% družbeni lastnini in je organizirana
kot delniška družba.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovane družbe:

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
5. upravičenci iz notranjega odkupa – 10%,
6. upravičenci iz javne prodaje – 30%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
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1. Prenos navadnih delnic na sklade –
40% (10% + 10% +20%),

2. Interna razdelitev delnic – 20%,
3. Notranji odkup delnic – 10%,
4. Javna prodaja dela delnic – 30%.
Postopek javne prodaje delnic bo družba

izvedla po izvršenem postopku lastninjenja
iz 1., 2. in 3. točke programa lastninskega
preoblikovanja družbe.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic

4.1 Interna razdelitev delnic
Tovarna umetnih brusov Swaty, d.d., Ti-

tova 60, Maribor, poziva vse upravičence
(vse zaposlene, bivše zaposlene in upokoje-
ne delavce družbe), da v roku 30 dni po
objavi tega oglasa, v časopisu Večer, pred-
ložijo svoje lastniške certifikate in potrdila
iz 25.a člena v zameno za začasnice (kasne-
je delnice) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic.

Prav tako bo upravičence pozvala, da
predložijo lastninske certifikate in potrdila
iz 25.a člena za namen interne razdelitve
delnic v Uradnem listu RS, časopisu Večer
in na oglasnih deskah družbe.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20%, bo družba za preostanek delnic do
20% vrednosti celotnega družbenega kapi-
tala družbe, opravila interni razpis za ožje
družinske člane zaposlenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu druž-
be Tovarna umetnih brusov Swaty, d.d., Ti-
tova 60, Maribor, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

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

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

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na zakonskih udeležencev (zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci) večja od 20% druž-
benega kapitala lahko upravičenci, ki so so-
delovali pri interni razdelitvi, presežne last-
niške certifikate in potrdila iz 25.a člena
uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa, tako da se presežek cer-
tifikatov in potrdil iz 25.a člena uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca po-
sebej.

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

4.2 Notranji odkup delnic
Tovarna umetnih brusov Swaty, d.d., Ti-

tova 60, Maribor poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce družbe), da lahko sodelujejo pri no-
tranjem odkupu delnic družbe. Notranji od-
kup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z
interno razdelitvijo delnic v višini 10% druž-
benega kapitala z upoštevanjem 50% popu-
sta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega
odkupa vplačali s presežnimi certifikati, po-

trdili iz 25.a člena in denarnimi vplačili ter
z zamenjavo presežnih lastniških certifika-
tov in potrdil iz 25.a člena interne razdeli-
tve.

Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-
ninske certifikate, potrdila iz 25.a člena in
gotovino bo potekalo na sedežu družbe vsak
delovnik med 8. in 14. uro v 30-dnevnem
razpisnem roku, ki prične teči od dneva ob-
jave v časopisu Večer. Vpisni rok je preklu-
ziven.

Delnice se, za gotovino, vplačajo na po-
seben privatizacijski podračun družbe pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje – Podružnica Maribor, št.
51800-698-10061, z navedbo: plačilo kup-
nine za delnice v notranjem odkupu, z odo-
britvijo na žiro račun v 30 dneh po objavi.
Vsako nakazilo na poseben privatizacijski
podračun družbe pri Agenciji RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje upravi-
čenec dokaže s potrjeno položnico v blagaj-
ni družbe v 30 dneh po objavi v časopisu
Večer.

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

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

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

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

Družba v tem primeru uporabi proporcio-
nalni kriterij. Kolikor pa je presežek kupnine
presežen z vplačili presežnih lastniških certi-
fikatov, potrdili in gotovino se vplačani zne-
ski znižajo ob upoštevanju predzadnjega od-
stavka 32. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetja.

4.3 Javna prodaja dela delnic podjetja
Z javno prodajo dela delnic družbe se bo

družba preoblikovala s predvidoma do 30%
vrednosti družbenega kapitala po otvoritve-
ni bilanci stanja.

Prej naveden odstotek družbenega kapi-
tala namenjen javni prodaji se lahko pove-
ča, kolikor udeleženci programa notranjega
odkupa vplačajo v prvem obroku dejansko
manj delnic, kot jih je po programu bilo
namenjenih v ta namen.

V tem primeru se šteje notranji odkup
kot uspešen v zmanjšanem obsegu, za preo-
stanek delnic, ki se tako ugotovi, pa se po-
veča odstotek družbenega kapitala name-
njen javni prodaji.

Delnice javne prodaje se plačujejo z last-
niškimi certifikati državljanov in gotovino.
Kadar se delnice pri javni prodaji vplačuje-
jo z lastniškimi certifikati državljanov se
njihova cena, določena na podlagi cenitve
družbe ne revalorizira.

Vpisovanje in vplačevanje delnic bo
družba Tovarna umetnih brusov Swaty, d.d.,
organizirala in izvedla:

– na sedežu Tovarne umetnih brusov
Swaty, d.d., Maribor, Titova 60 in

– na sedežu A Banke, Maribor, Razlago-
va 11.

Potekalo bo vsak delovni dan od 8. do
12. ure, 30 dni od objave razpisa javne pro-
daje delnic v časopisu Večer.

Upravičenci za vplačilo delnic v postop-
ku javne prodaje so izključno domače fizič-
ne in pravne osebe. Pri tem imajo domače
fizične osebe (državljani Republike Slove-
nije) prednostno pravico odkupa.

Prednostna pravica odkupa se uveljavi v
primeru, da vpisano število vseh delnic za
več kot 30% preseže razpisano število del-
nic iz javne prodaje. V tem primeru se naj-
prej cena oblikuje v skladu z določili ured-
be in programa.

V primeru, da samo državljani vpišejo
nad 30% več delnic od razpisanih, se naj-
prej v celoti izločijo vplačila pravnih oseb,
državljanom pa se ob upoštevanju za 30%
povečane cene sorazmerno zmanjša število
delnic, preveč plačana kupnina pa se vrne
vpisovalcem delnic.

V primeru, da skupen vpis (fizične in
pravne osebe) za več kot 30% preseže raz-
pisano število delnic, se ob upoštevanju po-
večane cene delnic uporabi načelo paritete
znižanja presežnega vpisa le pri pravnih ose-
bah.

Družba bo v 10 dneh po izteku javne
prodaje objavila izide o uspehu javne pro-
daje v časopisu Večer.

Vpisovanje in vplačevanje delnic iz na-
slova javne prodaje se prične najkasneje 30
dni po pridobitvi dovoljenja za javno proda-
jo in traja najmanj 30 dni od dneva objave
programa in poziva za vključitev v javno
prodajo delnic v okviru programa lastnin-
skega preoblikovanja v časopisu Večer. Rok
je prekluziven.

Nominalna vrednost delnice je 4.000 SIT
in prodajna cena delnic, ki velja za program
lastninskega preoblikovanja je 4.000 SIT za
delnico.

Na vpisnih mestih bo predložen prospekt
za izvedbo javne prodaje delnic družbe.

V. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju družbe vsak delov-
ni dan od 8. do 14. ure, pri Danici Rihtarič,
na tel. 062/34-361 ali osebno na sedežu
družbe.

Tovarna umetnih brusov
Swaty, d.d.

La-183

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja GG Kočevje,
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ki ga je z odločbo št. LP 02031/1996-MB z
dne 21. 2. 1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo ter v skla-
du z zakonom o lastninskem preoblikova-
nju podjetij, podjetje objavlja program last-
ninskega preoblikovanja in poziv k vpisu in
plačilu delnic.

1. Firma in sedež: Gozdno gospodarstvo
Kočevje, Rožna ul. 39, Kočevje.

2. Matična številka: 5129591.
3. Dejavnost:
– gojitev, varstvo in izkoriščanje goz-

dov,
– gojitev, varstvo in lov divjadi.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

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

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

tve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

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

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

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence: zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja, da v 30 dnevnem roku po objavi tega
oglasa in poziva predložijo lastninske certi-
fikate v zamenjavo za delnice interne raz-
delitve (I. krog).

Če bo vrednost predloženih lastninskih
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja od 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi propor-
cionalno za vsakega udeleženca posebej.

Če v prvem krogu ne bo vpisanih 20%
delnic interne razdelitve, bo podjetje v 14
dneh po preteku roka za predložitev certifi-
katov I. kroga upravičencev objavilo interni
razpis za predložitev lastninskih certifika-
tov ožjih družinskih članov upravičencev
(II. krog). Razpis v drugem krogu traja 10
dni. Interni razpis bo objavljen na oglasni
deski podjetja.

Če v drugem krogu ne bo vpisanih vseh
20% delnic interne razdelitve, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so navadne z oznako B, ki:

– se glasijo na ime,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajo pravico do upravljanja in dividen-

de,
– vsaka delnica nosi en glas,
– so neprenosljive dve leti po njihovi iz-

daji, razen z dedovanjem,

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

7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence: zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja, da v 30 dnevnem roku po objavi tega
oglasa vpišejo in vplačajo delnice podjetja
in tako postanejo udeleženci notranjega od-
kupa. Delnice v notranjem odkupu lahko
upravičenci vplačajo s presežki lastninskih
certifikatov iz interne razdelitve in z goto-
vino. Cena delnic po programu je 1.000
SIT z upoštevanjem 50% popusta pa je pro-
dajna cena delnic 500 SIT. Prodajna cena
delnice se revalorizira z indeksom rasti
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do vpla-
čila.

Delnice notranjega odkupa so navadne
delnice z naslednjimi lastnostmi:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja in divi-

dende,
– vsaka delnica nosi en glas,
– so neprenosljive zunaj programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen dedovanja,

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

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

8. Vpisovanje in vplačilo delnic
Zamenjava certifikatov za delnice in vpi-

sovanje ter vplačilo delnic iz notranjega od-
kupa bo potekala na upravi podjetja v Ko-
čevju, Rožna ul. 39, I. nadstropje, soba št.
211, pri Martini Osmak, vsak delovnik od 9.
do 14. ure v 30 dnevnem prekluzivnem roku
po objavi tega poziva.

Gotovinska plačila bodo vplačana na po-
seben privatizacijski račun št.
51300-698-000-0005049 pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
Podružnica Kočevje.

Organizacija notranjega odkupa bo ure-
jena s pravili notranjega odkupa.

9. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi z sodelovanjem pri lastninje-
nju podjetja vsak delovnik na sedežu pod-
jetja osebno ali po tel. 061/853-331 pri Bran-
ku Južniču ali Petru Medvedu.

Gozdno gospodarstvo Kočevje, Kočevje

Št. 24 La-184

Skladno s predpisi o lastninskem preob-
likovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja Trgov-
sko podjetje Korotan, p.o., Čečovje 6, Rav-
ne na Koroškem, ki ga je odobrila Agencija
za prestrukturiranje in privatizacijo z odloč-
bo št. LP 01329/1996-GV, z dne 2. 14. 1996,
podjetje objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

1. Splošni podatki
Firma: Trgovsko podjetje Korotan,

p.o., Ravne na Koroškem.
Sedež: Čečovje 6, Ravne na Koroškem.
Matična številka: 5002966.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Temeljnem  sodišču  Maribor  –  enota  v
Mariboru,  št.  registrskega  vložka
1/1669-00.

Pretežna dejavnost: prodaja osnovnih
življenjskih potrebščin na drobno.

Pravna oblika organiziranosti: trgovsko
podjetje Korotan, p.o., je družbeno podjetje
s 100% družbenim kapitalom brez znanega
lastnika.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

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

voj,
– 20% upravičenci iz naslova interne raz-

delitve,
– 40% upravičenci iz naslova notranjega

odkupa.
3. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja
3.1 Prenos navadnih delnic na sklade v

višini 40% vrednosti družbenega kapitala,
od tega:

– 10% na Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja,

– 10% na Odškodninski sklad,
– 20% na Sklad Republike Slovenije za

razvoj.
3.2 Interna  razdelitev  navadnih  delnic

v višini  20%  vrednosti  družbenega  kapi-
tala.

3.3 Notranji odkup navadnih delnic v vi-
šini 40% vrednosti družbenega kapitala.

4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1 Interna razdelitev delnic
Trgovsko podjetje Korotan, p.o., Čečov-

je 6, Ravne na Koroškem, poziva vse upra-
vičence (zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da v 30 dneh
po objavi tega poziva v časopisu Večer ter
na oglasni deski v podjetju, predložijo last-
niške certifikate v zameno za delnice inter-
ne razdelitve.

Če ostane del delnic nerazdeljen, bo pod-
jetje za preostanek po končanem 30 dnev-
nem roku iz prejšnjega odstavka objavilo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih s pozivom na zamenjavo lastniških
certifikatov. Preostanek delnic bo 20%, ki
ne bo razdeljen niti na ta način, bo podjetje
skladno z 29. členom zakona o lastninskem
preoblikovanju preneslo na Sklad RS za raz-
voj.

Če bo predloženih lastniških certifikatov
več kot je razpoložljivih delnic namenjenih
za interno razdelitev, se bodo presežni last-
niški certifikati uporabili za notranji odkup
delnic proporcionalno, za vsakega upravi-
čenca posebej.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve so navadne
delnice, glasijo se na ime in so neprenoslji-
ve dve leti po njihovi izdaji, razen z dedo-
vanjem.

Podjetje bo delnice vodilo v nemateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice – potrdila po predhodnem sklepu
organa upravljanja.

4.2 Notranji odkup delnic
Trgovsko podjetje Korotan, p.o., Čečov-

je 6, Ravne na Koroškem, poziva vse upra-
vičence (zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojence, da v 30 dneh po objavi tega
poziva v časniku Večer in na oglasni deski
v podjetju, vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom.
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Delnice se vplačujejo z morebitnimi pre-
sežki certifikatov iz interne razdelitve in z
gotovino.

Ožji družinski člani s presežnimi certifi-
kati iz interne razdelitve ne morejo sodelo-
vati pri notranjem odkupu.

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

Delnice so navadne, imenske, dajejo pra-
vico do upravljanja, skladno s pravili pro-
grama notranjega odkupa. Prenosljivost del-
nic v okviru programa je omejena z zahte-
vo, da ostaja ena tretjina zaposlenih med
udeleženci programa. Po programu notra-
njega odkupa bodo delnice prenosljive
skladno s pravili delničarskega sporazuma
in skladno s statutom družbe.

Če bodo udeleženci z vplačilom lastniš-
kih certifikatov presegli celotni znesek kup-
nine za delnice notranjega odkupa, bo pod-
jetje pri znižanju uporabilo proporcionalni
kriterij.

5. Vpis delnic
Tako delnice iz interne razdelitve, kot

delnice iz programa notranjega odkupa, bo-
do upravičenci lahko vpisovali in vplačeva-
li vsak delovni dan od 8. do 14. ure v pro-
storih sedeža podjetja.

Delnice iz notranjega odkupa je mogoče
v okviru opredeljenih rokov vplačati tudi v
gotovini na poseben privatizacijski podra-
čun z navedbo “plačilo kupnine za delnice
podjetja v notranjem odkupu” št.
51830-698-22865.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja pri Vrhovnik
Marjani, tel. 0602/22-714.

Trgovsko podjetje Korotan, p.o.,
Ravne na Koroškem

Javne prodaje delnic

Št. 14/96 La-191

Javni poziv za vpis in vplačilo delnic
podjetja Alpos, p.o., Šentjur.

Izdajatelj: Alpos Industrija kovinskih
izdelkov in opreme, p.o., Leona Dobro-
tinška 2, Šentjur.

Vrsta delnice: delnice so navadne ozna-
ke G in glasijo na ime.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje delnic; skupna nominalna vrednost ce-
lotne izdaje delnic znaša 898,460.000 SIT,
od tega je obstoječim lastnikom namenjeno
6,960.000 SIT. Preostanek 891,500.000 SIT,
ki predstavlja vrednost družbenega kapitala
se nameni lastninskemu preoblikovanju, od
česar je za javno prodajo delnic namenjeno
142,640.000 SIT.

Nominalna vrednost delnice: 10.000 SIT.
Prodajna cena delnice: 9.772 SIT za cer-

tifikate državljanov. V primeru vplačila s
certifikati denacionalizacijskih upravičen-
cev se cena delnic revalorizira od 1. 1. 1993
do dneva izdaje lastniškega certifikata de-
nacionalizacijskemu upravičencu.

Cena ene delnice je določena na podlagi
ocenjene vrednosti podjetja na dan 1. 1.
1993. Dokončna cena delnic bo znana po
končani javni prodaji in lahko niha za
+/- 30% od navedene cene.

Pri gotovinskih vplačilih pa bo cena dolo-
čena ob pričetku javne prodaje na podlagi
revalorizirane cene delnic z rastjo drobnopro-
dajnih cen od 1. 1. 1993 do pričetka javne
prodaje. Na dan 22. 3. 1996 znaša 15.859 SIT.

Namen izdaje delnic: lastninsko preobli-
kovanje Alposa p.o.

Podatki o dividendah: začetek udeležbe
v dobičku je 1. 1. 1993. Dividende bodo
izplačane enkrat letno po zaključnem raču-
nu. O njihovi višini pa bo odločala Skupšči-
na Alposa d.d.

Začetek in konec vpisovanja in vplače-
vanja delnic

Vpisovanje in vplačevanje bo potekalo od
22. marca do 20. aprila 1996, oziroma 30 dni
od objave razpisa javne prodaje v Uradnem
listu RS, v časopisu Delo in na oglasni deski v
podjetju, in sicer na sedežu podjetja Alpos,
p.o., vsak delovni dan na blagajni med 8. in
12. uro za certifikate državljanov RS in certi-
fikate denacionalizacijskih upravičencev, ter
v Banki Celje – Ekspozituri Celje med 8. in
12. uro vsak dan od ponedeljka do petka,
Ekspozituri Šentjur med 8. in 12. uro vsak dan
od ponedeljka do petka, in Ekspozituri Šmarje
pri Jelšah med 8. in 11. uro vsak dan od pone-
deljka do petka za certifikate državljanov RS,
za certifikate denacionalizacijskih upravičen-
cev, ter za gotovino.

Vpisna mesta:
v Šentjurju pri Celju:
– na sedežu Alpos-a p.o., L. Dobrotinška

2, Šentjur,
– v Banki Celje, d.o.o. – Ekspozituri

Šentjur, Mestni trg 5;
v Celju:
– v Banki Celje, d.o.o. – Ekspozituri Ce-

lje, Vodnikova 2;
– v Šmarju pri Jelšah:
– v Banki Celje, d.o.o. – Ekspozituri

Šmarje pri Jelšah 130.
Pravne osebe, ki organizirajo, priprav-

ljajo in izvajajo prodajo novo izdanih vred-
nostnih papirjev.

Prodajo delnic bo organiziral, priprav-
ljal in izvajal Alpos, p.o., Šentjur. Za izved-
bo prodaje delnic je pooblaščena tudi Ban-
ka Celje, d.d., v svojih ekspoziturah v Ce-
lju, Šentjurju, in v Šmarju pri Jelšah. Pros-
pet je na razpolago morebitnim kupcem na
vpisnih mestih. Prospekt je pripravljen v
skladu z navodili o obvezni vsebini prospek-
ta za javno prodajo delnic podjetij v postop-
ku lastninskega preoblikovanja po ZLPP
(Ur. l. RS, št. 17/94).

Dodatne informacije dobite na telefon-
ski številki 063/743-113 int. 201 – Jožef
Artnak.

Alpos, p.o., Šentjur

Razpisi delovnih mest

Št. 124 Ob-715

Svet zavoda Zdravstveni dom Cerknica
razpisuje na podlagi sklepa sveta s seje
22. 2. 1996, 20. člena statuta zavoda Zdravs-
tveni dom Cerknica, 17. člena akta o siste-
matizaciji delovnih mest in 32. člena zako-
na o zavodih

direktorja Zdravstvenega doma Cerk-
nica.

Kandidat mora poleg splošnih z zako-
nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima visoko stroškovno izobrazbo
zdravstvene smeri,

– opravljen specialistični izpit,
– 4 leta delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije.
Direktorja bomo imenovali za 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva
objave razpisa v ovojnici z oznako “Za raz-
pis” na naslov: Svet zavoda, Zdravstveni
dom Cerknica, Cesta 4. maja 17.

O izbiri bomo kandidata obvestili v 15
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju di-
rektorja.

Svet zavoda ZD Cerknica

Št. 130-1/96-111 Ob-750

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje po-
družnica Trbovlje, Trg revolucije 25, razpi-
suje delovno mesto s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi

samostojni inšpektor – 3 izvajalce
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje:

– VII. stopnja strokovne izobrazbe – di-
plomirani ekonomist ali diplomirani prav-
nik z znanjem računovodsko-finančnega po-
slovanja,

– dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen preizkus strokovne usposob-

ljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– poznavanje osnov računalništva in

praktično znanje za delo z osebnim računal-
nikom,

– konkurenčna klavzula.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati, ki še nimajo opravljenega

preizkusa strokovne usposobljenosti za deja-
nja v upravnem postopku, ga morajo opraviti
najkasneje v roku 6 mesecev po sklenitvi
delovnega razmerja oziroma imenovanju.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju pogojev sprejema razpi-
sna komisija Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje podružnica Trbovlje, Trg revolucije 25,
1420 Trbovlje, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo pisno obvestili v 8 dneh
po izbiri.

Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje

in informiranje
Podružnica Trbovlje

Razpisi
javnih natečajev

Popravka

Ob-778

V Uradnem listu RS, št. 15/96 z dne
15.  III. 1996,  se  v  javnem  razpisu  št.
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MORS-BO 4/96 za izbiro izvajalca za do-
bavo in dostavo pitne vode v plastenkah
Ministrstvo za obrambo, Ob-705, naslednje
točke pravilno glasijo:

2. Predmet: dobava in dostava s tovor-
njaki hladilniki pitne vode v pol (1/2) liter-
skih plastenkah do 150.000 plastenk na več
lokacij v Republiki Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost del: 4,500.000
SIT.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 4.
1996 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24 (soba 150) v
Ljubljani. Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo osebno predložiti pisno pooblastilo
ponudnika za zastopanje.

V Uradnem listu RS, št. 15/96 z dne 15. 
III.  1996,  se  v  javnem  razpisu  št.
MORS-BO 5/96 za izbiro izvajalca za do-
bavo prenosnih kemičnih WC kabin Mini-
strstva za obrambo, Ob-706, naslednje toč-
ke pravilno glasijo:

– Naslov: javni razpis št. MORS-BO
5/96 za izbiro izvajalca za dostavo in najem
prenosnih kemičnih WC kabin.

2. Predmet:
a) dobava 250 prenosnih kemičnih WC

kabin,
b)
– najem 150 prenosnih kemičnih WC ka-

bin,
– najem 15 prenosnih kemičnih WC ka-

bin za invalide,
– najem 350 kosov (350 m) pisoarja.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 4.

1996 ob 10. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Kardeljeva ploščad 24 (soba 150) v
Ljubljani. Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo osebno predložiti pisno pooblastilo
ponudnika za zastopanje.

Ministrstvo za obrambo

Popravek
Št. 26 Ob-792

V razpisu javnih natečajev za spod-
bujanje lokalnih iniciativ, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 15/95, z dne 15. III.
1996, Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156/I, Ljubljana in Re-
publiški zavod za zaposlovanje, Glinška uli-
ca 12, Ljubljana, objavljata popravek razpi-
sa, in sicer:

– v točki 2. Razpisni pogoji, v prvem
stavku podtočke 2, ki se pravilno glasi:

2. izražena volja večine predvidenih čla-
nov lokalne razvojne koalicije za čvrstejšo
organizacijsko obliko pospeševanja razvoja
malega gospodarstva, ki obvezno vključuje:
občine, obrtne zbornice, enote RZZ, GZS –
Združenje podjetnikov, poleg teh pa druge
člane pospeševalne mreže, izobraževalne,
svetovalne organizacije, člane kmetijske
svetovalne mreže.

– v 3. točki Postopek izbire med prijav-
ljenimi kandidati v tretjem odstavku, ki se
pravilno glasi:

Prednost pri izbiri bodo imele prijave iz
območij, ki:

– imajo nadpovprečno stopnjo nezapo-
slenosti,

– imajo relativno slabo razvito podporno
okolje za malo gospodarstvo,

– bodo v razvoju pospeševalne dejavno-
sti sledile konceptu pospeševalne mreže,

– bodo zagotavljale enakomerno regij-
sko zastopanost.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Ob-752

Na podlagi sklepa strokovnega kolegija
Zavoda Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije PE Informacijski center Ljublja-
na, Miklošičeva 24, objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo računalniške
komunikacijske opreme

Naročnik: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana.

Predmet razpisa: dobava računalniške
opreme po specifikaciji za nabavo in dopol-
nitev računalniške opreme.

1. Predmet razpisa so:
1.1. delovne postaje in prenosni računal-

niki,
1.2. dopolnilna oprema po specifikaciji

(tiskalniki, dodatki za PC in komunikacij-
ska oprema),

1.3. SNMP agenti za brezprekinitvene
napajalne sisteme Fiskars,

1.4. brezprekinitveni napajalni sistemi po
specifikaciji za osebne računalnike.

Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 90,000.000 SIT.

2. Elementi ponudbe:
2.1. firma ponudnika,
2.2. dokazilo o registraciji,
2.3. organizacijska oblika in struktura

ponudnika,
2.4. število in struktura stalno zaposle-

nih, ki delajo na nalogah s področja razpisa,
2.5. potrdila o usposobljenosti kadrov za

instalacijo in vzdrževanje ponujene opreme
pridobljena v zadnjih treh letih,

2.6. obrazca BON-1 in BON-2 oziroma
obrazec BON-3 (za preverjanje bonitete po-
nudnika), ki morajo biti izdani po 1. 4. 1996,

2.7. seznam referenčnih naročnikov in
instalacij s kratkim opisom, kontaktno ose-
bo in možnostjo ogleda (doma in v tujini),

2.8. tehnična dokumentacija za ponuje-
no opremo (lahko v angleškem jeziku) s
podanimi karakteristikami in opisi delova-
nja,

2.9. potrdila o upoštevanju standardov,
atesti in certifikati, ki jih ima ali jim oprema
ustreza,

2.10. cena za opremo instalirano in preiz-
kušeno FCO lokacija, ki jo določi kupec v
Republiki Sloveniji, razdelano po posamez-
nih elementih izraženo v SIT s posebej pri-
kazanim prometnim davkom in priznanimi
popusti. Ponudnik naj tudi navede morebit-
na doplačila za dele vgrajene ob morebitnih
razširitvah opreme,

2.11. garancija, plačilni in komercialni
pogoji,

2.12. izjava ponudnika o minimalnih ko-
ličinah rezervnih delov za ponujeno opremo
ter izjava o dovoljenju naročnika za obča-
sne preglede omenjenih zalog rezervnih de-
lov,

2.13. dokument iz katerega bo razvidno
razmerje med ponudnikom in proizvajalcem
opreme,

2.14. izjava ponudnika o odzivnem času
in času odprave napake v garancijskem ro-
ku ter ostalih garancijskih pogojih,

2.15. izjava, da bo ponudnik na lastne
stroške ustrezno dogradil opremo, če v ga-
rancijskem času ne bodo dosežene zahteva-
ne lastnosti,

2.16. izjavo ponudnika, da bo v roku 3
dni po pisnem pozivu naročnika pristopil k
testiranju ponujene opreme.

3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov in v enakem vrstnem redu iz te
točke, bodo kot neustrezne izločene iz na-
daljne obravnave. Vse kopije dokumentov
in vsa dokumentacija (razen tehnične doku-
mentacije), ki jo za razpis pripravi ponud-
nik sam, mora biti opremljena z žigom in
podpisom odgovorne osebe.

4. Kriteriji za izbiro dobavitelja:
4.1. ustreznost tehničnim zahtevam na-

ročnika,
4.2. finančna in poslovna boniteta,
4.3. kvaliteta in zanesljivost opreme,
4.4. reference na podobnih projektih in

zanesljivost ponudnika,
4.5. garancija (najmanj 3 leta) in vzdrže-

vanje,
4.6. dobavni rok (največ 30 dni),
4.7. pogoji plačila in komercialni pogoji,
4.8. ocena dosedanjega sodelovanja z

ZZZS,
4.9. dodatne ugodnosti ali tehnične mož-

nosti, ki jih ponuja dobavitelj.
5. Potencialni ponudniki dobijo specifi-

kacijo opreme v tajništvu Informacijskega
centra Ljubljana, Miklošičeva 24, proti iz-
kazu ponudnika o registraciji ustrezne de-
javnosti.

6. Odgovore in dodatna pojasnila glede
tega razpisa lahko ponudniki dobijo na in-
formativnem dnevu in to v četrtek 28. 3.
1996 ob 9. uri v veliki predavalnici ZZZS
ali po telefonu (061) 17 21 338 ali (061)
328-364 pri Andreju Stajiču (andrej.stajic-
@zzzs.si) ali Emilu Finku (emil.fink-
@zzzs.si). Informativnega dneva se lahko
udeležijo samo tisti ponudniki, ki bodo prev-
zeli razpisno dokumentacijo.

7. Naročnik se ne zavezuje skleniti po-
godbo s ponudnikom z najnižjo ceno.

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana z oznako “Ne
odpiraj – ponudba – javni razpis ZZZS – PC
– RO/2/96”, ter na ovojnici označiti firmo
in naslov ponudnika.

9. Rok za prispetje ponudb je 22. april
1996 do 12. ure na naslov Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, PE In-
formacijski center, Miklošičeva 24, Ljub-
ljana.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, se ne bodo obravnavale in bodo vr-
njene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb bo 22. aprila
1996 ob 13. v prostorih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva 24, Ljubljana, v veliki učilnici.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb morajo pred-
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ložiti ustrezno pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

13. Naročnik bo najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb posredoval odloči-
tev o izbiri ponudnika vsem ponudnikom,
ki so se udeležili razpisa.

Ob-753

Na podlagi sklepa strokovnega kolegija
Zavoda Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije PE Informacijski center Ljublja-
na, Miklošičeva 24, objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo računalniške
komunikacijske opreme

Naročnik: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana.

Predmet razpisa: dobava opreme in iz-
vedba rekonfiguracij omrežja (WAN) ZZZS.
Oprema bo priključena na centralno raču-
nalniško enoto IBM v Ljubljani.

1. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 80,000.000 SIT.

2. Elementi ponudbe:
– splošni elementi določeni z odredbo o

postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št.
28/93) ter na podlagi odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list
RS, št. 19/94)

– ostali elementi opredeljeni z razpisno
dokumentacijo.

3. Kriteriji  za  izbiro  dobavitelja  so  v
popolnosti  opisani  v  razpisni  dokumenta-
ciji.

4. Potencialni ponudniki dobijo razpisno
in projektno dokumentacijo v tajništvu In-
formacijskega centra Ljubljana, Miklošiče-
va 24, proti izkazu ponudnika o registraciji
ustrezne dejavnosti in dokazilu o plačilu od-
kupnine za dokumentacijo.

5. Odkupnina za dokumentacijo (razpis
je 90.000 SIT), ki mora biti plačana na Ž.R.
50101-609-10542 z oznako “Stroški razpisa
ZZZS – MREŽA – RO/1/96”.

6. Odgovore in dodatna pojasnila glede
tega razpisa lahko ponudniki dobijo na dveh
informativnih dnevih in to v ponedeljek 1. 4.
1996 in v ponedeljek 15. 4. 1996 ob 12. uri
v sejni sobi Informacijskega centra ZZZS
ali po telefonu (061) 17-21-338 ali (061)
328-364 pri Andreju Stajiču (andrej.sta-
jic@zzzs.si) ali Emilu Finku
(emil.fink@zzzs.si). Informativnih dnevov
se lahko udeležijo samo tisti ponudniki, ki
bodo prevzeli tehnično dokumentacijo.

7. Naročnik se ne zavezuje skleniti po-
godbo s ponudnikom z najnižjo ceno.

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
treh izvodih z vso potrebno dokumentacijo
v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, PE In-
formacijski center, Miklošičeva 24, Ljub-
ljana z oznako “Ne odpiraj – ponudba –
javni razpis ZZZS – MREŽA – RO/1/96”
ter na ovojnici označiti firmo in naslov po-
nudnika.

9. Rok za prispetje ponudb je 8. maj 1996
do 12. ure na naslov Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, PE Informacijski
center, Miklošičeva 24, Ljubljana.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, ne bodo obravnavane in bodo vrnje-
ne ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb bo 8. maja
1996 ob 13. uri v prostorih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva 24, Ljubljana, v sejni sobi Informa-
cijskega centra.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti ustrezno pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

13. Naročnik bo najkasneje v 45 dneh po
dnevu odpiranja ponudb posredoval odloči-
tev o izbiri ponudnika vsem ponudnikom,
ki so se udeležili razpisa.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije PE Informacijski center

Ob-759

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpis za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa
odbora za družbene dejavnosti pri občin-
skemu svetu Občine Semič z dne 2. 2. 1996
objavlja Občina Semič

javni razpis
za izdelavo predloga grba, pečata

in zastave Občine Semič
1. Naročnik: Občina Semič, Semič 33,

Semič.
2. Predmet razpisa: izdelava predloga gr-

ba, pečata in zastave Občine Semič.
3. Rok prijave: trideset dni po objavi v

Uradnem listu RS.
4. Ponudnik mora predložiti predloge za

vse predmete razpisa.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale celotne

razpisane naloge, bodo zavrnjene. Ponud-
nik lahko predloži več ponudb, če je možna
realizacija v več variantah. V eni ponudbi
sme ponuditi samo eno varianto.

5. Predviden rok dokončanja del je en
mesec po izbiri izvajalca.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponujenega izdelka,
– cena,
– eventualni popusti,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
Naročnik ni obvezen izbrati ponudbo, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili.

7. Ponudniki za pridobitev del morajo
predložiti naslednja dokazila:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

– reference, ki so jih na področju razpi-
sanih nalog pridobili z dosedanjim delom.

8. Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti in pravilno opremljena – imeti mora
oznako “Ne odpiraj – javni razpis”.

Na kuverti mora biti naveden naslov po-
nudnika.

9. Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno, najkasneje trideset dni po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure, lahko pa so do
istega roka izročene na naslov: Občina Se-
mič, Semič 33, Semič.

10. Odpiranje ponudb bo tretji dan po
roku za zbiranje ponudb ob 13. uri v prosto-

rih Občine Semič, Semič 33, Semič. Pred-
stavniki, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v desetih dneh
po odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Občini Semič, Se-
mič 33, Semič, tel.: 068/67-083, 67-098,
Sonja Ličen Tesari.

Občina Semič

Št. 8/1-1/416-04-01/96 Ob-765

Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-
ca, Kidričeva 17, Nova Gorica, razpisuje na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov in 7. člena pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo gradnje objekta Krajevno

kabelsko in razvodno omrežje Vojsko –
širše območje

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica.

2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega in razvodnega omrežja Vojsko
– širše območje.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, telefonska številka: 065-1210,
do 2. 4. 1996.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost objekta znaša:

20,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Vojskarska planota (Mrzla Rupa, Rova-

novše, Vojšcica)
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 10. 6. 1996,

predvideni rok končanja del je 30. 8. 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje del ter izkušnje pri gradnji KKO.

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.

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

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
15. 4. 1996 do 15. ure, osebno ali po pošti
(priporočeno) na naslov Telekom Sloveni-
je, p.o., PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali
neposredno v službi za investicije Nova Go-
rica, Ulica Tolminskih puntarjev 4.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del KKO in
RNO Vojsko”.

10. Odpiranje ponudb bo 18. 4. 1996 v
sejni sobi, v II. nadstropju poslovne zgrad-
be Telekoma, Tolminskih puntarjev 4, v No-
vi Gorici, s pričetkom ob 10. uri.
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Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 5.
1996.

Ob-766

Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-
ca, Kidričeva 17, Nova Gorica, razpisuje na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov in 7. člena pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo gradnje objekta Krajevno

kabelsko omrežje
Batuje-Črniče-Selo-Gojače-Malovše
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega omrežja Batuje-Črniče-Selo-Go-
jače-Malovše.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, telefonska številka: 065-1210,
do 2. 4. 1996.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost objekta znaša:

15,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Batuje-Črniče-Ravne-Selo-Gojače-Ma-

lovše v občini Ajdovščina.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 30. 6.

1996, predvideni rok končanja del je 30. 8.
1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje del ter izkušnje pri gradnji KKO.

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.

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

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
15. 4. 1996 do 15. ure, osebno ali po pošti
(priporočeno) na naslov Telekom Sloveni-
je, p.o., PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali
neposredno v službi za investicije Nova Go-
rica, Ulica Tolminskih puntarjev 4.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del KKO
Batuje”.

10. Odpiranje ponudb bo 18. 4. 1996 v
sejni sobi, v II. nadstropju poslovne zgrad-
be Telekoma, Tolminskih puntarjev 4, v No-
vi Gorici, s pričetkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 5.
1996.

Ob-767

Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-
ca, Kidričeva 17, Nova Gorica, razpisuje na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov in 7. člena pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo gradnje objekta Krajevno

kabelsko in razvodno omrežje Banjšice
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega in razvodnega omrežja Banjši-
ce.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, telefonska številka: 065-1210,
do 2. 4. 1996.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost objekta znaša:

17,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Banjška planota v Mestni Občini Nova

Gorica.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 10. 6.

1996, predvideni rok končanja del je 20. 8.
1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje  del  ter  izkušnje  pri  gradnji
KKO.

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.

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

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
15. 4. 1996 do 15. ure, osebno ali po pošti
(priporočeno) na naslov Telekom Sloveni-
je,  p.o.,  PE  Nova  Gorica,  Kidričeva  17,
ali neposredno  v  službi  za  investicije
Nova Gorica,  Ulica  Tolminskih  puntar-
jev  4.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del KKO in
RNO Banjšice”.

10. Odpiranje ponudb bo 18. 4. 1996 v
sejni sobi, v II. nadstropju poslovne zgrad-
be Telekoma, Tolminskih puntarjev 4, v No-
vi Gorici, s pričetkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 5.
1996.

Ob-768

Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-
ca, Kidričeva 17, Nova Gorica, razpisuje na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov in 7. člena Pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo gradnje objekta Krajevno

kabelsko in razvodno omrežje Peternel
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

PE  Nova  Gorica,  Kidričeva  17,  Nova
Gorica.

2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega in razvodnega omrežja Peternel
– Golo brdo, Breg pri Golem brdu, Senik,
Kožbana, Brezovk, Nozno.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, telefonska številka: 065-1210,
do 2. 4. 1996.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost objekta znaša:

20,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Naselja navedena v točki 2) v občini

Brda.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 10. 6.

1996, predvideni rok končanja del je 30. 8.
1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje  del  ter  izkušnje  pri  gradnji
KKO.

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.

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

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
15. 4. 1996 do 15. ure, osebno ali po pošti
(priporočeno) na naslov Telekom Sloveni-
je,  p.o.,  PE  Nova  Gorica,  Kidričeva  17,
ali  neposredno  v  službi  za  investicije
Nova  Gorica,  Ulica  Tolminskih  puntar-
jev 4.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del KKO in
RNO Peternel”.

10. Odpiranje ponudb bo 18. 4. 1996 v
sejni sobi, v II. nadstropju poslovne zgrad-
be Telekoma, Tolminskih puntarjev 4, v No-
vi Gorici, s pričetkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 5.
1996.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Nova Gorica
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Št. 173/96 Ob-699

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), 17. člena
statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št.
43/95) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Šentjernej, št. 061-95/183, sprejetega na 13.
seji, dne 29. 2. 1996, Občina Šentjernej ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija lokalne

ceste L 5859 odsek Vel. Ban-Javorovica
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za rekonstrukcijo lokalne
ceste L 5859 Vel. Ban-Javorovica v dolžini
2800 m v skladu z razpoložljivo tehnično
dokumentacijo.

2. Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Šentjernej vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

Informacije o razpisnih delih pa dobijo
od inž. Jakše Milana ustno ali po telefonu
068/81-408.

Ponudba mora vsebovati elemente dolo-
čene v 12. členu odredbe o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del.
(Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Občine Šentjernej in Republike
Slovenije.

4. Ponudbo je potrebno oddati ali poslati
priporočeno, najkasneje v 10 dneh od dneva
razpisa v Uradnem listu RS, v tajništvu žu-
pana ali po pošti v zaprtih kuvertah z ozna-
ko »Rekonstrukcija lokalne ceste L 5859
odsek Vel. Ban-Javorovica - ne odpiraj, na
naslov Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, Šentjernej.

5. Predvideni pričetek del je 15 dni po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

ponujenih del,
– rok izvedbe,
– konkurenčnost cen,
– finančni pogoji,
– ter izjava ponudnika o strinjanju, da

najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša
– in druge ugodnosti ponudnika.
Opcija ponudbe ne sme biti krajša od 60

dni od dneva odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi

Občine Šentjernej naslednji delovni dan po
poteku roka za oddajo ponudb, ob 12. uri.

Investitor si pridržuje pravico, da v pri-
meru pomanjkanja finančnih sredstev z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe ozi-
roma jo sklene za sporazumno dogovorjeno
fazo del glede na finančno sposobnost.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 173/96 Ob-711

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), 56., 57. in
58. člena statuta Občine Šentjernej (Ur. l.
RS, št. 43/95) ter odloka o podelitvi konce-

sije za obvezno lokalno javno službo za pre-
gledovanje, nadzorovanje in čiščenje kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov za-
radi varstva zraka, sprejetega na 12. seji,
dne 29. 1. 1996, Občina Šentjernej objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje

dimnikarskih storitev
1. Koncedent: Občina Šentjernej, Tru-

barjeva cesta 5.
2. Predmet koncesije: opravljanje dim-

nikarskih storitev na območju Občine Šent-
jernej.

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

4. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– da se izkaže v svojem finančnem sta-
nju,

– da predloži ustanovitveni akt,
– da pripravi program izvajanja dimni-

karske službe za čas trajanja koncesije na
področju (območju), za katerega prosi za
podelitev koncesije,

– da predloži reference o dosedanjem de-
lu,

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnih kadrov za učinkovito upravljanje sto-
ritev dimnikarske službe na področju (ob-
močju), za katerega prosi za podelitev kon-
cesije.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost ponudnika za
prevzem razpisne koncesije,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Pismene ponudbe z dokazili je treba

oddati priporočeno v roku 10 dni po objavi
razpisa na naslov: Občina Šentjernej, Tru-
barjeva cesta 5, ali osebno v tajništvu župa-
na Občine Šentjernej, in sicer v zaprti ku-
verti z oznako »Ponudba za koncesijo«.

7. Odpiranje ponudb bo naslednji dan po
poteku razpisa ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Šentjernej.

8. Vsa dodatna pojasnila dobite od inž.
Jakše Milana ustno ali po telefonu
068/81-408.

Občina Šentjernej

Št. 1/96 Ob-794

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 53. člena zakona o gradi-
tvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo dveh

zajetij pitne vode z globokima vrtinama
na območju Dobja in Police

1. Investitor: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je izdelava dveh za-
jetij pitne vode z globokima vrtinama na
območju Dobja in na območju Police v na-
slednjem obsegu:

– izdelava 150 m globoke vertikalne vr-
tine v dolomitu za vgraditev jeklenih cevi
premera 219 mm do globine 40 m in polnih

(50 m) ter filtrirnih cevi (60 m) minimalne-
ga premera 128 mm od 40 m do končne
globine (prednost ima vrtanje z udarnim kla-
divom, predvideti možnost vrtanja večje
globine),

– cementiranje med steno vrtine in cevjo
od površine do globine 20 m,

– aktiviranje vrtine s kompresorjem v
trajanju 12 ur,

– izvedba črpalnega poskusa v trajanju
24 ur s potopno črpalko Qmin = 12 l/sek,

– ureditev ustja vrtine,
– kemijska (D) in mikrobiološka analiza

vode,
Hidrogeološka spremljava vrtanja in čr-

panja ter izdelava poročila in strokovnih
podlag za zavarovanje vodnega vira niso
predmet razpisa.

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

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
za vrtino Dobje je 3,000.000 SIT, za vrtino
Polica pa 3,000.000 SIT.

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

6. Okvirni termin izvedbe obeh vrtin je
junij 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 12. 4. 1996

do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo po-
nudniki izdelati za vsako vrtino posebej in
jih dostaviti ločeno v zapečatenih kuvertah,
z oznako “Vrtina Dobje - ne odpiraj” in
“Vrtina Polica - ne odpiraj.” Ponudbe, po-
slane po pošti morajo prispeti na navedeni
naslov najkasneje do 11. 4. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 12. 4. 1996 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Št. 424/9696 Ob-679

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94) odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) občina Velike Lašče v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Kočevje in Ljubljana objavlja



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 898 Št. 16 – 22. III. 1996

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah Občine Velike Lašče v

letu 1996
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu občine (Velike Lašče
15, tel. 789 238) in na Zavodu za gozdove
Slovenije, OE Kočevje, Kočevje, Rožna ul.
39, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo dela (Alojz Zavolovšek).

3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela

(strojno in ročno vzdrževanje vozišča; čiš-
čenje prepustov, dražnikov in brežin; naba-
va, nakladanje, prevoz in razgrinjanje na-
sipnega materiala; profiliranje vozišča; na-
bava in vgrajevanje dražnikov ter cevnih
prepustov),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga in posipavanje vozišča z drobirjem).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,078.400 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
ne, lastna sredstva,...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996. Dela se izvajajo po
letnem programu del.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti.

7. Ponudbe
Ponudbe za javni razpis predložite v 20

dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
občine Velike Lašče, Velike Lašče 15, v
zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah Občine Velike Lašče” in
imenom ter naslovom ponudnika.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Velike Lašče

Št. 32/96 Ob-698

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo digitalne

baze podatkov
1. Investitor del je Občina Grosuplje,

Grosuplje, Kolodvorska 2, ki jo zastopa žu-
pan Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo digitalne baze podatkov za potrebe
predpisanih evidenc sklada stavbnih zem-
ljišč za območje Občine Grosuplje.

3. Vsebina razpisa: preverba in uskladi-
tev dejanskega stanja stavb in stavbnih par-
cel na območju celotne občine z evidenco

zavezancev za plačilo nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča za potrebe občine
ter nastavitev predpisane evidence stavbnih
zemljišč za potrebe sklada stavbnih zem-
ljišč v skladu z veljavnimi zakoni in občin-
skim odlokom.

4. Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

5. Predviden rok končanja del je sep-
tember 1996.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

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

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenje v zvezi s ponudbo.
7. Investitor si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sreds-
tva, oziroma pravico odstopa od podpisa
pogodbe v primeru nezaključene finančne
konstrukcije.

V obeh primerih ponudnik ni upravičen
do odškodninskega zahtevka iz tega naslo-
va.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost za izvedbo naloge,
– ponudbena cena,
– metodološki pristop,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 3. 4. 1996

do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, 1290 Grosuplje, v zapečateni
kuverti z oznako “digitalna baza podatkov -
Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po pošti mo-
rajo prispeti na navedeni naslov najkasneje
do 2. 4. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 3. 4. 1996 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-731

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Občina Laško ob-
javlja

javni razpis
za izbor najboljšega ponudnika za

izgradnjo in vzdrževanje KTV
razdelilnega sistema v Občini Laško
I.
V skladu s sklepom občinskega sveta

Laško, Občina Laško razpisuje javni razpis
za oddajo del “izgradnja in vzdrževanje ka-
belsko-televizijskega razdelilnega sistema v
Občini Laško”.

Predmet oddaje je izgradnja KTV siste-
ma na območju Občine Laško, v strnjenih

naseljih na območju Občine Laško. Območ-
je zajema naslednja strnjena naselja: Laško,
Rimske Toplice, Zidani Most, Jagoče, De-
bro, Rečica, Huda Jama, Strmca, Sedraž,
Belovo, Marija Gradec, Radoblje, Lahom-
šek, Lahomno in Tevče.

Obseg območij je razviden iz dokumen-
tacije, ki je na vpogled na Občini Laško na
Oddelku za investicije in prostor, Mestna
ulica 2, telefon 063/731-122.

Izvajalec mora pri izgradnji upoštevati
naslednje pogoje: - omogočiti priklop čim-
večjega števila gospodinjstev v občini (v
strnjenih naseljih, mora biti omogočen pri-
klop vsem zainteresiranim uporabnikom);

– kabelsko - razdelilni sistem mora biti
zgrajen strokovno v skladu z vsemi veljav-
nimi tehničnimi normativi, priporočili IEC
in CCITT;

– v osnovni verziji mora sistem omogo-
čiti prenos kanalov na frekvenčnem področ-
ju od 550 do 860 Mhz. Vgrajeni elementi in
sistem gradnje “zvezda” morajo omogočiti
prenos digitalno komprimiranih signalov in
kasnejšo uvedbo PAY TV;

– izvajalec si mora pridobiti lokacijsko
in gradbeno dovoljenje. Kabli morajo biti
položeni praviloma v zemljo, skladno z ve-
ljavno tehnično dokumentacijo;

– kabelsko - razdelilni sistem mora omo-
gočiti prenos najmanj 55 TV programov,
15 UkW (DSR ter kanal za prenos internega
programa za potrebe občine). Sistem mora
omogočiti tudi prenos v povratni smeri za
potrebe nadzora in odčitavanje števcev ter
drugih signalov;

– občina si pridržuje izključno pravico
na internem kanalu za prenos internega pro-
grama tako, da z njim samostojno razpola-
ga;

– vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdr-
ževanjem sistema nosi izvajalec, ki mora
tudi skrbeti za posodabljanje sistema in za-
gotavljanje kvalitete ter nemoten sprejem
dogovorjenih TV in Ra programov ;

– izvajalec lahko kot povračilo storškov
uporabniku zaračuna priključno takso ob
priklopu in mesečno najemnino, ki je na
celotnem območju kabelsko razdelilnega si-
stema enaka. Javnim ustanovam in zavo-
dom mora omogočiti brezplačno uporabo
kabelsko - razdelilnega sistema. Višina tak-
se oziroma naročnine se določi pred podpi-
som pogodbe v protivrednosti DEM in se
lahko spreminja v soglasju z naročnikom;

– izvajalec s podpisom pogodbe o izva-
janju pridobi izključno pravico izgradnje in
prenosa programov na kabelsko razdelilnem
sistemu za obdobje 30 let na določenem
območju strnjenih naselij, pri tem pa se mo-
ra zavezati, da bo skrbel za posodablanje
sistema in zagotavljal kvaliteten in nemoten
sprejem dogovorjenih TV in Ra programov;

– izvajalec mora kabelsko razdelilni si-
stem za območje naselja Laško zgraditi so-
časno z izgradnjo plinovoda, za ostala nase-
lja pa v skladu z izkazanim interesom.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba o oddaji del in upravljanju sistema.

II.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika, odgo-

vornega nosilca;
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti v katero spadajo razpisana dela;
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– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-
nih podobnih delih (ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena);

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika;

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisane naloge v predvidenem času;

– datum do katerega velja ponudba;
– predvideni terminski plan del, stroške

priklopa (priključna taksa in višina najem-
nine za vzdrževanje sistema);

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku;

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

III.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije. Ponudnik mora
kandidirati za izvajanje del na celotnem ob-
močju. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
lahko dobi dodatna pojasnila na naslovu,
navedenem v I. točki razpisa.

IV.
Kompletna ponudba z oznako “prijava

na razpis za natečaj za izgradnjo KTV siste-
ma v Občini Laško - ne odpiraj” mora
prispeti v zapečatenem ovoju na naslov:
Občina Laško, Občinska uprava, Mestna uli-
ca 2, v roku 8 dni po objavi.

V.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveš-

čeni v roku 10 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

VI.
Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki iz-

polnjujejo vse zahteve razpisa in, ki bodo v
roku prispele na naslov uporabnika.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– reference o opravljenih podobnih de-
lih in vzdrževanju sistemov,

– rok izvedbe,
– cena (priključna taksa najemnina),
– ostale ugodnosti.

Občina Laško

Št. 35211-2/95 Ob-730

Občina Idrija objavlja

javni natečaj
za idejno rešitev ureditvenega načrta

Center 4 - UTA v Idriji
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg

1, Idrija v sodelovanju s podjetji Kolektor
Idrija, Rotomatika Sp. Idrija, Mercator po-
slovni sistem Ljubljana, RŽS Idrija, SGP
Zidgrad Idrija in Skladom stavbnih zem-
ljišč.

2. Predmet razpisa je idejna rešitev za
ureditev območja Centra 4 - UTE kot osno-
ve za izdelavo ureditvenega načrta.

3. Razpisna dokumentacija s podatki in
razlago se dobi pri Rafaelu Bizjaku dipl.
inž. arh. na Občini Idrija tel. 065/71-788 od
1. do 15. aprila 1996 vsak dan razen ob
petkih od 7. do 15. ure. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
dilo o plačani pristojbini v višini 30.000
SIT, razen za študente, na ŽR Občine Idrija
št. 52020-630-7085 z namenom nakazila:
”Pristojbina za razpis - Uta”.

4. Pravico do udeležbe na natečeju ima-
jo vsi državljani Republike Slovenije s stal-
nim bivališčem v RS. Razpisovalec vabi k

natečaju vse, ki želijo ustvarjalno prispevati
k čimboljši rešitvi natečajne naloge.

5. Pravice do udeležbe nimajo člani oce-
njevalne komisije, pripravljalci natečaja ter
njihovi sodelavci.

6. Natečajna naloga: Območje Ute obse-
ga 1.26 ha (od tega primerno za urejanje
9200 m2) je pozidano z nekvalitetnimi (ob-
likovno, vsebinsko in materialnotehnično)
objekti, ki se jih lahko predvidi za rušitev
ali pa delno ohrani in vključi v novo zasno-
van center. Kompleks naj bi imel poslovno
stanovanjski značaj, z rezervirano površino
za Kulturno ustanovo - gledališče, možne
pa so tudi druge variante po navdihu in pred-
stavah posameznih avtorjev (družbeni cen-
ter s hotelsko in kulturno dejavnostjo). Vi-
šinski gabariti naj ne presegajo pritličja in
štirih etaž z izkoriščenimi mansardami, Kul-
turna dvorana naj bo dimenzionirana na ce-
lotno mesto in okolico. Parter, oblikovanje
objektov in funkcionalnost naj sledita te-
meljnim načelom urbanističnega načrtova-
nja, z upoštevanjem tradicionalnosti, lokal-
ne tipike in modernih zasnov. Idejna rešitev
mora upoštevati obstoječe javne objekte, ož-
jo okolico in njihove medsebojne povezave,
zasnova kompleksa pa naj bo predvidena
tako, da je mogoča postopna izgradnja gle-
de na dinamiko gradnje in odkup zemljišč.

7. Merila za izbiro najugodnejše rešitve
so: kvaliteta izdelka (stopnja obdelanosti,
obseg izdelave), izvirnost in predvsem upo-
rabnost rešitve, prikaz v treh dimenzijah v
obliki simulacij, fotomontaž, maket ali ra-
čunalniške 3D risbe, itd, ...

8. Ocenjevalna komisija v sestavi:
– eden izmed uveljavljenih arhitektov,
– Rafael Bizjak dipl.ing.arh., vodja ob-

činske službe za urejanje prostora in var-
stvo okolja,

– predstavniki lastnikov in posameznih
podjetij,

– častni predsednik župan Občine Idrija
Samo Bevk prof.,

– javno mnenje na razstavi.
9. Natečaj se začne z dnevom objave.
10. Rok za oddajo del je do 1. junija

1996, dela se pošljejo na naslov Občina Idri-
ja z oznako “Natečaj Uta” Idrija. Dela naj
bodo imenovana s šifro avtorja (šifra in po-
datki o avtorju naj bodo priloženi v posebaj
zapečatenih kuvertah, katere bo komisija od-
prla po ocenjevanju), plakate, predstavitve-
ne panoje, makete in večje eksponate naj
avtorji prinesejo do 15. junija 1996 vodji
službe za urejanje prostora in varstvo oko-
lja, otvoritev razstave bo predvidoma zadnji
teden v juniju od 20. do 29 junija 1996.

11. Ocenjevalna komisija bo delo kon-
čala do 15. julija 1996. O izidih natečaja bo
komisija obvestila avtorje v roku 30 dni od
zaključka razstave. Nagrade in odškodnine
bodo izplačane avtorjem najkasneje 30 dni
po objavi izidov.

12. Nagrade:
– prva nagrada v višini 450.000 SIT,
– druga nagrada v višini 200.000 SIT,
– tretja nagrada v višini 150.000 SIT.
Avtorju najboljše rešitve poleg nagrade

pripada tudi pravica do izdelave ureditve-
nega načrta. V primeru da ni pripravljen
prevzeti dela, za to ni strokovno usposob-
ljen, ali ne pride do sklenitve pogodbe z
investitorjem v roku treh let se z nagrado

odreče pravici in lahko ideja služi najbolj-
šemu ponudniku UN. Če bo na razpis prispe-
lo premalo del, ali pa le ta po mnenju komi-
sije ne ustrezajo razpisnim pogojem si ko-
misija pridrži pravico, da nagrad ne podeli.

Občina Idrija

Ob-728

Na podlagi zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 17/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) Občina Treb-
nje objavlja naslednji

javni razpis
za ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za
izdelovanje lokacijskih dokumentacij za

območje Občine Trebnje
1. Namen: ugotoviti usposobljenost iz-

vajalca (-ev) za opravljanje strokovno-teh-
ničnih nalog s področja urbanističnega na-
črtovanja in drugih posegov v prostor in
sicer za izdelavo lokacijskih dokumentacij
(v nadaljevanju: LD) za vse vrste objektov,
naprav in drugih posegov v prostor na ob-
močju Občine Trebnje.

2. Naročnik nalog: Občina Trebnje, Go-
liev trg 5, Trebnje.

3. Pravico do sodelovanja na javnem raz-
pisu imajo podjetja, ki so registrirana za
opravljanje strokovno-tehničnih nalog s po-
dročja urbanističnega načrtovanja (v skladu
z 69. členom zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor).

4. Razpisane naloge se bodo izvajale za
nedoločen čas, vendar si naročnik pridržuje
pravico do odpovedi oziroma preklica po-
godbe, kolikor se ugotovi, da izvajalec na-
loge ne izpolnjuje obveznosti po določilih
pogodbe.

5. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: firma oziroma

ime ponudnika, dokazilo o registraciji, ka-
drovsko zasedbo, reference,

– sestavo projektne skupine, ki bo izde-
lovala LD,

– reference projektne skupine oziroma
njenih članov,

– zmogljivost ponudnika: skupno število
LD v posameznih terminskih obdobjih,

– ceno izdelave posamezne LD po vr-
stah objektov in način oblikovanja cene,

– oceno časa, potrebnega za izdelavo po-
samezne LD in način pridobitve potrebnih
soglasij k LD,

– način plačila storitev,
– druge podatke, ki so lahko odločajoči

pri zbiri izvajalca razpisanih nalog.
6. Dodatne informacije so na razpolago

na Oddelku za okolje in prostor občine Treb-
nje, Goliev trg 5, tel. 068/44-040 pri  Vele-
čič ali Perpar.

7. Rok za oddajo ponudb poteče 30. dan
od dneva objave v Uradnem listu RS. Po-
nudbe morajo prispeti najkasneje do 13. ure
tega dne. Ponudbe morajo biti v zaprtih
ovojnicah z napisom “Ne odpiraj - javni
razpis LD”.

8. O dnevu in mestu odpiranja ponudb bo-
do ponudniki obveščeni naknadno po pošti.

9. Merila za ugotavljanje usposobljeno-
sti ponudnikov:

– kompletnost storitve,
– ustreznost kadrovske zasedbe,
– cena storitev in plačilni pogoji.
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10. Odločitev o izbiri izvajalca (-ev) bo
ponudnikom posredovana v zakonitem roku
po opravljenem odpiranju ponudb.

Ob-729

Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
objavlja na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Uradni list RS, št. 5/96) in odredbe o po-
stopku javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del v

Občini Trebnje
1. Investitor: Občina Trebnje.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava finega planuma na predhod-

no ustrezno pripravljeni tamponski podlagi,
dobava in polaganje BNOS v debelini 6 cm
(predvidena količina od 45.000 do
50.000 m2)

b) čiščenje obstoječega asfaltnega vo-
zišča, pobrizg z bitumensko emulzijo ter
dobava in polaganje asfaltbetona v debelini
3 cm (predvidena količina od 20.000 do
30.000 m3)

c) priprava podlage in izdelave asfaltne
mulde (AB O-11) v širini 50 cm in debelini
6 cm (predvidena količina od 6.500 do 7.000
m).

Planirana dela se bodo izvajala na raz-
ličnih odsekih krajevnih in lokalnih cest v
Občini Trebnje, in sicer v času maj - decem-
ber 1996.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 70,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– registracija dejavnosti in potrdila o iz-

polnjevanju pogojev za izvajanje razpisanih
del,

– reference za opravljanje del, ki so pred-
met razpisa,

– ugodnosti, ki jih izvajalec ponuja na-
ročniku,

– jamstvo za kakovostno opravljeno de-
lo in ostale ugodnosti, ki bi lahko bistveno
vplivale na izvedbo razpisanih del.

5. Razpisno dokumentacijo dobite pri
Igorju Perparju, Goliev trg 5, Trebnje (tel.
068/44-040), med 7.30 in 11. uro, vsak de-
lovni dan. Kotizacija znaša 20.000 SIT in se
nakaže na ŽR 52120-630-40206, pred od-
dajo ponudbe.

6. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbe sprejemamo v zaprti kuverti na

naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Treb-
nje, z oznako “Ponudba - asfalt, ne odpiraj”.

Rok oddaje ponudb je 15. 4. 1996, do
13. ure.

7. Odpiranje ponudb bo 16. 4. 1996 ob
8. uri, v mali sejni sobi Občine Trebnje,
Goliev trg 5.

Občina Trebnje

Št. 04-614/96 Ob-751

Ustanova Slovenska znanstvena fundaci-
ja, Štefanova 15, Ljubljana objavlja v skladu
s pogodbo o izvajanju dela programa “Uspo-
sabljanje in razvoj kadrov”, sklenjene 30. 8.
1995 med Ministrstvom za znanost in tehno-
logijo Republike Slovenije in Slovensko
znanstveno fundacijo, in na podlagi pravilni-

ka o dodeljevanju štipendij in drugih oblik
denarnih pomoči Ministrstva za znanost in
tehnologijo (Ur. l. RS, št. 73/94)

javni razpis
za dodelitev štipendij in drugih oblik

denarnih pomoči za podiplomski študij v
Republiki Sloveniji v študijskem letu

1996/97
Ustanova Slovenska znanstvena fundaci-

ja dodeljuje štipendije in druge oblike denar-
nih pomoči z namenom spodbujati kvalitetno
izobraževanje bodočih raziskovalnih kadrov
na vseh znanstvenih področjih v Republiki
Sloveniji. Na razpis se lahko prijavijo držav-
ljani Republike Slovenije ali Slovenci brez
slovenskega državljanstva, ki izpolnjujejo na-
vedene pogoje in soglašajo z merili za obli-
kovanje prednostne liste kandidatov. Za na-
vedene štipendije in druge oblike denarnih
pomoči ne morejo kandidirati mladi razisko-
valci, ki jih financira Ministrstvo za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije (sklep
Znanstvenega sveta ustanove Slovenske
znanstvene fundacije z dne 13. 3. 1996).

1. Štipendije za podiplomski študij
Kandidati lahko konkurirajo za štipen-

dijo za podiplomski študij, če imajo visoko
strokovno izobrazbo, status rednega podi-
plomskega študenta in povprečno oceno
dodiplomskega študija najmanj osem; ob
začetku podiplomskega študija praviloma
niso starejši od 28 let ter predložijo pro-
gram podiplomskega študija in program
vključevanja v raziskovalno delo s podpi-
som mentorja, ki je vodja raziskovalnega
projekta (so)financiranega s strani Mini-
strstva za znanost in tehnologije Republike
Slovenije.

Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija bo podelila približno 60 štipendij. Kan-
didatu je lahko štipendija dodeljena:

– za specializacijo največ do dveh let;
– za magisterij največ do dveh let in pol;
– za doktorat po magisteriju največ do

dveh let in pol;
– za enovit doktorski študij največ do

štirih let.
Štipendistom lahko ustanova Slovenska

znanstvena fundacija sofinancira stroške po-
kojninskega zavarovanja za ožji obseg pra-
vic ter največ do 70% stroškov šolnine.

Prijava za štipendijo za podiplomski štu-
dij mora vsebovati:

– prijavni obrazec z zahtevanimi prilo-
gami;

– potrdilo o vpisu na podiplomski študij;
– program podiplomskega študija;
– program vključevanja v raziskovalno

delo s podpisom mentorja.
2. financiranje šolnin ter prijave in zago-

vora magistrske ali doktorske naloge
Kandidati lahko konkurirajo za sofinan-

ciranje šolnine za podiplomski študij ter za
sofinanciranje prijave in zagovora magistr-
ske ali doktorske naloge. Ustanova Sloven-
ska znanstvena fundacija lahko sofinancira
največ do 50% uradno določenih stroškov
podiplomskega študija.

Prijava mora vsebovati:
– prijavni obrazec z zahtevanimi prilo-

gami;
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij

oziroma potrdilo o prijavi magisterija ali
doktorata;

– potrdilo o višini šolnine oziroma stroš-
kov za prijavo in zagovor magisterija ali
doktorata;

– program podiplomskega študija s pod-
pisom mentorja oziroma opis teme za magi-
strsko ali doktorsko nalogo.

Komisija, ki jo bo imenoval Znanstveni
svet ustanove Slovenske znanstvene funda-
cije, bo pri oceni prijav smiselno upoštevala
naslednja merila:

– povprečna ocena dodiplomskega štu-
dija;

– starost kandidata (prednost imajo mlaj-
ši kandidati);

– reference mentorja;
– tehtnost priporočil;
– prednostno področje.
Obrazci za prijavo z navodili so na raz-

polago na sedežu ustanove Slovenske
znanstvene fundacije. Prijave na predpisa-
nih obrazcih s celotno dokumentacijo se lah-
ko vloži neposredno ali pošlje priporočeno
po pošti na naslov Ustanova Slovenska
znanstvena fundacija, Štefanova 15, 1000
Ljubljana.

Dodatne informacije dobite osebno ali
po telefonu 061/126-35-90 pri Almiri Bre-
mec vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Razpis traja do 15. 10. 1996.
Za prijave, ki ne bodo v skladu z zahte-

vanimi pogoji in navodili, se bo štelo, da
niso bile vložene. Kandidati bodo obvešče-
ni o izboru v roku enega meseca po poteku
razpisnega roka.

Znanstveni svet ustanove
Slovenske znanstvene fundacije

Št. 033-003/96 Ob-755

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33 objavlja na podlagi 38.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95) 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 dobavljanje pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-
niškega materiala.

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Uporabniki:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano,
– Inšpektorat Republike Slovenije za

kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Veterinarska uprava Republike Slove-

nije,
– Uprava Republike Slovenije za pospe-

ševanje kmetijstva.
2. Orentacijska vrednost dobav znaša

8,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izvedbe: sukcesivne

dobave do konca leta 1996 z možnostjo po-
daljšanja v leto 1997.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

Vsebovati morajo še:
– registracijo podjetja,
– bonitetne obrazce,
– predlog pogodbe,
– dosedanje reference pri podobnih de-

lih,
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– plačilni pogoji 30 dni po posamezni
dobavi,

– garancijski roki in načini zavarovanja
izpolnitve obveznosti,

– način zagotavljanja kakovosti in doka-
zovanja kvalitete,

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
razlage na zahtevo porabnika v zvezi s po-
nudbo,

– ponudbeni predračun (po enoti, celot-
na vrednost, po postavkah).

5. Vzorci artiklov označenih v specifi-
kaciji.

Ponudba, ki predvideva kakršnokoli
predplačilo se ne bo upoštevala.

6. Rok za oddajo ponudb je do 5. aprila
1996 do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Parmova 33, Ljubljana - Glavna pi-
sarna, priporočeno po pošti ali se vročijo
osebo.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “dobavljanje pisarniškega mate-
riala” in opozorilo “Ne odpiraj - javni raz-
pis”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 8. aprila 1996 ob 11. uri, na sedežu
naročnika, Ljubljana, Parmova 33, IV. trakt,
I. nadstropje - sejna soba. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, mo-
rajo imeti s seboj pooblastilo o zastopanju.
Vse ponudbe, ki ne bodo prispele pravoča-
sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudni-
ku.

8. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov s priznano sposobnostjo:

– kakovost in kompletnost ponudbe gle-
de na razpisno dokumentacijo,

– konkurenčnost cen (izražene v SIT, s
posebej prikazanim možnim popustom in
prometnim davkom),

– fiksnost cen prvih šest mesecev po
sklenitvi pogodbe, nato usklajevanje glede
na uradno objavljene podatke o gibanju cen,

– stalna količinska zaloga asortimana z
možnostjo takojšnje dobave ob nujnem na-
ročilu,

– brezplačna dostava na različne lokaci-
je v Ljubljani,

– mesečno poročanje o finančni realiza-
ciji za posamezne uporabnike,

– možnost dobave izven specifikacije,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da skle-

ne posebno pogodbo za posamezni artikel,
če je cena posebej ugodna.

10. Specifikacijo pisarniškega materiala
(artiklov) in druge podrobnejše informacije
za izdelavo ponudbe dobite med 9. in 11.
uro pri Mileni Zonta, telefon 323-643, na
lokaciji Ljubljana, Parmova 33 - glavna pi-
sarna.

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano

Ob-803

Na podlagi 2. odstavka 10. člena in v
povezavi z 6. alineo 1.odstavka 7. člena in
2. alineo 9. člena ter 1. odstavka 10. člena
zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz
naslova kupnine, na podlagi zakona o last-

ninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 45/95) in uredbe o spremembah in
dopolnitvah uredbe o kriterijih za dokapita-
lizacijo in dodeljevanje posojil pravnim ose-
bam za sanacijo podjetij in gospodarstva
(Uradni list RS, št. 64/95, 73/95 in 15/96) in
sklepa Vlade Republike Slovenije o sprejet-
ju ukrepov za izboljšanje položaja v delov-
no intenzivnih panogah št. 311-01/96-2/1-8
z dne 29. 2. 1996, Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti objavlja

javni razpis
za dodeljevanje posojil pravnim osebam

za sanacijo podjetij in gospodarstva
I. Predmet razpisa
Sprejemanje vlog za dodeljevanje poso-

jil pravnim osebam za sanacijo podjetij in
gospodarstva iz uporabe dela kupnin v letu
1996, s katerimi razpolaga Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti. Višina sredstev za
javni razpis znaša okvirno 1.000,000.000
SIT.

Posojila se prosilcem dodelijo do največ
90,000.000 SIT oziroma največ do 1/2 vred-
nosti investicije po pravni osebi, po dinami-
ki prilivov sredstev iz naslova kupnin.

II. Splošni kriteriji
Do dodelitve dolgoročnega posojila je

upravičen prosilec, kateremu po standardni
klasifikaciji dejavnosti, njegova glavna de-
javnost v zadnjih 6 mesecih od razpisa, spa-
da v naslednje skupine:

C Rudarstvo (šifre 10-14)
D Predelovalne

dejavnosti (šifre 15-37)
E Gradbeništvo (šifra 45)
H Gostinstvo – dejavnost

hotelov (šifra 55.1)
I Promet, skladiščenje

in zveze (šifre 60.1, 60.2 in 62)

III. Posebni kriteriji v primeru dodelje-
vanja posojil pravnim osebam

Podjetja, ki kandidirajo za pridobitev
dolgoročnega posojila Republike Slovenije,
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:

– izdelan sanacijski program (finančna
sanacija, sanacija finančnih virov ali re-
strukturiranje dolgov) in razvojni program
z opredelitvijo investicij v osnovna in obrat-
na sredstva potrjen s strani poslovne banke
(investicijski elaborat po vzoru iz “Priroč-
nika za izdelavo investicijskega programa,
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 1991, iz
katerega je razvidna razvojna naravnanost
programa, predvsem pa uvajanje novih teh-
nologij, inovacij, izvozna usmerjenost inve-
sticije, večanja konkurenčne sposobnosti,
odpiranje novih delovnih mest, itd.) in po-
slovni načrt za leto 1996,

– da podjetje spada med srednja ali velika
podjetja po zakonu o gospodarskih družbah,

– ocena bonitete pravne osebe pri kredi-
todajalcu; v poštev pride razvrščenost v raz-
rede A, B, C in D,

– da so neto izvoznik, kar ne velja za
šifro dejavnosti 60.213 “žičnice”,

– neto izvoz (izvoz-uvoz, razen uvoza
opredmetenih stalnih sredstev) v obdobju
1. julij – 31. december 1995 mora znašati
vsaj 12 mio SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave razpisa,

– revidirani bilanca stanja in uspeha za
pretekli dve poslovni leti,

– da podjetje ni v stečajnem postopku
oziroma postoku prisilne poravnave.

IV. Dokazila o izpolnevanju splošnih in po-
sebnih kriterijev iz tč. II. in III. tega razpisa:

– razvrščenost v skupine dejavnosti prav-
ne osebe dokazujejo z dokazilom o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (“Obvestilo o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti -za
poslovne subjekte-”, ki ga izdaja Urad Re-
publike Slovenije za statistiko) in sicer za
področja industrija, gradbeništvo, turizem
in gostinstvo,

– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma po-
trditvi sanacijskega/razvojnega programa,

– da za dejavnost 55.1 podjetja priložijo
dokazilo o tujih gostih in njihovih nočitvah,
ki morajo v tem obdobju znašati najmanj
45% – statistični obrazec TU-11,

– da priložijo dokazilo, da je podjetje
neto izvoznik (po metodologiji javnega raz-
pisa za podeljevanje sredstev za subvencio-
niranje prispevkov za socialno varnost neto
izvoznikov v letu 1995; Ur. list RS, št.
40-41/95); podjetje dokazuje fakturirani iz-
voz in uvoz v tem obdobju s predložitvijo
poročila o stanju terjatev in obveznosti do
tujine, ki so jih podjetja dolžna izkazovati
na obrazcu SKV I in II, oziroma v primerih
posrednega izvoza izjavo izvoznika, da je
izvedel storitev izvoza v imenu in za račun
navedenega podjetja,

– da priložijo obrazec BON 1 in BON 2
ne starejši od 30 dni (katerega izdaja Agen-
cija za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje),

– potrdilo podružnice Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje oziroma pristojnega gospo-
darskega sodišča, oziroma Okrožnega so-
dišča-stečajni oddelek,

– da je podjetje za zavarovanje svojih
obveznosti sposobno ponuditi instrumente
zavarovanja plačil: hipoteko, menice, ak-
ceptne naloge,

– izjavo o jamstvu sopodpisnikov poso-
jilne pogodbe (odvisnih in obvladujočih
družb) o pristopu k dolgu in o jamstvu za
izpolnitev obveznosti kot solidarnih dolžni-
kov.

V. Prednosti pri dodeljevanju posojil bo-
do imele pravne osebe:

– ki so se že prijavile na javni razpis za
dokapitalizacijo in dodeljevanje posojil
pravnim osebam za sanacijo podjetij in gos-
podarstva (Ur. l. RS, št.73/95) posojila pa
niso dobile, vendar izpolnjujejo vse kriteri-
je za dodeljevanje posojil,

– katerih sanacijski programi upoštevajo
usmeritve v okviru sprejetih tekočih ukre-
pov gospodarske politike,

– da podjetja spoštujejo določila spreje-
tega socialnega sporazuma za leto 1996

– katerih sanacijski program z opredeli-
tvijo investicij v osnovna in obratna sreds-
tva izkazuje razvojno naravnanost progra-
ma (predvsem pa uvajanje novih tehnologij,
inovacij, izvozna usmerjenost investicije,
večanja konkurenčne sposobnosti, odpira-
nje novih delovnih mest, itd.), ki se dokazu-
je s strokovnim mnenjem Ministrstva za
znanost in tehnologijo,

– za ekološko naravnane projekte (var-
čevanje z energijo, okoljska primernost,
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skladnost z ISO 14 000,…), se dokazuje s
pridobljenim mnenjem Ministrstva za oko-
lje in prostor,

– pri katerih se aktivno vključuje v sana-
cijo poslovna banka in katere obrestna mera
za dolgoročna posojila ne presega TOM +
13%,

– ki bodo lahko nudile zanesljivejše ob-
like zavarovanja svojih obveznosti (hipote-
ka),

– ki po kriteriju “plače na poslovne pri-
hodke” in “opredmetena osnovna sredstva
na zaposlenega”, izkazujejo uvrščenost med
delovno intenzivne panoge,

– ki so uvrščene v panoge, ki jih Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti obravna-
va prednostno, skladno z ukrepi tekoče in-
dustrijske politike.

VI. Roki prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev dela

kupnin, oziroma najkasneje do 31. 12. 1996.
Vlogo skupaj z dokazili prosilec dostavi v

glavno pisarno na Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5 v zaprti
kuverti z imenom in naslovom podjetja in
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za dodelje-
vanje posojil”. Vloga se vpiše v evidenčno
knjigo pod zaporedno številko prejema.

Nepopolne vloge bodo izločene.
VII. Postopek pri izbiri vlog
Minister za gospodarske dejavnosti je s

sklepom imenoval komisijo za izbor vlog in
pripravo predloga za dodeljevanje posojil.

Komisija bo v času razpisa delovala kon-
tinuirano, odpiranje vlog bo vsak zadnji po-
nedeljek v mesecu. Podjetja bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po
odpiranju ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Borutu Grčarju za področje indu-
strije tel. (061) 178-32 37 in pri Marku Po-
drekarju za področje turizma, tel. (061)
178-32-92, ter pri Borutu Gržiniču za po-
dročje gradbeništva, tel. (061) 178-32-61.

Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti

Ob-780

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Levstikova 10, Ljubljana, v sodelova-
nju z Upravo Republike Slovenije za tele-
komunikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana ob-
javlja

prost radiodifuzni kanal
za TV difuzno postajo za pokrivanje

območja Litije z okolico (oddajna točka
Litija, 89,7 Mhz)

Vlogo za dodelitev radiodifuznega ka-
nala (frekvence) lahko vloži vsaka RTV or-
ganizacija (podjetje ali zavod, registriran za
ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje RTV
programov oziroma za radijsko ali televizij-
sko dejavnost).

Prednost pri dodelitvi prostega kanala
ima tista RTV organizacija, ki namerava
oddajati:

– program, ki pomeni vsebinsko dopol-
nitev že obstoječega RTV programa na do-
ločenem območju;

– program, v katerem prevladuje lastna
produkcija v slovenskem jeziku (oziroma v
italijanskem ali madžarskem jeziku, če gre
za območja, na katerih živita italijanska ali
madžarska narodna skupnost);

– politično neodvisen program.
Svet bo pri obravnavi vloge upošteval

tudi:
– raznovrstnost programske ponudbe;
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na do-

ločenem območju;
– mnenje pristojnega organa lokalne

skupnosti o utemeljenosti pokrivanja ob-
močja z novim RTV programom;

– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost
financiranja dejavnosti), tehnično in kadrov-
sko usposobljenost za produkcijo in oddaja-
nje programa;

– število potencialnih gledalcev in po-
slušalcev;

– dosedanje izkušnje prosilca na področ-
ju radiodifuzije;

– trajanje (obseg) programa;
– pripravljenost prosilca, da uporabo ra-

diodifuznega kanala deli z drugo domačo
RTV organizacijo.

Pri dodelitvi radiodifuznega kanala ima
prednost RTV organizacija s sedežem na
območju lokalne skupnosti, kateri je pro-
gram namenjen in ki ni hkrati lastnica ka-
belsko-distribucijskega sistema.

Vlogo s predpisano dokumentacijo poš-
ljite na naslov: Uprava RS za telekomunika-
cije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodi-
fuzijo v 30 dneh po poteku roka za prijavo.

Za dodatne informacije pokličite Upravo
RS za telekomunikacije, tel. 133-10-98.

Ob-781

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Levstikova 10, Ljubljana, v sodelova-
nju z Upravo Republike Slovenije za tele-
komunikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana ob-
javlja

prost radiodifuzni kanal
za TV difuzno postajo za pokrivanje

območja celjske kotline (oddajna točka
Vransko, 89,1 Mhz)

Vlogo za dodelitev radiodifuznega ka-
nala (frekvence) lahko vloži vsaka RTV or-
ganizacija (podjetje ali zavod, registriran za
ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje RTV
programov oziroma za radijsko ali televizij-
sko dejavnost).

Prednost pri dodelitvi prostega kanala
ima tista RTV organizacija, ki namerava
oddajati:

– program, ki pomeni vsebinsko dopol-
nitev že obstoječega RTV programa na do-
ločenem območju;

– program, v katerem prevladuje lastna
produkcija v slovenskem jeziku (oziroma v
italijanskem ali madžarskem jeziku, če gre
za območja, na katerih živita italijanska ali
madžarska narodna skupnost);

– politično neodvisen program.
Svet bo pri obravnavi vloge upošteval

tudi:
– raznovrstnost programske ponudbe;
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na do-

ločenem območju;
– mnenje pristojnega organa lokalne

skupnosti o utemeljenosti pokrivanja ob-
močja z novim RTV programom;

– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost
financiranja dejavnosti), tehnično in kadrov-

sko usposobljenost za produkcijo in oddaja-
nje programa;

– število potencialnih gledalcev in po-
slušalcev;

– dosedanje izkušnje prosilca na področ-
ju radiodifuzije;

– trajanje (obseg) programa;
– pripravljenost prosilca, da uporabo ra-

diodifuznega kanala deli z drugo domačo
RTV organizacijo.

Pri dodelitvi radiodifuznega kanala ima
prednost RTV organizacija s sedežem na
območju lokalne skupnosti, kateri je pro-
gram namenjen in ki ni hkrati lastnica ka-
belsko-distribucijskega sistema.

Vlogo s predpisano dokumentacijo poš-
ljite na naslov: Uprava RS za telekomunika-
cije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodi-
fuzijo v 30 dneh po poteku roka za prijavo.

Za dodatne informacije pokličite Upravo
RS za telekomunikacije, tel. 133-10-98.

Ob-782

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Levstikova 10, Ljubljana, v sodelova-
nju z Upravo Republike Slovenije za tele-
komunikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana ob-
javlja

prost radiodifuzni kanal
za TV difuzno postajo za pokrivanje

območja Šoštanj in Velenje z okolico z
oddajne točke Topolšica–Sveti Križ,

Kanal 50
Vlogo za dodelitev radiodifuznega ka-

nala (frekvence) lahko vloži vsaka RTV or-
ganizacija (podjetje ali zavod, registriran za
ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje RTV
programov oziroma za radijsko ali televizij-
sko dejavnost).

Prednost pri dodelitvi prostega kanala
ima tista RTV organizacija, ki namerava
oddajati:

– program, ki pomeni vsebinsko dopol-
nitev že obstoječega RTV programa na do-
ločenem območju;

– program, v katerem prevladuje lastna
produkcija v slovenskem jeziku (oziroma v
italijanskem ali madžarskem jeziku, če gre
za območja, na katerih živita italijanska ali
madžarska narodna skupnost);

– politično neodvisen program.
Svet bo pri obravnavi vloge upošteval

tudi:
– raznovrstnost programske ponudbe;
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na do-

ločenem območju;
– mnenje pristojnega organa lokalne

skupnosti o utemeljenosti pokrivanja ob-
močja z novim RTV programom;

– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost
financiranja dejavnosti), tehnično in kadrov-
sko usposobljenost za produkcijo in oddaja-
nje programa;

– število potencialnih gledalcev in po-
slušalcev;

– dosedanje izkušnje prosilca na področ-
ju radiodifuzije;

– trajanje (obseg) programa;
– pripravljenost prosilca, da uporabo ra-

diodifuznega kanala deli z drugo domačo
RTV organizacijo.
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Pri dodelitvi radiodifuznega kanala ima
prednost RTV organizacija s sedežem na
območju lokalne skupnosti, kateri je pro-
gram namenjen in ki ni hkrati lastnica ka-
belsko-distribucijskega sistema.

Vlogo s predpisano dokumentacijo poš-
ljite na naslov: Uprava RS za telekomunika-
cije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodi-
fuzijo v 30 dneh po poteku roka za prijavo.

Za dodatne informacije pokličite Upravo
RS za telekomunikacije, tel. 133-10-98.

Svet za radiofuzijo RS

Št. 353-00-1/96-1850-55 Ob-709

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa:
A. Izgradnja plinovodnega omrežja
po naslednjih ulicah:
– plinovod po Ulici Lizike Jančar, DN

100, dolžina ca. 85 m,
– plinovod po Ulici kralja Matjaža, DN

100, dolžina ca. 80 m,
– plinovod po Marionovi ulici, DN 100,

dolžina ca. 90 m,
– plinovod po Hermankovi ulici, DN

100, dolžina ca. 235 m,
– plinovod po delu Gosposvetske ulice,

DN 200 in 150, dolžina ca. 592 m.
Ocenjena vrednost del je ca. 30,000.000

SIT.
Pričetek del marec 1996.
Podatki pod A. iz tega razpisa so na raz-

polago na Komunalni direkciji Maribor, Slo-
venska 40, soba 108 (Škerbinek). Ponudni-
ki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
proti plačilu 10.000 SIT, ki jih nakažejo na
žiro račun št. 51800-840-070-62233 “Drugi
prihodki za komunalne dejavnosti” z vir-
manskim nalogom ali položnico.

B. Ureditev cest
1. Ureditev ceste: Ureditev ceste “Medič

breg” v Laznici v dolžini ca. 1100 m. Priče-
tek del maj 1996, rok za izvedbo je 20 dni,
ocenjena vrednost 9,000.000 SIT.

2. Ureditev ceste “Rečka graba” v dolži-
ni ca. 850 m. Pričetek del junij 1996, rok za
izvedbo je 10 dni, ocenjena vrednost
5,000.000 SIT.

3. Ureditev “Hudourniške ulice” v Sliv-
nici v dolžini ca. 400 m. Pričetek del
maj/junij 1996, ocenjena vrednost
5,000.000 SIT.

4. Rekonstrukcija Ljubljanske ul. v Ma-
riboru v dolžini ca. 500 m. Pričetek del ju-
nij/julij 1996, rok za izvedbo 45 dni, oce-
njena vrednost del 40,000.000 SIT.

5. Dokončanje sanacije porušenega po-
bočja v Rošpohu. Pričetek del april/maj
1996, rok za izvedbo 20 dni, ocenjena vred-
nost 4,500.000 SIT.

Podatki pod B iz tega razpisa so na raz-
polago na sedežu Komunalne direkcije Ma-
ribor, Slovenska 40, soba 107/I (Selinšek).
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo proti plačilu: za točko 1. = 3.000
SIT, za točko 2. = 3.000 SIT, za točko 3. =
5.000 SIT, za točko 4. = 7.000 SIT in za
točko 5. = 5.000 SIT, ki jih nakažejo na žiro
račun št. 51800-840-070-62233 “Drugi pri-
hodki za komunalne dejavnosti” z virman-
skim nalogom ali položnico.

C. Izdelava projektine dokumentacije
Izdelava projektne dokumentacije PGD,

PZI za ureditev Miklavške in Letališke ceste
v Hočah s prijekti komunalnih vodov in pro-
jektom podvoza pod tiri SŽ, vključno s pri-
ključevanjem Flisove ulice na Miklavško.

Pričetek del: takoj po veljavnem naroči-
lu. Rok za izvedbo 45 dni.

Podatki iz C. tega razpisa so na razpola-
go na sedežu Komunalne direkcije Maribor,
Slovenska 40, soba 110/I (Brecl). Ponudni-
ki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
proti plačilu 2.000 SIT, ki jih nakažejo na
žiro račun št. 51800-840-070-62233 “Drugi
prihodki za komunalne dejavnosti” z vir-
manskim nalogom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bo-

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
imen. Ponudnik pripravi predračun na pod-
lagi popisa del. V predračunu mora biti na-
veden datum veljavnosti cene (najmanj 30
dni od dneva predložitve) in datum veljav-
nosti ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami mate-
rialov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del

morajo biti upoštevani “Splošni in tehnični
pogoji za izgradnjo tovrstnih objektov”,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
sposobnost in reference možnega podizvajal-
ca, sicer se ponudba smatra kot neveljavna,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– vgrajena oprema mora imeti zagotov-
ljeno servisiranje v Republiki Sloveniji,

– ponudnik v pondubi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Pogoji naročnika
– naročnik si pridržuje pravico obravnavati

ponudbe za posamezne investicije tudi ločeno.
Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov v roku 15 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: Ne odpiraj –
Ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporečno po pošti, vendar morajo prispeti
do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih dleih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija Maribor

Št. 114 Ob-710

Javni razpis
za nabavo stopniščnega dvigala

1. Naročnik: Osnovna šola Brezovica.
2. Predmet razpisa:
– stopniščno dvigalo z naslednjo opre-

mo:
– avtomatsko sklapljanje ploščadi,
– brezžično krmiljenje iz etaž,
– sklapljanje tudi s pomočjo tipkala v

eni etaži.
3. Posebnosti v zvezi z dvigalom:
– desna izvedba,
– višina dviga: 4 m,
– dolžina tirnic: 9 m,
– št. zavojev tirnic: 1 pod kotom 90°,
– št. parkirnih zavojev: 4 pod kotom 90°,
– svetlobna signalizacija v primeru de-

lovanja dvigala.
4. Rok za izvedbo del je 31. 8. 1996.
5. Način plačila: medsebojni dogovor

sklenjen s pogodbo.
6. Vsa pojasnila za izdelavo ponudbe

lahko zainteresirani ponudniki dobijo na te-
lefon: 061/653-002.

7. Rok za oddajo ponudbe je deset dni
po objavi v Uradnem listu RS.

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici na naslov: Osnovna šola
Brezovica, Šolska ulica 15, 1351 Brezovi-
ca, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba”.
Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki
sami.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po roku za oddajo ponudbe, ob 9. uri na OŠ
Brezovica.

10. O izidu razpisa bomo ponudnike obve-
stili v roku desetih dni po končanem razpisu.

Osnovna šola
Brezovica pri Ljubljani
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Ob-712

Fakulteta za elektrotehniko, računalniš-
tvo in informatiko Univerze v Mariboru v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajanje javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nabavo računalniške in merilne

opreme
1. Naročnik: Fakulteta za elektrotehni-

ko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru, Smetanova ul. 17, Maribor.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
računalniške in merilne opreme.

3. Razpisna dokumentacija
Popis opreme in ostale potrebne infor-

macije dobijo ponudniki na sedežu Fakulte-
te za elektrotehniko, računalništvo in infor-
matiko Univerze v Mariboru, Smetanova ul.
17, Maribor, pri prof. dr. Žarku Čučeju, tel.
221-112, int. 505 ali 464.

4. Orientacijska vrednost naročila je 3,5
mio SIT.

5. Predvideni rok dobave je 6 tednov od
dneva podpisa pogodbe.

6. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-
ma ime in sedež ponudnika, dokumente o
registraciji, finančne podatke (BON 1, BON
2, BON 3), ponudbeno ceno po popisu za
celotno opremo, ugodnosti, ki jih nudi na-
ročniku, vzorec pogodbe, garancijski rok,
servis, način zavarovanja pogodbenih ob-
veznosti, izjavo o fiksnosti cene, dinamiko
plačil, reference, navedbo pooblaščenih
oseb za dajanje informacij.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta opreme, ponudbena
cena v SIT, garancijski rok, servis, referen-
ce, ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

8. Rok za oddajo ponudb v zaprti ovoj-
nici z oznako “Javni razpis – oprema” je
29. marec 1996 do 12. ure na naslov: Fakul-
teta za elektrotehniko, računalništvo in in-
formatiko Univerze v Mariboru, Smetanova
ul. 17, Maribor.

9. Odpiranje ponudb bo 2. aprila 1996
ob 12. uri v sejni sobi fakultete, G 104,
Smetanova ul. 17, Maribor.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri najugo dnejšega ponudnika.

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Univerze v Mariboru

Št. 16/96 Ob-713

Slovensko narodno gledališče Maribor,
p.o., Slovenska ulica 27, Maribor, objavlja
na podlagi predpisov o javnih naročilih

javni razpis
za izbiro izvajalcev vzdrževalnih del
A. Predmeti razpisa so:
1. – redno vzdrževanje in kontrola štirih

(4 kom) osebnih in enega tovornega vrvne-
ga dvigala z osebnim spremstvom (vsa tip-
ska, izdelek Rade Končar) – letna pogodba,

1. – redno vzdrževanje in kontrola ene-
ga (1 kom) hidravličnega dvigala (izdelek
B & S Litija) – letna pogodba.

2. – dodelava štirih dvigal v skladu s
predpisi – enkratni poseg.

3. – redno čiščenje prostorov v skupni
izmeri (tloris) ca. 4.600 m2.

B. Ponudbe morajo vsebovati najmanj
sledeče elemente:

Ad 1
a) specifikacijo in obseg storitev v skla-

du s tehniškimi predpisi, vključno z doku-
menti o brezhibnem delovanju od pooblaš-
čene institucije,

b) ceno storitev po enoti (dvigalu) za red-
ne servise,

c) odstotek zaračunanih manipulativnih
stroškov za material, rezervne dele in stori-
tve drugih,

d) vzorec letne pogodbe.
Ad 2 Cena “na ključ” vključno s potrdi-

lom pooblaščene institucije o brezhibnem
delovanju za vsako enoto (1 kom dvigala)
posebej.

Ad 3
a) cena čiščenja na enoto (m2) za običaj-

ne poslovne prostore (pisarne, hodniki, sa-
nitarni prostori, stopnišča),

b) cena čiščenja na enoto za prostore za
obiskovalce po vrstah površin in enoti (m2

ali kom),
– kamniti podi in stenske obloge,
– parketi,
– lesene stenske in stropne obloge, vra-

ta,
– steklene površine,
– kovinske površine,
– lestenci, žaluzije (kom).
c) specifikacija storitev po vrstah povr-

šin s strokovno utemeljitvijo uporabljenih
tehnoloških postopkov za posebne obdelave
(obdelava kamna, lesenih oblog, po sodobni
tehnologiji in z uporabo ekološko neopo-
rečnih čistil),

d) specifikacijo storitev po času (dnev-
no, tedensko, letno),

e) vzorec pogodbe.
C. Merila za izbor:
– cene, (najcenejši ponudnik ni nujno tu-

di najugodnejši),
– popolnost ponudbe, strokovnost,
– reference, pooblastila, registracija,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
Rok za oddajo ponudb je 10 dni po obja-

vi v Uradnem listu RS na naslov.
Ponudbe naj bodo ločene za tč. 1 z ozna-

ko “Dvigala”, tč. 2 z oznako “Dodelava”,
tč. 3 z oznako “Čiščenje”, zapečatene z oz-
nako “Ne odpiraj – razpis”.

O datumu, uri in prostoru javnega odpi-
ranja bodo ponudniki pisno obveščeni.

Vse informacije in podatke dobijo po-
nudniki pri Dragu Prosniku in Martinu Ben-
ku tel. 062/224-421, uprava SNG, soba 230.

SNG Maribor

Št. 62/96 Ob-714

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) Javni zavod Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto objavlja

javni razpis
za izdelavo fasade na objektu Zavoda za

zdravstveno varstvo Novo mesto
1. Naročnik: Javni zavod Zavod za

zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti
5, Novo mesto.

2. Predmet razpisa: izdelava fasade na
objektu Zavoda za zdravstveno varstvo No-
vo mesto.

3. Orientacijska vrednost del: 6 mio SIT.
4. Ogled stanja na licu mesta bo možen

ob ponedeljkih in petkih od 9. do 12. ure po
predhodni telefonski najavi v tajništvu upra-
ve (tel. 068/321-424).

5. Ponudbe morajo biti izdelane po siste-
mu funkcionalnega ključa.

6. Rok za oddajo ponudb je 22. 4. 1996
do 12. ure.

7. Ponudniki morajo dostaviti svoje po-
nudbe v zaprti kuverti na naslov Javni za-
vod Zavod za zdravstveno varstvo Novo me-
sto, Mej vrti 5, Novo mesto z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis za izdela-
vo fasade”.

8. Natančen popis del in načrt za izdela-
vo fasade lahko ponudniki proti plačilu
stroškov 20.000 SIT dvignejo na upravi od
12. 3. 1996 dalje.

9. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o registraciji in izjavo o pred-

videnih podizvajalcih ali kooperantih ter nji-
hove reference pri podobnih delih,

– reference ponudnika pri obnovah fa-
sad,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– dinamiko realizcije pogodbe, termin-
ski plan za posamezne faze dela,

– način obračunavanja del,
– izjavo o ogledu stanja na licu mesta in

o proučitvi popisa ter morebitne dodatne
postavke zaradi izvedbe na ključ,

– ponudniki se obvežejo, da sprejmejo
razpisne pogoje.

10. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– kvaliteta, ponujena garancija, referen-

ce pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost za izvajanje del,
– mnenje Ministrstva za zdravstvo o pri-

mernosti izvajalcev,
– način plačila,
– rok izdelave.
11. Predviden datum pričetka del je 1. 6.

1996 in dokončanje del 30. 7. 1996.
12. Javno odpiranje ponudb bo 29. 4.

1996 ob 10. uri v prostorih Zavoda za
zdravstveno varstvo Novo mesto.

13. Nosilci ponudbe se hkrati ne smejo
pojavljati kot podizvajalci pri ostalih po-
nudnikih.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Ob-716

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list RS, št. 28/93), Sklad stavb-
nih zemljišč Občine Zagorje ob Savi objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca Rušenje

stanovanjskih objektov na cesti zmage v
Zagorju

I. Splošni podatki
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1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9, Avgusta
5, Zagorje ob Savi.

2. Predmet razpisa
Izvedba rušitve treh stanovanjskih ob-

jektov na Cesti zmage (37, 39 in 41) v Za-
gorju z nakladanjem in odvozom ruševin v
deponijo oddaljeno do 4 km.

3. Lokacija: območje tržnice v Zagorju.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Orientacijska vrednost del znaša

6,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh

treh razpisanih del ali le posamezni del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,

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

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

4. V ponudbi morajo biti ločene vredno-
sti za posamezne objekte.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 3.000 SIT (ŽR 52720-630-10077 –
proračun Občine Zagorje ob Savi), kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba An-
drej Drnovšek tel. 64517).

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
naj izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno in projekt-
no dokumentacijo.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

1. firmo oziroma ime ponudnika;
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti;
3. ponudbeno ceno ločeno po objektih;
4. rok izdelave v koledarskih dneh;
5. opcija ponudbe;
6. ponudbi mora biti priložena naslednja

ponudbena dokumentacija:

– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,

– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.

Ponudbe morajo biti dostavljene do 15.
dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Sklad stavbnih zemljišč Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, petnajsti dan ob 12. uri po objavi v
Uradnem listu RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja obveš-
čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljtie v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Sklad
stavbnih zemljišč (rušitev objektov Cesta
zmage 37, 39 in 41)”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Skladu
stavbnih zemljišč Občine Zagorje ob Savi,
tel. št. 0601/64-517, Andrej Drnovšek.

Št. 96 Ob-717

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE ZD Jesenice, Titova 78, Jesenice, objav-
lja na podlagi odredbe o postopkih za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur.  l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

digitalne telefonske centrale z montažo
in izdelavo izvedbenega projekta

1. Naročnik je zavod Osnovno zdravstvo
Gorenjske, OE ZD Jesenice, Titova 78, Je-
senice.

2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
dobavo digitalne telefonske centrale, izde-
lava izvedbenega projekta, demontaža stare
centrale in njena odstranitev ter  montaža
nove centrale.

Ponudniki naj pri prijavi upoštevajo zah-
tevo investitorja, da mora nova telefonska
centrala ustrezati sledeči zahtevi:
0/16(2B+D)/64/1/1(30B+D).

3. Ocenjena predračunska vrednost del
vključno s prometnim davkom znaša
4,200.000 SIT.

Ponudniki morajo v ponudbi upoštevati
potrebno linijsko opremo za povezavo cen-
trale z javno mrežo, pridobiti potrebna so-
glasja in uskladitev projektnih podatkov s
podjetjem Telekomom.

Ponudniki si lahko ogledajo lokacijo vsak
dan v času trajanja razpisa med 10. in 12. uro.
Kontaktna oseba je Munda, tel. 064/81-641.

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

5. Začetek izvajanja del je 5 delovnih
dni po podpisu pogodbe, dokončanje pa v
roku dveh mesecev od dneva podpisa po-
godbe.

6. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa morajo k ponudbi priložiti še na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o

dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– podatke o boniteti, ki ne smejo biti

starejši od 30 dni,
– reference,
– garancijske roke in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti,

– veljavni atest,
– zagotavljanje servisa tudi po poteku

garancije,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– vzorec pogodbe.
7. Merila za izbiro so:
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski roki in servisiranje,
– reference in drugi pogoji.
8. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudbami.
9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od te

objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi podat-
ki je treba poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
Zdravstveni dom Jesenice, Titova 78, Jese-
nice, z oznako “ponudba na razpis”. Inve-
stitor nepopolnih ponudb ne bo obravnaval.

9. Odpiranje ovojnic s ponudbami in po-
stopek izbire bo izvedla komisija investitor-
ja 4. aprila ob 12. uri v prostorih Zdravstve-
nega doma Jesenice, Titova 78, Jesenice.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udele-
žili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

10. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveš-
čeni v roku 8 dni od dneva odločitve komi-
sije investitorja.

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE ZD Jesenice

Ob-718

Center za socialno delo Idrija, Vojkova
2a, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za nakup službenega osebnega

avtomobila
1. Predmet razpisa je nakup novega oseb-

nega avtomobila Fiat Punto – nabavna vred-
nost je do 2,000.000 SIT.

2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

3. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka:

– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija in boniteta ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in rezervnih delov, ter druge ugodnosti.
4. 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.

5. Pisne ponudbe oddajte najkasneje 8
dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Center za socialno delo Idrija, Vojkova 2a,
drugi delovni dan po preteku roka za oddajo
ponudb ob 13. uri v prostorih Centra za
socialno delo Idrija.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni od odpiranja ponudb.

Center za socialno delo Idrija

Št. 17/96 Ob-719

Na podlagi 81., 82., 90. in 92. člena sta-
novanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91 in
19/91), pravilnika o porabi sredstev Stano-
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vanjskega sklada Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 19/92) in pravilnika o posebnih
pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih
organizacij (Ur. l. RS, št. 64/93), upravni
odbor Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije na podlagi sklepa z dne 11. 3.
1996 objavlja

razpis posojil
za neprofitne stanovanjske organizacije,

ki pridobivajo najemna neprofitna
stanovanja z gradnjo, prenovo ali

nakupom
I. Splošna določila
Razpis posojil Stanovanjskega sklada

Republike Slovenije je namenjen pravnim
osebam s sedežem na območju Republike
Slovenije, ki:

1. so vpisane v register neprofitnih sta-
novanjskih organizacij pri Ministrstvu za
okolje in prostor,

2. bodo gradile oziroma že gradijo, pre-
navljajo ali kupujejo stanovanja standardne
kategorije na lokacijah, ki so znotraj uredi-
tvenih območij vodilnih naselij,

3. bodo pridobljena stanovanja oddale v
njem po prednostni listi, oblikovani na pod-
lagi javnega razpisa, kot to določa pravilnik
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Ur. l. RS, št. 26/95).

Razpisana vsota za posojila v letu 1996
je 500,000.000 SIT.

II. Posebni pogoji
Neprofitne stanovanjske organizacije

(NSO), ki konkurirajo na ta razpis, morajo
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. imajo pravnomočno lokacijsko dovo-
ljenje za gradnjo stanovanj in gradbeno do-
voljenje za prenovo, kadar ni zahtevano lo-
kacijsko dovoljenje,

2. imajo sklenjeno kupoprodajno pogod-
bo oziroma predpogodbo za nakup stano-
vanj,

3. lahko dokažejo, da imajo zagotovlje-
nih 20% lastnih sredstev od gradbeno pro-
izvodne cene stanovanjske površine projek-
ta, s katerim konkurirajo na razpisu, oziro-
ma da so tolikšen del sredstev že vložile v
pripravo investicije,

4. lahko dokažejo, da jim je ali bo obči-
na omogočila najetje posojila, ki mora biti
po višini in pogojih praviloma enakovredno
posojilu Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije,

5. da iz investicijskega programa izhaja,
da gradbeno proizvodna cena m2 stanovanj-
ske površine ne presega tolarske protivred-
nosti 1.200 DEM na dan objave razpisa po
srednjem tečaju Banke Slovenije,

6. da imajo same kot tudi občine, kjer
leži projekt, s katerim konkurirajo na razpi-
su, poravnane vse obveznosti do Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije.

III. Višina posojila in posojilni pogoji
1. Višina posojila, ki ga lahko dobi upra-

vičenec po tem razpisu, je 40% gradbeno
proizvodne cene stanovanjske površine pro-
jekta, ki konkurira na razpisu.

2. Obrestna mera za odobreno posojilo je
3% letno in se obračunava na stanje glavni-
ce. Glavnica se revalorizira skladno s predpi-
si za ohranjanje realne vrednosti posojila.

Odplačilna doba je največ 25 let.
Posojilo se črpa po situacijah glede na

opravljena dela, pri čemer se najprej črpa

sorazmeren delež iz posojila, ki ga je zago-
tovila občina.

Odobreno posojilo se obvezno zavaruje
praviloma z enim izmed naslednjih instru-
mentov:

– z bančno ali državno garancijo,
– s hipoteko na nepremičninah NSO, ki

so vpisane v zemljiški knjigi,
– z zastavno pravico na državnih vred-

nostnih papirjih,
– zavarovanje pri zavarovalnici.
IV. Kriteriji za prednostno dodelitev po-

sojil
Prednost pri dodelitvi posojil po tem raz-

pisu imajo NSO, ki jim občina ali več ob-
čin:

– brezplačno prenese komunalno oprem-
ljeno ali neopremljeno stavbno zemljišče za
izgradnjo projekta, s katerim NSO konkuri-
ra na tem razpisu, pri čemer se šteje, da je
vrednost tega deleža maksimalno 25% konč-
ne cene za komunalno opremljeno zemljiš-
če oziroma 10% končne cene za komunalno
neopremljeno zemljišče,

– brezplačno prenese stavbo za prenovo,
– subvencionira gradbeno proizvodno

ceno stanovanj v primeru, da ta zaradi geo-
loških ali drugih objektivnih razlogov pre-
sega 1.200 DEM/m2,

– omogoči oprostitev plačila davkov in
taks, ki so izvirni prihodek občine,

– sofinancira komunalno ureditev že pri-
dobljenega stavbnega zemljišča.

Prošnje bodo ocenjevane tudi glede na:
– strateški razvojni pomen naselja,
– vrsto gradbenega posega (intenzifika-

cija obstoječega naselja, zaokrožitev obsto-
ječe zazidave, prenova mestnih jeder),

– programsko in oblikovno vključevanje,
– primernost funkcionalnih povezav,
– infrastrukturno opremljenost,
– kvaliteto okolja,
– celovitost in kvaliteto zazidalne zasno-

ve,
– opremljenost ožjega stanovanjskega

območja,
– varnost stanovanjskega območja,
– ustreznost ureditve in rabe zemljišča,
– primernost strukture stanovanj v zgrad-

bi,
– tipološka primernost stanovanjske eno-

te,
– možnost integriranja in samostojnega

bivanja telesno prizadetih,
– ustreznost notranje organizacije stav-

be,
– ustreznost površine stanovanjskih enot,
– ustreznost skupnih prostorov v zgrad-

bi,
– ustreznost površin posameznih prosto-

rov stanovanja,
– funkcionalna ustreznost stanovanja,
– varnost bivanja v zgradbi,
– racionalnost projekta,
– ustreznost gradiva, zaključnih del in

instalacij,
– ustreznost predvidene tehnologije gle-

de na vrsto objekta,
– energetske varčnosti in primernosti vzdr-

ževanja stanovanj, pri čemer se ocenjuje:
– toplotna zaščita (toplotna prehodnost

posameznih elementov),
– ogrevanje,
– relativno energetsko varčnost materia-

la za gradnjo,

– trajnost elementov in materiala,
– zahtevnost vzdrževanja (dostopnost do

elementa, enostavnost vzdrževanja, zaščite-
nost elementa),

– vpliva na okolje in ekološke primerno-
sti stanovanjskih enot, pri čemer se ocenju-
jejo:

– občutljivost okolja iz raznih vidikov
(zrak, voda, tla, hrup, socialno-estetski vi-
dik, možnost reciklaže),

– vpliv tehnoloških sistemov na okolje
in zdravstvena primernost projektiranega
materiala.

V. Natečajni postopek
NSO, ki želijo pridobiti posojilo po raz-

pisnih pogojih, lahko oddajajo popolne vlo-
ge od dneva objave razpisa do 1. decembra
1996 v prostorih Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije.

V okviru razpisane vsote bo odbor za
gradbeno-tehnične zadeve obravnaval vsa-
ko vlogo posamično in sprejel sklepe o odo-
britvi posojila do razpisane vsote.

Vloge, ki bodo prispele v razpisanem
roku, pa bo razpisana vsota že razdeljena,
bodo prednostno obravnavane v okviru na-
slednjega razpisa.

Vloge se oddajajo na posebnih obrazcih,
ki bodo na razpolago v prostorih Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije, Ljublja-
na, Poljanska cesta 31.

Vlogi je poleg obrazca in v njem zahte-
vanih prilog potrebno priložiti še:

– sklep Ministrstva za okolje in prostor
o vpisu pravne osebe v register NSO,

– investicijski program vključno z izra-
čunom stroškov komunalne ureditve zem-
ljišča, potrjenega od občinskega sklada
stavbnih zemljišč,

– terminski plan predvidene porabe sred-
stev,

– dokazilo o tem, da razpolagajo z 20%
lastnih sredstev (zaključni račun za leto
1995), ali pogodbe, ki izkazujejo, da so ta
sredstva že vložena v pripravo investicije
za projekt, s katerim konkurirajo na tem
razpisu, ali pogodbo z ustanoviteljem o za-
gotovitvi potrebnega dela lastnih sredstev,

– sklep o višini in pogojih, pod katerimi
je posojilo dodelila občina,

– izvleček prostorskih sestavin planske-
ga akta občine z označbo mikrolokacije v
merilu 1:5.000,

– potrdilo pristojnega občinskega uprav-
nega organa, da je zemljišče, za katerega je
izdano lokacijsko dovoljenje, znotraj uredi-
tvenega območja vodilnega naselja in da je
sprejet PIA,

– izvleček iz zbirnika komunalnega
omrežja in naprav iz PIA,

– pravnomočno lokacijsko dovoljenje ali
pravnomočno gradbeno dovoljenje, če za
prenovo ni zahtevano lokacijsko dovolje-
nje,

– projekt za pridobitev gradbenega do-
voljenja, ki poleg z zakonom o graditvi ob-
jektov predvidene vsebine, vsebuje tudi zah-
teve, predvidene v 7., 8., 9., 10. in 11. členu
pravilnika o izdelavi tehnične dokumenta-
cije (Ur. l. SRS, št. 40/89),

– projekt (opis) tehnoloških rešitev, na
podlagi katerega je možna presoja kriterijev
iz tč. IV. tega razpisa.

– kupoprodajno pogodbo ali predpogod-
bo za nakup stanovanj,
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– ustrezen akt, s katerim je občina NSO
odobrila katero od ugodnosti iz prvega
odstavka tč. IV. tega razpisa.

Sklepe o odobritvi posojila bo sprejel
odbor za gradbeno-tehnične zadeve v 30
dneh po oddaji popolne vloge, prosilci pa
bodo o sklepih obveščeni v nadaljnjih os-
mih dneh. Vsi projekti bodo po pridobitvi
uporabnega dovoljenja vrnjeni.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 363-2/90-50 Ob-720

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,
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,

javni razpis
za opremo potujoče knjižnice v Knjižnici

Ivana Potrča Ptuj, Prešernova ulica 35
1. Orientacijska vrednost razpisa:

4,300.000 SIT.
2. Predmet razpisa: oprema (police za

prosti pristop, pisarniška oprema in druga
drobna oprema) potujoče knjižnice v veli-
kosti 230 m2.

3. Merila za izbiro ponudnika: kvaliteta,
cena in plačilni pogoji, rok dobave, referen-
ce, garancija in servis.

4. Pisne ponudbe je potrebno oddati naj-
kasneje v osmih dneh od objave v zaprti
kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba”
na naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za
družbene dejavnosti, Mestni trg 1/III.

5. Ponudba mora vsebovati: Ime ponud-
nika, dokazilo o registraciji, reference, vzo-
rec pogodbe s ponudbenim predračunom, ki
mora vsebovati končno ceno z vključenim
prometnim davkom, opcijo ponudbe, dina-
miko realizacije ponudbe, garancijske po-
goje in seznam servisov.

6. Vse potrebne informacije dobite pri
Lidiji Majnik, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,
telefon 062/771-480.

7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Ptuj, Mestni trg 1/III.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
osmih dneh po izbiri ponudnika.

Mestna občina Ptuj

Št. 01/04-96 Ob-721

Na podlagi 89. člena zakona o upravi
(Ur. l. RS, št. 67/94) in uredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Upravna enota Žalec

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih

po 67. členu zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84) ter v ugotovitvenem
postopku pred izdajo odločbe o izpolnjeva-
nju pogojev skladno s 4. členom zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93)
na območju Upravne enote Žalec.

1. Namen razpisa
S tem razpisom iščemo:
– izvajalce, ki so usposobljeni za oprav-

ljanje posameznih strokovnih del pri teh-
ničnih pregledih po 67. členu zakona o gra-
ditvi objektov in

– izvajalce, ki so usposobljeni opravljati
preglede pri ugotavljanju pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti po 4. členu zakona o gos-
podarskih družbah na območju Upravne
enote Žalec.

2. Pogoji za ugotavljanje usposobljeno-
sti:

– registracija z dokazili iz sodnega regi-
stra ter dokazilo o usposobljenosti po ve-
ljavni zakonodaji in predpisih za posamez-
no področje dela;

– seznam stalnega strokovnega kadra ter
morebitnih stalnih sodelavcev, njihova stro-
kovna usposobljenost, reference in ustrezna
dokazila;

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezen strokovni ogled te ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi naročniku;

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daja strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnega prostora.

3. Merila za ugotavljanje usposobljeno-
sti ponudnikov so:

– boljša strokovna usposobljenost kadrov
nad zakonsko predpisanim nivojem;

– reference za strokovno zahtevnejše na-
loge.

4. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 15
dni po objavi tega razpisa, na naslov: Uprav-
na enota Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni ku-
verti z označbo: “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro izvajalca za strokovna dela pri
tehničnih pregledih in pregledih poslovnih
prostorov.”

5. Odpiranje pondub bo sedmi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb, v
prostorih Upravne enote Žalec, Ul. Savinj-
ske čete 5, Žalec, ob 10. uri.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu te-
ga razpisa v roku 8 dni po odpiranju po-
nudb. Nepopolne in nepravočasno oddane
vloge ne bomo upoštevali.

Upravna enota Žalec

Št. 110-1/95 Ob-786A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Obnova talnih označb na območju

CP Koper.
Orientacijska vrednost del znaša

38,000.000 SIT.
2. Obnova talnih označb na območju

CP Nova Gorica.
Orientacijska vrednost del znaša

36,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plači-

lo materialnih stroškov) na Direkciji Re-
publike Slovenije za ceste, Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Sku-
bic),  in  sicer  od  26.  do  29. 3. 1996,
strokovne  informacije  pa  vam  posreduje
Marko Dražumerič, dipl. inž. (tel.
061/316-273).

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 4. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

“1. Obnova talnih označb na področju
CP Koper.” – M.D.

“2. Obnova talnih označb na področju
CP Nova Gorica.” – M.D.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-786B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava in dobava

varnostnih ograj za potrebe interventne
zamenjave poškodovanih varnostnih
ograj na M in R cestah na področju

Republike Slovenije
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 26. do 29. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marko Dražume-
rič, dipl. inž. (tel. 061/316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 4. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava in
dobava varnostnih ograj na za potrebe inter-
ventne zamenjave poškodovanih varnostnih
ograj na M in R cestah.” – M.D.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-786C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
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ponovni javni razpis
za oddajo del: Lokacijska

dokumentacija za ureditev križišča cest
v Podplatu

Razpisno  dokumentacijo  dobite  (pla-
čilo  materialnih  stroškov)  na  Direkciji
Republike  Slovenije  za  ceste,  Dunajska
48,  Ljubljana,  v  sobi  št.  126/I  (pri  Ireni
Skubic), in sicer od 26. do 29. 3. 1996,
strokovne  informacije  pa  vam  posredu-
je Karmen Dešman, dipl. inž. (tel.
061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 4. 1996 do 10.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba  mora  biti  zapečatena  in
označena: Ne odpiraj, ponudba za “Loka-
cijska dokumentacija cest v Podplatu.” –
K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-786Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Vzdrževanje tehtnic za

merjenje osnega pritiska
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 26. do 29. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Aleš Merkun, gr.
teh. (tel. 061/316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
2,200.000 SIT

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 4. 1996 do 12.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Vzdrževanje
tehtnic za merjenje osnega pritiska.” – A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 9/96 Ob-722

Na podlagi 7. člena pravilnika o razpo-
reditvi sredstev krajevne takse za organizi-
ranje in izvajanje turističnih prireditev v Ob-
čini Izola in sklepa župana Občine Izola št.
403-34/96 z dne 6. 2. 1996 objavlja Turi-
stično društvo Izola

javni razpis
za izbiro izvajalca turističnih prireditev

v Občini Izola za leto 1996
1. Naročnik: Turistično društvo Izola.
2. Predmet javnega razpisa je organiza-

cija: tradicionalnih prireditev, kot so: ribiš-
ki in praznik pomladi, krst gostincev, marti-
novanje, novoletno praznovanje in ostale
prireditve s področja kulture, športa in za-
bave, ki bodo sestavni del turistične ponud-
be Občine Izola v letu 1996.

3. Ponudba mora vsebovati:
– popoln naslov ponudnika – registrira-

na pravna oseba,
– cilj organiziranja prireditve,
– opis prireditve (naslov, lokacija, ur-

nik),
– specifikacijo predvidenih stroškov s fi-

nančno konstrukcijo.
4. Kriteriji za izbor ponudnika:
– reference ponudnika,
– koncept prireditev,
– finančna konstrukcija – obveznosti ob-

čine,
– ohranjanje in razvijanje naravno-kul-

turne identitete.
Za najugodnejšo ponudbo se bo štela ti-

sta, ki bo ponujala optimalno kombinacijo
vseh razpisanih elementov.

5. Na javni razpis se lahko prijavijo fi-
zične in pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje tovrstnih dejavnosti in imajo iz-
kušnje pri organiziranju in izvajanju turi-
stičnih prireditev.

6. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
navedenih elementov in kriterijev, se ne bo-
do obravnavale.

7. Način in rok oddaje ponudb: ponudbe
s predpisano vsebino ponudniki odpošljejo
priporočeno v zaprti ovojnici na naslov Tu-
ristično društvo Izola, Sončno nabrežje 4, z
oznako “prijava na javni razpis”.

8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
oddane do vključno 4. 4. 1996.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 9.
aprila 1996 ob 19.30 v prostorih Turistične
valilnice Izola, Sončno nabrežje 4.

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

10. Upravni odbor Turističnega društva
Izola bo na seji izbral med prejetimi ponud-
bami najugodnejše.

11. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni pisno, najkasneje 30 dni po
odpiranju ponudb.

Turistično društvo Izola

Št. 039/01-2/96 Ob-723

Javni razpis
za nabavo osebnega avtomobila

Naročnik: Občina Ajdovščina.
Predmet: osebni avtomobil z naslednjo

opremo.
1. Motor: 1800 ali 2000 ccm.

2. Varnostno blazino (voznikovo stran).
3. Centralno zaklepanje, električno dvi-

ganje stekel in ogledal.
4. Vgrajen varnostni sistem za vžig mo-

torja s kodo.
5. Orientacijsko varnost ca. 3,500.000

SIT.
Merila za vsebino ponudbe:
– prevzem starih vozil po sistemu staro

za novo,
– najugodnejše razmere med nabavno ce-

no novega vozila in odkupom starega vozi-
la,

– druge finančne ugodnosti,
– kakovost,
– dobavni rok.
6. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti

kuverti z oznako “ponudba za osebni avto-
mobil – ne odpiraj”.

7. Rok oddaje ponudbe 10 dni po objavi.
8. Javno odpiranje ponudb bo peti dan

po objavi v prostorih Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, ob 9. uri (če je ta dan
sobota ali nedelja prvi naslednji delovni
dan).

9. Ponudbe bo pregledovala razpisna ko-
misija.

10. Ponudniki bodo obvestilo dobili v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Ajdovščina

Ob-724

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91,
23/92, 30/92, 52/92 in 7/93) Občina Dobre-
polje, Videm 35, Videm-Dobrepolje razpi-
suje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

rednega vzdrževanja in zimske službe na
lokalnih cestah v Občini Dobrepolje
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca za redno vzdrževanje in zim-
sko službo na lokalnih cestah na območju
Občine Dobrepolje v letu 1996 oziroma zim-
ski sezoni 1996–1997.

2. Investitor del je Občina Dobrepolje,
Videm 35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa
župan Anton Jakopič.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Občine Dobrepolje Videm 35, Vi-
dem-Dobrepolje.

4. Merila  za  izbiro  najugodnejšega
ponudnika  so:  popolnost  ponudbe,  refe-
rence,  ponudbena  cena,  način  plačila  in
fiksnost cen, opcija ponudbe, druge ugod-
nosti.

5. Rok za dostavo ponudb je 20. delovni
dan od datuma objave tega razpisa od 8.30.
Pri tem se dan objave (datum Ur. l.) ter
sobote in nedelje ne štejejo kot delovni dne-
vi. Ponudniki ponudbe lahko pošljejo po
pošti ali dostavijo osebno na naslov Občina
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobre-
polje, v zapečateni kuverti z oznako “Raz-
pis za vzdrževanje LC in zimsko službo” –
Ne odpiraj.

6. Odpiranje ponudb bo še isti dan ob
9. uri v prostorih Občine Dobrepolje.

7. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 30 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Dobrepolje
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Ob-725

Elektrarna Brestanica Cesta prvih bor-
cev 18, Brestanica, objavlja

javni razpis
za izvedbo statične ojačitve in

antikorozijske zaščite dimnikov plinskih
turbin

1. Investitor: Elektrarna Brestanica, Ce-
sta prvih borcev 18, Brestanica.

2. Predmet razpisa:
– statična ojačitev dimnikov plinskih tur-

bin PT1, PT2 in PT 3,
– antikorozijska zaščita dimnikov (H =

33 m), ki izvedena iz zvarjenih segmentov
od kote +27,00 do kote +59,00 m.

3. Predvidena vrednost del je 13,500.000
SIT.

4. Predvideni rok izvajanja del je v času
remontov posameznih plinskih blokov, zato
so roki izvedbe del terminsko omejeni, pred-
vidoma pa se bodo dela pričela izvajati v
mesecu maju.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo po objavi razpisa v Uradnem
listu RS, med 10. in 11. uro v tajništvu
Elektrarne Brestanica, in sicer ob predloži-
tvi potrdila o vplačilu nepovratnih sredstev
v višini 20.000 SIT na ŽR Elektrarne Bre-
stanica št. 51600-601-100/4.

6. Ponudbe morajo biti oddane v treh iz-
vodih. Kuverte morajo biti pravilno oprem-
ljene, in sicer mora biti na prvi strani ozna-
ka “Ne odpiraj – javni razpis. “Sanacija dim-
nikov v EB”. Na hrbtni strani kuverte mora
biti navedeno ime in naslov ponudnika. Po-
nudbe morajo prispeti na naslov Elektrarna
Brestanica, 8280 Brestanica, Cesta prvih
borcev 18, do 15. 4. 1996, do 11.30 (tajniš-
tvo).

7. Ponudbo smejo dati le ponudniki, ki
so odkupili razpisno dokumentacijo. Na po-
samezno odkupljeno razpisno dokumenta-
cijo  sme  ponudnik  dostaviti  le  eno
ponudbo.

8. Ponudba mora vsebovati:
– specifikacijo storitev s cenami,
– plačilne pogoje,
– reference ponudnika,
– garancijo za resnost ponudbe v višini

10% od ponudbene cene.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– dosedanje reference,
– plačilni pogoji.
10. Odpiranje ponudb bo 15. 4. 1994, ob

12. uri, v sejni sobi Elektrarne Brestanica.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
imeti pooblastilo za zastopanje. O izbiri na-
jugodnejšega ponudnika bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Dodatne informacije lahko interesen-
ti dobijo po objavi v Uradnem listu RS, od
7. do 10. ure pri Dragu Požunu ali Tomisla-
vu Malgaju, tel. 0608/79-150.

Elektrarna Brestanica

Št. 35/96 Ob-726

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 Dom starejših občanov Ljublja-
na-Šiška, Kunaverjeva 15

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo instalacije

za sanitarno vodo
1. Naročnik: DSO Ljubljana-Šiška, Ljub-

ljana, Kunaverjeva 15.
2. Predmet razpisa je sanacija obstoječe

instalacije za sanitarno vodo na objektu na-
ročnika.

3. Orientacijska cena naročila znaša
500.000 SIT.

4. Ponudniki lahko razpisano dokumen-
tacijo dvignejo na gornjem naslovu vsak
delovni dan od 8. do 15. ure. Informacije v
zvezi z razpisom daje Škof Anton, tel.
572-464.

5. Predvideni začetek del na sanaciji je
april 1996.

6. Merila za izbor ponudnika so: kvalite-
ta ponudbene vsebine, strokovnost in refe-
rence, cena in plačilni pogoji.

7. Pisne ponudbe je treba dostaviti v 14
dneh po objavi tega razpisa na gornji naslov
s pripisom “Ponudbe za sanacijo – ne odpi-
raj”.

8. Odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996 ob
13. uri v klubski sobi naročnika, Ljubljana,
Kunaverjeva 15. Ponudniki bodo obveščeni
o izidu v 8. dneh po odpiranju ponudb.

DSO Ljubljana-Šiška

Št. 25-2/96 Ob-727

Ministrstvo za zdravstvo objavlja

zbiranje ponudb
za najem poslovnih prostorov za pisarne

in arhiv v velikosti 350–400 m2

Iščemo prostore z arhivom v kleti ali
pritličju in 7 do 12 manjših in večjih pisarn
s sprejemno pisarno.

Cena: do 25 DEM mesečno za m2.
Posebni pogoji:
– vseljivo najkasneje do 30. 5. 1996,
– najem najmanj za 5 let,
– pravica do brezplačne souporabe kon-

ferenčne dvorane z možnim dostopom za
invalide z vozički za 15 oseb do 15 dni v
mesecu,

– zagotovljeno tehnično varovanje in re-
ceptorska služba,

– ločene sanitarije za 20 oseb,
– najmanj trije telefonski priključki.
Prednost pri izbiri bodo imele ponudbe s

parkirnimi mesti za stranke in z večjo funk-
cionalnostjo prostorov v bližini centra Ljub-
ljane.

Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z ozna-
ko “Za najem pisarn” na Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, v roku 8 dni po
objavi.

Ponudb, ki ne ustrezajo po velikosti in
strukturi prostorov, presegajo najvišjo ceno
in ne izpolnjujejo posebnih pogojev ne bo-
mo upoštevali.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 31-6/96 Ob-738

Javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno

instalacijskih del na objektu vročevod
centralne kotlovnice v Novi Gorici
1. Investitor: J.P. Komunalna energetika

Nova Gorica, Delpinova 10.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca gradbeno instalacijskih del na

objektu vročevod centralne kotlovnice v No-
vi Gorici.

3. Razpisni pogoji so na razpolago na
sedežu investitorja: KENOG, Nova Gorica,
Delpinova 10, pri A. Štruklju vsak dan od 8.
do 11. ure po predhodni najavi.

4. Ocena investicije: 80,000.000 SIT.
5. Pričetek gradnje: april 1996, dokon-

čanje julij 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so cena in plačilni pogoji, garanci-
ja za roke in kvaliteto, kompleksnost ponud-
be, ki je razvidna v razpisnih pogojih.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
in ponudbeno dokumentacijo v zaprtih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za
gradnjo vročevoda”. V roku 10 dni po obja-
vi v Ur. l. RS, na naslov: J.P. Komunalna
energetika Delpinova 10, 5000 Nova Gori-
ca.

Javno odpiranje ponudb bo 3. dan po
izteku ponudbenega roka na istem naslovu.

8. O izboru bodo ponudniki seznanjeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

9. Dodatne informacije lahko dobite po
telefonu 065/26-412 – Štrukelj.

J.P. Komunalna energetika Nov Gorica

Št. 2.0.-863/96 Ob-739

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

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije jeklenih

mostov
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
a) sanacija jeklenega mostu v km

609+960 proge Ljubljana–Jesenice,
b) sanacija jeklenega mostu v km

478+301 proge Dobova–Zidani Most.
3. Čas del:
a) avgust 1996,
b) september 1996.
4. Orientacijska vrednost del:
a) 15,000.000 SIT,
b) 2,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Sekcije za
vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova
15, pri Willenpartu ali Lozarju tel.
061/13-13-144 int. 24-26 in 26-23) od 1. 4.
do 11. 4. ob delovnikih med 7. in 8. uro ter
med 14. in 15. uro. Kupnina za razpisno
dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora
biti nakazana na žiro račun Slovenskih že-
leznic št. 50100-601-5014744.

6. Ogled objektov
Za ogled objektov je potreben predho-

den dogovor. Predvidena termina sta:
a) sreda 3. 4. 1996,
b) četrtek 4. 4. 1996.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

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

ku.
8. Oddaja ponudb
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za oba

ali pa samo za posamezni objekt iz točke 2
tega razpisa. Naročnik bo sklenil pogodbo
za vsak objekt posebej. Rok za oddajo po-
nudb je 12. 4. 1996, do 10.30 na naslov
Slovenske železnice, Infrastruktura, Kolod-
vorska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo – soba
205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek,

12. 4. 1996 ob 11. uri v prostorih Sloven-
skih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana
(Steklena dvorana).

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

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

Št. 2.0.-863/96 Ob-740

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

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije kamnitih

objektov
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
a) sanacija kamnitega obokanega prepu-

sta v km 517+147 proge Zidani Most–Ljub-
ljana,

b) sanacija kamnitega zidu v km
517+079/143 proge Zidani Most–Ljubljana,

c) sanacija kamnitega obokanega prepu-
sta v km 524+425 proge Zidani Most–Ljub-
ljana,

d) sanacija kamnitega obokanega prepu-
sta v km 549+687 proge Zidani Most–Ljub-
ljana.

3. Čas del:
a) maj 1996,
b) maj, junij 1996,
c) junij 1996,
d) julij 1996.
4. Orientacijska vrednost del:
a) 2,900.000 SIT,
b) 2,500.000 SIT,
c) 2,000.000 SIT,
d) 2,850.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Sekcije za
vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova
15, pri Willenpartu ali Lozarju tel.
061/13-13-144 int. 24-26 in 26-23) od 1. 4.
do 11. 4. ob delovnikih med 7. in 8. uro ter
med 14. in 15. uro. Kupnina za razpisno
dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora
biti nakazana na žiro račun Slovenskih že-
leznic št. 50100-601-5014744.

6. Ogled objektov:
a) v torek 2. 4. 1996, ob 8. uri na ž.p.

Zagorje,
b) v torek 2. 4. 1996, ob 8. uri na ž.p.

Zagorje,
c) v torek 2. 4. 1996, ob 10. uri na ž.p.

Zagorje,

d) v torek 2. 4. 1996, ob 13. uri na ž.p.
Laze.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

ku.
8. Oddaja ponudb
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za oba

ali pa samo za posamezni objekt iz točke 2
tega razpisa. Naročnik bo sklenil pogodbo
za vsak objekt posebej. Rok za oddajo po-
nudb je 12. 4. 1996, do 8.30 na naslov Slo-
venske železnice, Infrastruktura, Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo – soba
205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek,

12. 4. 1996 ob 9. uri v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana (Ste-
klena dvorana).

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

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

Št. 2.0.-863/96 Ob-741

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 del (Ur. l. RS, št. 28/93) ter
spremembe in dopolnitve navedene odred-
be (Ur. l. RS, št. 19/94), Slovenske železni-
ce, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: pridobitev zemljišč
in drugih nepremičnin za potrebe izgradnje
železniške proge na odseku Puconci–Ho-
doš–državna meja.

3. Lokacija: proga Puconci–Hodoš–
državna meja.

4. Okvirni rok izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine v upravni stavbi Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljub-
ljana, pri Marku Brezigar, dig., od 26. 3. do
29. 3. 1996 med 8. in 10. uro, tel.
061/1320-344.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 10.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun št. 50105-601-12872.

Za kupce razpisne dokumentacije so na
voljo dodatne informacije pri Sašu Lipuži-
ču, dig., od 28. 3. do 2. 4. 1996 med 6. in 10.
uro na SŽ Consulting, Podjetje za izvajanje
investicij, Robbova 2, Ljubljana, tel.
131-92-53.

Ponudbene cene naj bodo podane na eno-
to mere.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Merila za izbiro ponudnika so:
– cena,
– rok izvedbe,

– strokovna usposobljenost izvajalca,
– reference podjetja in zaposlenih pri iz-

vajanju podobnih del,
– ugodnejši finančni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejše ponudbe.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 12. 4. 1996 do

9. ure v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11, soba
205, 1506 Ljubljana. Ponudba mora biti za-
pečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba
za Pridobitev zemljišč in drugih nepremičnin
za potrebe izgradnje železniške proge na od-
seku Puconci–Hodoš–državna meja”.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 1996

ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska ulica 11, steklena dvora-
na, Ljubljana. Upoštevane bodo le tiste po-
polne ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki bodo oddane pravočasno.

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

ni najkasneje v roku 14 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Št. 110-1/96 Ob-754A

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

javni razpis
za oddajo del: Izdelava lokacijske
dokumentacije, PGD, PZI za CP
Tepanje (vključno izvozna cesta
Maribor – Slovenske Konjice) na

AC Hoče – Arja vas
Orientacijska vrednost del znaša

25,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 27. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Janez Preskar, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 4. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va lokacijske dokumentacije, PGD, PZI za
CP Tepanje (vključno izvozna cesta Mari-
bor – Slovenske Konjice) na AC Hoče –
Arja vas” – J.P.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-754B

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

javni razpis
za oddajo del: Opravljanje storitev

pridobivanja nepremičnin za potrebe
gradnje avtoceste na odseku Slivnica –

Fram – BDC
Orientacijska vrednost del znaša

17,820.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 27. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Vasja Grebenc, dipl. jur. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 4. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Oprav-
ljanje storitev pridobivanja nepremičnin za
potrebe gradnje avtoceste na odseku Slivni-
ca – Fram – BDC” – V.G.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-754C

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: AC Šentilj – Pesnica;

zasaditev obcestnega prostora
Razpisno dokumentacijo dobite (plači-

lo materialnih stroškov 20.000 SIT) na
DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v so-
bi št. 128/I in sicer od 25. 3. 1996 dalje,
strokovne informacije vam posreduje Vla-
dimir Breščak, dipl. inž. (tel. 062/224 –
559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Šen-
tilj – Pesnica; zasaditev obcestnega prosto-
ra” – V.B.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1996
ob  11.  uri  v  prostorih  DDC d.o.o.,
Ljubljana,  Dunajska  48,  v  suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-754Č

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

javni razpis
za oddajo pripravljalnih del za gradnjo

AC Vransko–Blagovica–Šentjakob:
Ureditev magistralne ceste M/10 na

odseku Trojane–Prevoje
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 25.000 SIT) v Družbi
za državne ceste, d.o.o., Dunajska 48, Ljub-
ljana, v sobi št. 128/I in sicer od 28. 3. 1996
do 18. 4. 1996, strokovne informacije pa
vam posreduje Aljoša Brus, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 4. 1996 do 9. ure v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Uredi-
tev magistralne ceste M/10 na odseku Tro-
jane–Prevoje”.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-754D

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

javni razpis
za oddajo pripravljalnih del za gradnjo

AC Vransko–Blagovica–Šentjakob:
Izgradnja obvoznice Motnika

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 25.000 SIT) v Družbi
za državne ceste, d.o.o., Dunajska 48, Ljub-
ljana, v sobi št. 128/I in sicer od 28. 3. 1996
do 18. 4. 1996, strokovne informacije pa
vam posreduje Pavel Saje, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 4. 1996 do 11. ure v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izgrad-
nja obvoznice Motnika”.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1996
ob 12. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

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

Št. 110-1/96 Ob-754E

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

javni razpis
za oddajo pripravljalnih del za gradnjo

AC Vransko–Blagovica–Šentjakob:
Ureditev regionalnih cest R 366, R 371

in R 314 na relaciji Ločica na
Vranskem–Motnik–Kamnik–Moste–

Vodice za zagotovitev nemotenega
poteka prometa v času gradnje avtoceste

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 25.000 SIT) v Družbi
za državne ceste, d.o.o., Dunajska 48, Ljub-
ljana, v sobi št. 128/I in sicer od 28. 3. 1996
do 18. 4. 1996, strokovne informacije pa
vam posreduje Pavel Saje, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 4. 1996 do 12. ure v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljub-
ljana. Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na: “Ne odpiraj, ponudba za: Ureditev regio-
nalnih cest R 366, R 371 in R 314 na relaciji
Ločica na Vranskem–Motnik–Kamnik–Moste–
Vodice za zagotovitev nemotenega poteka pro-
meta v času gradnje avtoceste”.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1996
ob 13. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

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

DARS, d.d.

Ob-742

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Ljubljana, Kotnikova 5, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo in izvedbo

projekta tržnega komuniciranja z
domačo javnostjo za področje turizma

Proračunska postavka št.: 6106
– sofinanciranje turističnih programov.
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

razpisuje izdelavo in izvedbo projekta trž-
nega komuniciranja z domačo javnostjo na
področju pospeševanja domačega turizma.

2. Cilji razpisa so:
– spodbuditi domači turizem in v ta na-

men vzbuditi interes prebivalstva po spoz-
navanju domače turistične ponudbe in po-
treb po njeni rabi ter hkrati oblikovati nava-
de preživljanja prostega časa z različnimi
aktivnostmi,

– z ustreznimi sporočili spodbuditi us-
tvarjalnost, utrditi samospoštovanje in us-
trezno vrednotenje naravnega in kulturnega
okolja, kakor tudi spoštovanje in odprtost
do ljudi, ki želijo del svojega časa preživeti
z nami in na naš način,

– oblikovati krovno akcijo tržnega ko-
municiranja za pospešitev domačega turiz-
ma, na katero se bo lahko navezalo tudi
oglaševanje posameznih turističnih ponudb
krajev in podjetij,

– oblikovati skupna in posamična sporo-
čila, ki jih bodo pri oglaševanju svojih turi-
stičnih ponudb lahko uporabljali tudi posa-
mezni kraji in podjetja,
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– uveljaviti celostno podobo turistične
ponudbe Slovenije med domačo javnostjo
in na njeni podlagi zasnovano turistično po-
nudbo Slovenije,

– doseči sinergične učinke skupnega trž-
nega komuniciranja zasebnega in javnega
sektorja na lokalni ravni na podlagi te krov-
ne akcije.

3. Pogoji
Ponudniki so lahko domače pravne ali

fizične osebe, ki lahko sodelujejo z ustrez-
nimi tujimi pravnimi ali fizičnimi osebami.

V ponudbi mora biti priloženo:
1. Dokazilo o imenu, sedežu in matični

številki iz registra organizacij in obrti, Ura-
da Republike Slovenije za statistiko, z na-
vedbo registriranih dejavnostih.

2. Dokumentacija, ki zajema:
– predračun z roki za izplačilo v teko-

čem letu,
– podpisan vzorec pogodbe.
3. Dispozicija projektne naloge in roki

za izvedbo akcij tržnega komuniciranja.
4. Zahteve iz 4. in 5. točke tega razpisa.
Ponudnik sme predložiti samo eno ponud-

bo, ki lahko vsebuje tudi variantne rešitve.
4. Vrednost in vsebina storitev
Celotna vrednost naročila lahko znaša

največ 25 miljonov SIT. V okviru teh sred-
stev je izvajalec dolžan zagotoviti:

– izdelavo projektne naloge, ki mora
opredeliti strateške cilje krovne akcije trž-
nega komuniciranja, operativni program ak-
tivnosti in media plan komuniciranja s po-
sameznimi javnostmi,

– izvedbo krovnih oglaševalnih akcij z
uporabo simbolov celostne podobe turistič-
ne ponudbe Slovenije, oblikovanje krovne-
ga sporočila akcije tržnega komuniciranja z
domačo javnostjo in oblikovanje posamez-
nih sporočil za posamične ciljne javnosti,

– optimalno izbiro medijev glede na ce-
no in pričakovan učinek akcije,

– navodila za uporabo posameznih spo-
ročil iz krovne akcije pri oglaševanju turi-
stičnih ponudb podjetij in krajev.

5. Pogoji in merila za oceno ponudb
Izvajalec bo izbran na podlagi izpolnje-

vanja zahtev tega razpisa in naslednjih po-
datkov, ki jih mora vsebovati ponudba:

5.1 Strokovna usposobljenost pravne in
fizične osebe:

– obdobje strokovnega delovanja na po-
dročju,

– imena dosedanjih pomembnejših na-
ročnikov,

– število in naslovi izvedenih projektov
s področja internega tržnega komuniciranja.

5.2 Dokumentirani podatki o referencah
na področju izdelave ali vodenja tovrstnih
projektov:

– reference o izvedenih projektih,
– reference o vodenju projektov,
– reference s področja turizma.
5.3 Podatki o sestavi strokovnega in

kreativnega teama ter o posameznikih, ki
bodo sodelovali z naročnikom ves čas traja-
nja projekta:

– kratek življenjepis,
– projekti, ki jih je posameznik izvedel,
– projekti, ki jih je posameznik vodil.
5.4 Ponudba osnovnih in obveznih ter

dodatnih storitev v okviru iste cene:
– osnovne in obvezne storitve iz 4. točke

tega razpisa,

– dodatne storitve.
6. Način prijave in roki
6.1 Ponudba mora biti oddana na naslov

ministrstva v zaprti ovojnici z oznakama:
“Razpis za tržno komuniciranje na področju
turizma” in “Ne odpiraj”.

6.2 Rok za prijavo je 20 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Javno odpiranje ponudb bo v Ljubljani,
dne 15. 4. 1996 ob 14. uri na sedežu Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti.

Ponudnike bomo o izbiri izvajalca obve-
stili do 22. 4. 1996.

Izbrani izvajalec bo za svoje nadaljnje
delo dobil potrebne strokovne podatke pri
naročniku.

6.3 Končni rok za izdelavo celotne pro-
jektne naloge je 10. 5. 1996, vseh dogovor-
jenih akcij pa do 30. 6. 1996.

6.4 Dodatne informacije in pojasnila lah-
ko dobite pri državnem sekretarju za turi-
zem, Petru Vesenjaku, ob ponedeljkih od
13. do 17. ure, ali po tel. 061/1783-213.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 4.4.1.2. Ob-743

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

ponovni javni razpis
za nabavo herbicidov za zatiranje

plevela na progah SŽ – nabava
herbicidov za leto 1996/97

1. Predmet razpisa: herbicidi za zatira-
nje plevela na progah SŽ.

2. Specifikacija in količina:
A) (Glifosat) Roundap, Cidokor ali

Boomefekt kol. 12000 l,
B) (Glufosinat) Basta – 15-kol. 4000 l.
3. Pariteta cene: fco naloženo po posa-

meznih nahajališčih.
4. Veljavnost ponudbe 60 dni od dneva

odpiranja ponudb. Dobava sukcesivno od
20. aprila 1996. Prva dobava 10 dni od pod-
pisa pogodbe ali po dogovoru.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– blago v skladu z zakonom o zdravstve-
nem varstvu rastlin (Ur. l. RS, št. 82/94),

– embalaža: 50 l pvc posode – Atestira-
ne,

– skladiščenje blaga v ustreznem skla-
dišču za dobo enega leta,

– dostava blaga na željeno železniško po-
stajo, postajo po terminskem planu tretira-
nja,

– strokovno pomoč dipl. agronoma v ča-
su tretiranja (nadzor, kontrola),

– reference,
– druge ugodnosti v ponudbi.
6. Ponudniki morajo poslati ponudbe v

zaprti ovojnici z navedbo: Javni razpis za
nabavo herbicidov – ne odpiraj, na naslov:
Slovenske železnice, d.d., Materialno po-
slovanje, Trg OF 7, 1000 Ljubljana.

Na ovojnici mora biti točen naslov po-
nudnika. Nepravilno opremljene ovojnice
bomo vrnili ponudniku. Za pravočasno se
šteje tista ponudba, ki bo prispela na nave-
deni naslov enajsti dan (2. 4. 1996) do 14.
ure, po objavi v Uradnem listu RS.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1996
v prostorih Slovenskih železnic, stekleni

dvorani, Kolodvorska 11, Ljubljana, ob 9.
uri.

Predstavniki ponudnikov se na odpira-
nju izkažejo s pismenim pooblastilom.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 7
dneh po javnem odpiranju ponudb. Naroč-
nik si pridržuje pravico, da izbire ne izvrši.

8. Dodatne informacije dobijo zaintere-
sirani na tel. 061/1313-144 int. 47-44, Lazič
Miomir.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 96-100445/044 Ob-744

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 26/94) in v zvezi z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86) in pravil-
nika o načinu in postopku oddaje graditve
objektov (Ur. l. RS, št. 27/85), Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

za izbiro izvajalca za inženiring,
gradbeno obrtniški del, elektro

inštalacijski del, strojno inštalacijskih
del, investicijsko vzdrževalnih del in

nadzora pri izvajanju teh del do konca
leta 1997

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
A. Izvajanje investicijskih del:
A.1. Izvajanje investicij in inženiring.
A.2. Gradbeno obrtniška dela pri grad-

nji, rekonstrukciji, adaptaciji in investicij-
skem vzdrževanju objektov in infrastruktu-
re Ministrstva za obrambo Republike Slo-
venije.

A.3. Montaža in vgraditve napeljav, na-
prav in opreme za elektro instalacije.

A.4. Montaža in vgraditev napeljav, na-
prav in opreme za strojne instalacije.

B. Izvajanje nadzora nad izvajanjem in-
vesticijskih del iz točke A1, A2, A3 in A4.

3. Lokacija del: na področju celotne Slo-
venije.

4. Orientacijska vrednost del: v skladu z
odobrenim proračunom.

5. Predvideni čas veljavnosti za sposob-
nost po tem razpisu je od 2. kvartala 1996,
do ponovnega razpisa predvidoma koncem
leta 1997.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z dokazilom o plačilu stroškov
za izdelavo v znesku 20.000 SIT na žiro
račun MORS št. 50100-637-55216, ob pred-
hodni najavi na tel. 061/171-2347 ali na
faks 061/131-9228 (tajništvo), vsak dan po
objavi razpisa do vključno 29. 3. 1996, med
9. in 12. uro na MORS, Kardeljeva plošča
24, pri Jasni Osolin, soba 262, pritličje –
OGVO.

Na javnem razpisu za sposobnost lahko
kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvigne-
jo originalno razpisno dokumentacijo in
vplačajo stroške za izdelavo razpisne doku-
mentacije.

7. Za vse, ki bodo po dvigu razpisne do-
kumentacije iskali dodatne informacije, bo
3. 4. 1996 ob 13. uri v prostorih Ministrstva
za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, soba št.
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150 A, organiziran informacijski sestanek.
Udeleženci, morajo predložiti pismeno
pooblastilo ponudnika za udeležbo na infor-
macijskem sestanku.

8. Vsebina in urejenost prijave je pred-
pisana v razpisni dokumentaciji. Kolikor
prijava ne bo sestavljena tako, kot je zahte-
vano v razpisni dokumentaciji naročnika,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.

9. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti
so razvidni iz razpisne dokumentacije.

10. Prijave morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana ali oddane oseb-
no v glavno vložišče MORS, upravna stav-
ba Ljubljana.

Prijave morajo prispeti na navedeni na-
slov do 22. 4. 1996 do 12. ure.

Vsaka prijava mora biti oddana v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika z oznako: “Ne odpiraj – prijava – spo-
sobnost “OGVO 96/97”.

11. Javno odpiranje prijav bo dne 23. 4.
1996 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
obrambo RS, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
24 (soba št. 150/A). Predstavniki ponudni-
kov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
prijav, morajo predložiti pisno pooblastilo
ponudnika za zastopanje.

12. Upoštevane bodo le pravilno oprem-
ljene prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokumenti, zahtevanimi z razpisnimi po-
goji.

Prijava, ki ne bo prejeta pravočasno, ali
ne bo pravilno opremljena, se vrne ponud-
niku neodprta.

13. Ponudniki bodo o priznanju sposob-
nosti obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
dneva odpiranja prijav.

Ministrstvo za obrambo
Razpisna komisija

Ob-745

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št.
030-11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

preureditev sanitarij
1. Predmet razpisa je preureditev sanita-

rij v poslovni stavbi Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, centrale Ljubljana, Tržaška 16.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo (BON 1 in BON 2).

3. Ponudniki lahko s pooblastilom dvigne-
jo razpisno dokumentacijo, si ogledajo pro-
jektno tehnično dokumentacijo in objekt v
Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje, centrali Ljub-
ljana, Tržaška 16, od 25. do 27. 3. 1996 med
8. in 12. uro v oddelku za splošne naloge.

4. Rok za pričetek izvedbe del je v aprilu
1996 takoj po sklenitvi pogodbe.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok, in druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 9. 4. 1996 do
12. ure na naslov: Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet, nadziranje in in-
formiranje, centrala Ljubljana, Tržaška 16.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah z
vidno oznako: “Ne odpiraj – javni razpis –
sanitarije”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 11. 4. 1996
ob 9. uri v sejni sobi na naslovu iz tč. 6.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Št. 57 Ob-746

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 za dobavo in

montažo strojne in programske opreme
1. Predmet javnega razpisa je izbira naj-

ugodnejšega ponudnika za dobavo in name-
stitev programske in strojne opreme z ga-
rancijskim vzdrževanjem in vzdrževanjem
po garanciji.

a) osebni računalnik Pentium 100 MHz
– 4 kosi – v sestavi:

– MB Pentium 256KB cache, 75-133,
PCI,

– mikroprocesor Pentium 100 MHz,
– hladilnik za Pentium,
– RAM 16MB, 72pin, EDO,
– grafična kartica 2MB, PCI,
– trdi disk 1.6GB, manj kot 10ms, EIDE,
– disketna enota 1.44MB 3.5”,
– ohišje mini tower,
– tipkovnica,
– monitor 15” (1024×768 pri 75Hz), NI;
– miška s podlogo,
– CD-ROM (4× hitrost ali višja),
– mrežna kartica 3COM Etherlink III

combo,
– sound blaster,
– zvočniki 60W aktivni,
– Office Standard za Windows 95/CD

(angleška verzija),
– Microsoft Windows NT Work Station.
b) osebni računalnik Pentium 133 MHz

– 1 kos – v sestavi:
– PCI vodilo,
– mikroprocesor Pentium 133 MHz,
– RAM 32 MB,
– grafični adapter z RAM 8MB (delovna

ločljivost 1600×1200),
– trdi disk 2GB SCSI,
– disketna enota 1.44MB 3.5”,
– ohišje tower,
– tipkovnica,
– miška s podlogo,
– CD-ROM (4× hitrost ali višja),
– Ethernet adapter (coax.),
– Microsoft Windows 95 (angleška ver-

zija).
c) monitor – 1 kos – v sestavi:
– 21” raven zaslon,

– osveževanje 80 Hz pri ločljivosti
1600×1200,

– dinamični nadzor barv.
d) notebook Pentium – 1 kos – v sestavi:
– trdi disk okrog 500MB,
– barvni zaslon TFT,
– RAM 16MB,
– fax/modem PCMCIA 14400,
– interni combo PCMCIA vmesnik za

povezavo notebooka v mrežo,
– CD-ROM,
– Office Standard za Windows 95/CD

(angleška verzija),
– Microsoft Windows 95 (angleška ver-

zija).
e) printer HP Laser Jet 5P – 3 kosi,
f) printer HP Laser Jet 4Plus – 1 kos,
g) sistem za neprekinjeno napajanje UPS

3000VA z avtonomijo napajanja 10 min – 1
kos,

h) programska oprema za avtomatsko us-
tavitev OpenVMS sistemov IPL.

2. Vse računalnike pod tč. 1.a. mora po-
nudnik povezati v Windows NT omrežje.

3. Orientacijska vrednost znaša
4,900.000 SIT.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji podjetja,
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– način plačila s ceno fco Urad RS za

intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000
Ljubljana,

– izjavo o garanciji in pogarancijskem
vzdrževanju z navedenimi podatki in pogoji
servisne službe,

– vzorec pogodbe z roki dobave, nači-
nom plačila, klavzulo o zavarovanju avan-
snega plačila po pogodbi in časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,

– referenčno listo instalirane enake ali
podobne opreme.

5. 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, si naročnik
pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ustreznost tehničnim zahtevam,
– konkurenčnost cen,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– garancija, servis v Sloveniji (odzivni

čas),
– zagotovitev rezervnih delov,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
7. Dodatne informacije dobite pri Alen-

ki Bitenc, tel. 327-086.
8. Ponudbe je potrebno poslati priporoče-

no po pošti na naslov: Urad RS za intelektual-
no 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”, z označbo zaporedne šte-
vilke razpisane opreme.

Rok za oddajo ponudb je 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.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe o
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nakupu razpisane opreme, oziroma sklene
pogodbo samo za nekatere postavke opre-
me, določene v javnem razpisu.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo peti delovni dan po zaključku
roka za oddajo ponudb, tj. petek 5. aprila,
ob 13. uri, II. nadstropje, soba 208.

11. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 8 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Urad RS za intelektualno lastnino

Št. 012-1/96 Ob-747

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/93), odredbe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o pristojbini za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopkih za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
Občina Gornji Grad v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije, OE Nazarje ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Gornji Grad v letu 1996

1. Naročnik: Občina Gornji Grad.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije
– Območna enota Nazarje, Savinjska c. 4,
Nazarje, Tajništvo Zavoda za gozdove in na
sedežu Občine Gornji Grad.

Stroške dokumentacije interesenti na jav-
ni razpis poravnajo Zavodu na gozdove
Ljubljana – enota Nazarje, ŽR
50106-603-54-908.

3. Predmet razpisa so redna vzdrževalna
dela na gozdnih cestah: profiliranje voziš-
ča, čiščenje in izkop odvodnih jarkov, gra-
moziranje, valjanje, nabava drežnikov, iz-
gradnja propustov, izgradnja kanalete, iz-
gradnja betonske plošče za most, postavitev
prometne signalizacije in razširitev cestiš-
ča.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
– 6,500.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del kot je razpisan, glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
ne, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodnin-
skega zahtevka.

5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo ozi-
roma ime ponudnika, dokazilo o registraci-
ji, zahtevane reference, cenik razpisanih del
po enotah mere, skupno vrednost razpisanih
del, seznam lastne mehanizacije, ostale
ugodnosti in osnutek pogodbe (določila po-
godbe – datum, do katerega velja ponudba,
način obračunavanja del, rok plačila, garan-
cijske roke, način spremembe cen, delež
stroškov podizvajalcev, rok izvedbe del, za-
gotovilo o upoštevanju delovnih in življenj-
skih pogojev kot jih določajo veljavne ko-

lektivne pogodbe ter navedbo pooblaščene
osebe ponudnika).

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference, cene razpisanih del po eno-

tah mere, skupna vrednost razpisanih del,
ustreznost delovnih sredstev, s katerimi raz-
polaga, delež podizvajalcev, način plačila
in fiksnost cen, posebne ugodnosti.

7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

10. dne po objavi (dan izdaje Uradnega lista
RS se ne šteje) do 12. ure v sprejemno pi-
sarno Občine Gornji Grad v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Gornji Grad”. Odpiranje po-
nudb bo isti dan ob 13. uri.

8. Rok za objavo izbora izvajalca.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-

čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Gornji Grad

Zavod za gozdove Slovenije – OE
Nazarje

Št. 183/96 Ob-748

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev za ureditev zelenic in

parkirišč pred občinsko stavbo “Mali
Grad” v Beltincih

1. Investitor: Občina Beltinci.
2. Predmet razpisa: izvedba ureditve ze-

lenic in parkirišč pred občinsko stavbo “Ma-
li Grad”, Mladinska ulica 2, Beltinci.

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

4. Predvideni pričetek del je v mesecu
aprilu in dokončanje do 31. 5. 1996.

5. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo razpisanih del vsak delovni dan med
9. in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska
ul. 2, po predhodni najavi. Potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe po-
sreduje Stanislav Sraka, dipl. org. (tel.
069/42-264).

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– fiksnost cen,
– garancijski rok, garancija kakovosti iz-

vedbe in garancija za tehnološko brezhibnost,
– tehnična usposobljenost ponudnika in

strokovnost z referencami,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Investitor si pridržuje pravico, spre-

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

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
10 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Občina Bel-
tinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Po-
nudba mora biti v skladu z razpisno doku-
mentacijo in predpisanim postopkom. Mož-
na je tudi delna ponudba samo za določen
sklop del.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj –
ponudba – okolica občinske stavbe”.

10. Odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb ob 14.
uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska
ul. 2, Beltinci, v pisarni tajnika občinske
uprave.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu naj-
pozneje v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Beltinci
Občinska uprava

Ob-757

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: dobava varnostnih ograj

za avtocestne odseke v Republiki
Sloveniji

Orientacijska vrednost je 24,000.000
SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 26. 3.
1996 do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

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

Ponudbo za ponovni javni razpis predlo-
žite do vključno 22. 4. 1996 ob 12.30 v
tajništvu (soba 308) Podjetja za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba
mora biti zapečatena in označena: “Ne od-
piraj, ponudba za dobavo varnostnih ograj”.

Ponovno javno odpiranje ponudb bo dne
22. 4. 1996 ob 13. uri v prostorih Podjetja
za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Št. 06111-8/95 Ob-758

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev

spomenika žrtvam v Hrastovcu
1. Investitor: Občina Lenart, Trg osvo-

boditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa: ureditev spomenika

žrtvam v Hrastovcu po projektu, ki ga je
izdelala Arhé, d.o.o., Židovska steza 4,
Ljubljana (avtor arhitekt Anton Lešnik).

3. Lokacija objekta je v naselju Hrasto-
vec v Slovenskih Goricah.

4. Orientacijska vrednost del: 2,000.000
SIT.

5. Rok izvedbe del: 30. april 1996.
6. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo ponudniki dobijo vsak delovni dan od
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7. do 15. ure na Občini Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, soba 23/II.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– način obračunavanja del,
– garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

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

niku.
8. K ponudbi mora ponudnik priložiti iz-

javo, da je seznanjen z obsegom del in da
jih je sposoben izvesti v navedenem roku.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
10. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena z

določbo “ključ v roke”.
11. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-

cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
spomenik” je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Lenart, Trg os-
voboditve 7, 2230 Lenart. Ovojnica s po-
nudbo mora tako opremljena dospeti – ne
glede na način prenosa – do 1. aprila 1996
do 12. ure.

12. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 2. aprila 1996 ob 9. uri na Občini Le-
nart, Trg osvoboditve 7, soba 24/II.

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

14. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart pri
Ivanu Jemenšku, tel.062/724-256.

Občina Lenart

Ob-760

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo objekta

Bevkova domačija v Zakojci – streha in
del podstrešja

1. Naročnik: Mestni muzej Idrija.
2. Predmet razpisa: obnova objekta Bev-

kova domačija v Zakojci – streha in del
podstrešja.

3. Razpisna dokumentacija je na razpola-
go v pisani Mestnega muzeja Idrija, vsak dan
od 9. do 14. ure, tel. 065/71-135. Ponudniki
morajo pred prejemom razpisne dokumenta-
cije predložiti dokazilo o plačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun Mestnega
muzeja Idrija št. 52020-603-30832, pri Agen-
ciji za plačilni promet Republike Slovenije,
Izpostava Idrija.

4. Orientacijska vrednost del je
2,000.000 SIT.

5. Predlagani rok pričetka del je 1. julij
1996.

6. Obvezni zaključek del je 20. avgust
1996.

7. Predvideni način plačila je po situaci-
jah.

8. Merila za izbor:
– ponudbena cena in finančni pogoji,
– reference na kulturnozgodovinskih ob-

jektih.
9. Ponudnik mora ponudbi priložiti:
– seznam podizvajalcev,
– vse izjave po 12. členu odredbe,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval ob-

jekt pred poškodbami,
– izjavo, da bo izvajalec poravnal škodo

na objektu, kjer se ne dela.
10. Ponudbe morajo na naslov naročnika

prispeti najkasneje do 9. aprila 1996 do 11.
ure. Ponudbe morajo biti opremljene v skla-
du z določili odredbe s pripisom “Ponudba
– ne odpiraj!”.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Mestnega muzeja Idrija 9. aprila 1996 ob
11. uri.

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

Mestni muzej Idrija

Ob-761

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 27/86)
objavlja Sklad stavbnih zemljišč Občine
Šentjur pri Celju

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične
dokumentacije: Zazidalni načrt cone
S-12-R Hruševec, Šentjur pri Celju
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč Ob-

čine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur pri Celju.

2. Predmet razpisa: izdelava zazidalne-
ga načrta za cono S-12-R Hruševec, Šentjur
pri Celju.

3. Rok pričetka del je takoj po podpisu
pogodbe. Rok za izdelavo osnutka do faze
javne razprave je 60 dni od podpisa pogod-
be, rok za končno izdelavo pa bo določen
naknadno, skladno z verifikacijo osnutka na
Občinskem svetu Šentjur pri Celju.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– rok izvedbe,
– fiksnost cene,
– ustreznost idejnega osnutka ZN,
– dodatne ugodnosti.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z doka-

zilom o registraciji,
– seznam strokovnih delavcev, ki bodo

sodelovali pri izdelavi dokumentacije,
– vzorec pogodbe z izdelavnimi roki, na-

činom plačila, višino avansa za fiksnost ce-
ne in zavarovanje avansa,

– idejni osnutek ZN.
6. Razpisno dokumentacijo in strokov-

ne informacije lahko ponudniki dobijo na
podlagi dokazila o plačilu stroškov 5.000
SIT na Oddelku za okolje in prostor Obči-
ne Šentjur, Marija Rataj oziroma Peter
Ograjenšek, tel. 063/743-546 oziroma
743-215.

7. Rok za dostavo ponudb je 30 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov: Sklad stavbnih zemljišč Občine
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šent-
jur pri Celju.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba za izdelavo zazidalnega načrta za cono
S-12-R Hruševec”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Občine Šentjur, št. II/48, peti delovni dan
po končanem razpisu.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 30 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Ob-762

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 27/86)
objavlja Sklad stavbnih zemljišč Občine
Šentjur pri Celju

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične
dokumentacije: Razširitev zazidalnega
načrta za stanovanjsko cono Nova vas–

Črnolica, Šentjur pri Celju
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč Ob-

čine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur pri Celju.

2. Predmet razpisa: izdelava razširitve
zazidalnega načrta za stanovanjsko cono
Nova vas–Črnolica, Šentjur pri Celju.

3. Rok  pričetka  del  je  takoj  po  pod-
pisu pogodbe. Rok za izdelavo osnutka do
faze javne razprave je 45 dni od podpisa
pogodbe, rok za končno izdelavo pa bo
določen naknadno, skladno z verifikacijo
osnutka na Občinskem svetu Šentjur pri
Celju.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– rok izvedbe,
– fiksnost cene,
– dodatne ugodnosti.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z doka-

zilom o registraciji,
– seznam strokovnih delavcev, ki bodo

sodelovali pri izdelavi dokumentacije,
– vzorec pogodbe z izdelavnimi roki, na-

činom plačila, višino avansa za fiksnost ce-
ne in zavarovanje avansa.

6. Razpisno dokumentacijo in strokovne
informacije lahko ponudniki dobijo na pod-
lagi dokazila o plačilu stroškov 5.000 SIT
na Oddelku za okolje in prostor Občine
Šentjur, Marija Rataj oziroma Peter Ogra-
jenšek, tel. 063/743-546 oziroma 743-215.

7. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov: Sklad stavbnih zemljišč Občine
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šent-
jur pri Celju.

Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za izdelavo razširitve zazidalnega
načrta za stanovanjsko cono Nova vas–Čr-
nolica”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Občine Šentjur, št. II/48, peti delovni dan
po končanem razpisu.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 30 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Očine Šentjur pri Celju
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Ob-763

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred
v kraju Ravne na Koroškem in na

Prevaljah
1. Naročnik: Občina Ravne-Prevalje,

Ravne na Koroškem, Čečovje 12/a.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava načrta zasaditve na podlagi

grafične dokumentacije v M 1:250,
b) nasaditev in celoletno vzdrževanje

cvetličnih gred in cvetličnih korit.
3. Vrednost del: orientacijska vrednost

2,500.000 SIT.
4. Razpisna dokumentacija je ponudni-

kom na razpolago na Uradu za komunalno
cestno gospodarstvo Občine Ravne-Prave-
lje (tel. 0602/23-821), kjer je možno dobiti
tudi vse informacije.

5. Rok: dela se bodo izvajala od aprila
do konca novembra 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– grafični prikaz z opisom zasaditve in
urejanja cvetličnih gred,

– dokazilo o kvalifikacije z referenčno
listo izvajanja podobnih del,

– ponudbena cena in pogoji plačila,
– ostale ponudbene ugodnosti.
7. Odpiranje ponudb
Ponudbe in razpisno dokumentacijo iz

prejšnje točke pošljite v roku 15 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS, priporočeno po
pošti na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
Ravne na Koroškem, Čečovje 12/a, ali oseb-
no v tajništvo Občine Ravne-Prevalje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena z besedilom “Ne odpiraj – ponudba za
ureditev cvetličnih gred”.

Rok za oddajo ponudbe začne teči z
dnem objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Ravne-Prevalje v Uradu za komunalno cest-
no gospodarstvo peti dan po zaključenem
javnem razpisu ob 9. uri.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 8 dneh po poteku javnega
razpisa.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-764

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo rekonstrukcije kotlarne v vrtcu

Dolgo polje, Nušičeva 2c, Celje
1.
A1. Investitor: VVZ Zarja Celje, Zagajš-

kova ulica 8.
A2. Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
A3. Predmet razpisa je rekonstrukcija

kotlarne v vrtcu Dolgo polje, Nušičeva 2c,
Celje.

A4. Obseg del je razviden iz dokumen-
tacije, ki je od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS, na razpolago v vrtcu, Drapši-
nova ulica 5 (predhodna najava po tel.

063/33-432, Nataša Rovan, od 7. do 10.
ure).

Ponudniki bodo prejeli, na svojo željo,
ustrezno dokumentacijo od 25. 3. do 29. 3.
1996, od 7. do 10. ure, na razpolago pa jim
bo celotna dokumentacija pri razpisovalcu.

A5. Za prevzem razpisne dokumentacije
morajo zainteresirani plačati stroške v viši-
ni 10.000 SIT na žiro račun VVZ Zarja Ce-
lje, št. 50700-603-30416.

A6. Predviden rok začetka del je maj
1996, dokončanje pa julij 1996.

A7. Investitor bo dela oddal v paketu
enemu izvajalcu.

A8. Nosilec ponudbe je lahko le registri-
ran in usposobljen izvajalec, v sodelovanju
s kooperanti.

A9. Rok za oddajo ponudbe je 20. dan
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9.
Na ponudbi naj bo napis: “Ponudba za re-
konstrukcijo kotlarne – ne odpiraj”.

Za prvi dan se šteje naslednji dan od
izida Uradnega lista RS. Kolikor pride dan
oddaje ponudbe na dela prosti dan, je dan
oddaje naslednji delovni dan.

2. Vsebina ponudbe
2A. Ponudba mora biti izdelana v skladu

z določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94).

2B. Ponudnik mora ponuditi vsa razpi-
sana dela.

2C. Ponudba mora vsebovati še:
– registracijo podjetja,
– podatke o boniteti ponudnika (BON 1,

2 ali 3),
– izjavo ponudnika, da je proučil pro-

jektno dokumentacijo in si ogledal prostor,
na katerem bodo dela izvajana in da nima
nikakršnih pripomb (v primeru, da pripom-
be ima, jih mora v pisni obliki priložiti k
ponudbi).

2D. Opcija ponudbe znaša 45 dni.
2E. Ponudba mora biti oblikovana po si-

stemu “ključ v roke”.
3. Kriteriji za izbiro izvajalca:
– reference,
– cena (najcenejši ponudnik ni nujno naj-

ugodnejši),
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
4. Odločitev o izbiri izvajalca:
4A. Javno odpiranje pravočasno prispelih

ponudb bo tretji dan po roku za njihovo od-
dajo, ob 12. uri v sejni sobi Službe za druž-
bene dejavnosti, Prešernova ulica 27/III.

4B. Vsi prisotni predstavniki ponudni-
kov morajo imeti pisno pooblastilo.

4C. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo popolne in pravočasno prispele.

4D. Končno odločitev o izboru izvajalca
bo investitor sporočil vsem ponudnikom v
zakonitem roku.

Mestna občina Celje

Ob-769

Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) VVZ Jadvige
Golež, Betnavska 100, Maribor, objavlja

javni razpis
za sanacijo otroškega bazena VVZ

Jadvige Golež, enoti C. Zmage

1. Naročnik: VVZ Jadvige Golež.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti:
– sanacija otroškega bazena – 1,600.000

SIT.
3. Predvideni roki: 30 dni po podpisu

pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so predvem:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša!.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih VVZ Jadvige Golež, Betnavska
100, Maribor.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Dragici Sajko, tel. 062/34-769.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 10.
dan od objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure na naslov: VVZ Jadvige Golež, Betnav-
ska 100, Maribor.

7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih VVZ Jadvige
Golež, Betnavska 100, Maribor.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako ponudnika, navedbo predmeta
razpisa in opozorilom, da gre za javni razpis.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev, z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

VVZ Jadvige Golež, Maribor

Ob-770

Poslovno združenje prehrane Slovenije,
Ljubljana, Slovenska 54, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo II. faze

gradbenih del pri ureditvi dovozne ceste
in funkcionalnega okolja za Sadjarski

center Maribor – poskusna postaja
Gačnik

1. Investitor: Poslovno združenje prehra-
ne Slovenije, Ljubljana, Slovenska 54.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izvedbo II. faze gradbe-
nih del pri ureditvi dovozne ceste funkcio-
nalnega okolja za Sadjarski center Maribor
– poskusna postaja Gačnik.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,000.000 SIT.

4. Lokacija: Gačnik, Občina Pesnica pri
Mariboru.

5. Ponudba mora biti izdelana na osnovi
popisa del s predizmerami, katerega lahko
ponudniki dvignejo vsak delovnik od 8. do
12. ure v petih dneh po objavi na Projekt
MR, inženiring, p.o., Maribor, Svetozarev-
ska 10, tel. 062/29-161, faks 062/23-765,
pri Manfreda Branki, na osnovi predhodne
predložitve dokazila o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih nakaže ponud-
nik na žiro račun št. 51800-601-10612. Pro-
jektna dokumentacija je na vpogled na is-
tem naslovu.

6. Ponudba mora vsebovati podatke in
priloge:
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a) ime in naziv ponudnika,
b) kopijo registracije, overjene v letu

1996,
c) referenčno listo zgrajenih objektov

zadnjih 2 let,
č) podatke o delovni sili, cenike o mate-

rialih in strojih, navedbo kooperantov,
d) izjavo, da so seznanjeni z lokacijo,
e) terminski in finančni plan,
f) način obračunavanja del,
g) opcija ponudbe, ne sme biti krajša od

30 dni,
h) garancijski rok,
i) finančni podatki (BON 1, BON2), sta-

ri največ 30 dni,
j) podpisani posebni pogoji.
7. Predvideni rok pričetka del je april

1996.
8. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– rok,
– boniteta,
– ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ninujno najugod-

nejši.
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje do 5. 4. 1996 do 12. ure na naslov:
Projekt MR, inženiring, p.o., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10, kjer bo javno odpiranje
ponudb.

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

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – ne odpiraj – oko-
lje Gačnik”.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
boru najugodnejšega ponudnika v roku 8 dni.

Poslovno združenje
prehrane Slovenije

Ob-771

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Župančičeva 6, Ljubljana, Slo-
venija, objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna RS za leto 1996 (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za sofinanciranje projektov promocije

varstva okolja
1. Predmet razpisa:
Promocija trajnostnega razvoja v Slove-

niji (razstave in druge oblike izobraževanja
in informiranja, samostojne publikacije in-
publikacije k raznim dogodkom, vezanim
na tematiko tega razpisa, projekti sodelova-
nja javnosti, okrogle mize, delavnice, tribu-
ne...) z naslednjimi vsebinami:

– spreminjanje potrošniških navad,
– trajnostno gospodarjenje z zemljo,
– gospodarjenje z vodami.
S tem razpisom ne bodo financirane či-

stilne akcije, periodične publikacije ter red-
ne televizijske in radijske oddaje, potovalne
štipendije, ekskurzije.

2. Oblike sofinanciranja
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofi-

nanciralo posamezne projekte v višini do

50% vrednosti projekta. Praviloma je dota-
cija za posamezni projekt od 50.000 SIT do
1,000.000 SIT. Sredstva, namenjena sofi-
nanciranju projektov, so v višini 9,000.000
SIT.

3. Pogoji sofinanciranja:
a) projekt, ki bo prijavljen na ta razpis,

mora biti zaključen do 31. decembra 1996.
b) ponudba mora vsebovati:
– natančno izpolnjene obrazce z oznako

96/1, 96/2 ali 96/2a iz razpisne dokumenta-
cije,

– podroben opis predlaganega projekta,
– predvideni začetek in konec projekta,
– predstavitev in reference izvajalcev

projekta,
– predračun z natančno opredelitvijo po-

sameznih stroškov projekta in navedbo dru-
gih virov financiranja,

– dokazila o registraciji pravnih oseb.
Izvajalci
Na razpis se lahko prijavijo fizične in

pravne osebe (razen javnih zavodov in za-
vodov s pravico javnosti ter političnih
strank), registrirana društva, zasebni zavo-
di,  zveze  fundacije  in  skladi,  ki  imajo
uradni sedež na ozemlju Republike Slove-
nije.

Obvezna razpisna dokumentacija je na
voljo v vložišču Ministrstva za okolje in
prostor, Župančičeva ul. 6, Ljubljana, vsak
delovni dan od 9. do 15. ure.

Dodatne informacije o javnem razpisu
so na voljo na Ministrstvu za okolje in pro-
stor, Župančičeva ul. 6, Ljubljana, pri Man-
ci Šetina (tel. 061/1785-365).

Rok za oddajo ponudb: 22. april 1996.
Ponudbe z ustrezno dokumentacijo poš-

ljite na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici, na kateri mora biti točen naslov po-
nudnika, označba “Ne odpiraj, ponudba!”
in navedba področja “Promocija varstva
okolja”. Za pravočasno vloženo se šteje
ponudba, ki bo oddana na Ministrstvu za
okolje in prosto do 22. aprila 1996 do 16.
ure ali poslana priporočeno po pošti do
vključno 22. aprila 1996. Nepopolno in ne-
pravilno opremljenih ter nepravočasno od-
danih  ponudb  komisija  ne  bo  obravna-
vala.

Odpiranje ponudb bo 6. maja 1996 ob
14. uri v sejni sobi Ministrstva za pravosod-
je, Župančičeva 3 (1. nadstropje), Ljublja-
na.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb pi-
sno obveščeni v 8 dneh po odpiranju.

4. Merila za izbor projektov:
– usklajenost projekta s predmetom raz-

pisa,
– reference izvajalca za izvedbo projek-

ta,
– finančna učinkovitost,
– medijsko odmeven izdelek projekta.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-772

Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje
objavlja na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za pridobitev izvajalca rednega letnega

vzdrževanja in zimske službe na lokalnih
cestah v Občini Trebnje

1. Investitor: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.

2. Predmet razpisa: pridobitev izvajalca,
ki bo izvajal vzdrževalna dela in zimsko
službo na 184 km lokalnih cest v Občini
Trebnje.

3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
pridobijo na Oddelku za okolje in prostor,
Goliev trg 5, Trebnje, pri Igorju Perparju,
inž. (vsak delovni dan med 8. in 11. uro),
tel. 068/44-040.

4. Merila za izbiro najugodnejšega in
najustreznejšega ponudnika: reference pri
opravljanju tovrstnih del, cene in plačilni
pogoji, fiksnost cen, realnost in komplet-
nost ponudbe, opcija ponudbe, jamstvo za
opravljeno delo in ostale ugodnosti, ki bi
lahko bistveno vplivale na izvedbo razpisa-
nih del.

5. Rok za dostavo ponudb je 11. april
1996 do 8. ure. Ponudbe se dostavijo na
naslov investitorja, opremljene pa morajo
biti s pripisom “Razpis – lokalne ceste, ne
odpiraj”.

6. Odpiranje ponudb bo 11. aprila 1996
ob 9. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje,
Goliev trg 5.

Občina Trebnje

Ob-773

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 41/95)
zakona o graditvi objektov, odredbe o uved-
bi finančnih intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Ur. l.
RS, št. 41/96) in po pooblastilu Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,
objavlja Konzorcij za namakanje Podravja
g.i.z., Glavni trg 19/c

javni razpis
za izbiro izvajalca del za projekt:

namakalni sistem Strelci
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano RS, Parmova 33,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izgradnja namakal-
nega sistema Strelci na površini 70 ha.

3. Razpisno dokumentacijo (projekt za
razpis skupaj s posebnimi pogoji razpisa)
dobite v prostorih Konzorcija za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, od 25. 3.
1996 do 28. 3. 1996 od 10. do 14. ure.

Stroške razpisne dokumentacije, v višini
20.000 SIT je potrebno pred dvigom razpi-
sne dokumentacije na ŽR KNP g.i.z
51800-601-107224.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
s predložitvijo dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.

4. Predmet razpisa (vrsta investicijskih
del) orientacijska vrednost in faze izvedbe
so naslednje:

1. Namakalni cevovod – 23,000.000 SIT,
2. Izvedba katastra objektov izvedenih

del – 950.000 SIT,
3. Investicijski inženiring – 1,700.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je zače-

tek meseca maja 1996, dela pa morajo biti
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zaključena v roku 1 meseca po sklenitvi
pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,

– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, zavarovanje izpolnitve

obveznosti,
– celovitost ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od

dneva objave v Uradnem listu RS na na-
slov: Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj, ponudba za
NS Strelci”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 4.1996
ob 10. uri v prostorih KNP, g.i.z. Maribor,
Glavni trg 19/c, Maribor.

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

Konzorcij za namakanje Podravja

Št. 55-120 Ob-784

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, objavlja
na osnovi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo barvnega LC panela

1. Predmet javnega razpisa je nabava
barvnega LC panela za projekcije računal-
niških slik, ter video zapiskov.

2. Predvideni rok dobave je april 1996.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
– ime in naziv firme,
– dokazila o registraciji in boniteti,
– končno ceno po postavkah in stroških,
– plačilni pogoji,
– tehnično specifikacijo ponujene opre-

me,
– potrdilo o zastopstvu in servisu,
– servisiranje in pogarancijsko vzdrže-

vanje,
– datum veljavnosti ponudbe,
– način zavarovanja,
– jamstvo za kvalitetno dobavo opreme.
4. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

ka so:
– reference,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– rok dobave,
– jamstva.
5. Najcenejša ponudba ne velja za naju-

godnejšo oziroma najboljšo.
Naročnik si pridržuje pravico, da izbere

le del ponujene opreme.
6. Rok in način oddaje ponudbe.
Ponudniki morajo oddati ponudbe v ro-

ku 8 dni od objave v Uradnem listu RS, to je
29. 3. 1996, na naslov Cankarjev dom, Pre-
šernova 10, Ljubljana, priporočeno po pošti
oziroma v vložišče CD. Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici, z naved-
bo naslova naročnika in z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za javni razpis za nabavo
barvnega LC panela”.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996 ob
14. uri na sedežu naročnika, Cankarjev dom,
sejna soba I. nadstropje.

Razpisno dokumentacijo in dodatne in-
formacije dobite pri Janezu Žagarju, tel.
1767-292, od 9. do 12. ure.

Št. 55-120 Ob-785

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, objavlja
na osnovi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo generatorja težke megle in

dima
1. Predmet javnega razpisa je nabava po-

sebne naprave za generiranje težke megle in
dima za posebne efekte na odrih. Naprava
mora biti usposobljena za neposredno da-
ljinsko upravljanje, kakor tudi za upravlja-
nje s pomočjo protokola DMX.

2. Predvideni rok dobave je april 1996.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
– ime in naziv firme,
– dokazila o registraciji in boniteti,
– končno ceno po postavkah in stroških,
– plačilni pogoji,
– tehnično specifikacijo ponujene opre-

me,
– potrdilo o zastopstvu in servisu,
– servisiranje in pogarancijsko vzdrže-

vanje,
– datum veljavnosti ponudbe,
– način zavarovanja,
– jamstvo za kvalitetno dobavo opreme.
4. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

ka so:
– reference,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– rok dobave,
– jamstva.
5. Najcenejša ponudba ne velja za naju-

godnejšo oziroma najboljšo.
Naročnik si pridržuje pravico, da izbere

le del ponujene opreme.
6. Rok in način oddaje ponudbe.
Ponudniki morajo oddati ponudbe v ro-

ku 8 dni od objave v Uradnem listu RS, to je
29. 3. 1996, na naslov Cankarjev dom, Pre-
šernova 10, Ljubljana, priporočeno po pošti
oziroma v vložišče CD. Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici, z naved-
bo naslova naročnika in z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za javni razpis za generator
dima”.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996 ob
13. uri na sedežu naročnika, Cankarjev dom,
sejna soba I. nadstropje.

Razpisno dokumentacijo in dodatne in-
formacije dobite pri S. Fegušu, tel.
1767-250, od 9. do 12. ure.

Cankarjev dom

Ob-788

Na podlagi zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Upravna enota Tolmin

javni razpis
za predhodno ugotavljanje

usposobljenosti izvajalcev za opravljanje
nalog izdelave lokacijskih dokumentacij
za posege v prostor na območju Upravne

enote Tolmin
1. Namen razpisa je pridobitev pregleda

registriranih izvajalcev, ki so strokovno us-
posobljeni za izdelavo lokacijskih dokumen-
tacij za pridobitev lokacijskega dovoljenja
za posamezne posege v prostor na območju
Upravne enote Tolmin.

Naročniki lokacijskih dokumentacij bo-
do investitorji posameznih posegov v pro-
stor, ki bodo v upravnem postopku zaprosili
za pridobitev lokacijskega dovoljenja, ter
Upravna enota Tolmin, Oddelek za okolje
in prostor. Naloge in dela se bodo opravlja-
la za območje Upravne enote Tolmin.

2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
gospodarski subjekti (gospodarske družbe
in samostojni podjetniki posamezniki), ki
imajo svoj sedež ali sedež svoje poslovne
enote na območju Upravne enote Tolmin.

Ponudniki morajo poslati ponudbo v za-
pečateni ovojnici z napisom “Ponudba za
razpis za predhodno ugotavljanje usposob-
ljenosti – ne odpiraj”. Ponudba mora vsebo-
vati:

a) podatke o ponudbi s kazalom vsebine
in podpisom odgovorne osebe,

b) podatke o ponudniku: naziv, naslov in
status ponudnika, navedbo direktorja in os-
talih oseb s pooblastili,

c) kopijo registracije gospodarske druž-
be ali vpisa v register samostojnih podjetni-
kov posameznikov,

d) kopijo odločbe pristojnega upravnega
organa na podlagi 4. člena zakona o gospo-
darskih družbah (ali ustrezne določbe zakona
o podjetjih), da gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik izpolnjuje predpisane pogoje
za opravljanje registrirane dejavnosti,

e) navedbo projektne skupine za izdela-
vo lokacijskih dokumentacij: vodja skupine
in ostali odgovorni nosilci za strokovna po-
dročja, določena v drugem odstavku 69. čle-
na zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor in za  morebitna druga stro-
kovna področja, z navedbo strokovne izo-
brazbe.

Če posamezni odgovorni nosilci za do-
ločena področja niso v rednem delovnem
razmerju pri nosilcu ponudbe, mora biti po-
nudbi priložena pogodba ali drugo dokazilo
o poslovnem sodelovanju, iz katere so raz-
vidni podatki o nazivu, statusu in registraci-
ji sodelujočih gospodarskih subjektov ali
oseb ter strokovna izobrazba odgovornih no-
silcev določenega področja,

f) reference ponudnika in sodelujočih
odgovornih nosilcev za posamezna strokov-
na področja pri izvajanju nalog na območju
Upravne enote Tolmin v obdobju do uvelja-
vitve zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor dalje s področja urbani-
stičnega načrtovanja ali s področja načrto-
vanja idejnih prostorskih rešitev, ki so slu-
žile kot strokovna podlaga urbanističnemu
načrtovanju,

g) cenik storitev in cene delovnih ur za
posamezne skupine poklicev,

h) druge podatke, ki po lastni presoji po-
nudnika koristijo naročniku.
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Nepopolne ponudbe pri razpisu ne bodo
upoštevane.

3. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
niki, ki bodo ponudili:

– najustreznejšo kadrovsko zasedbo in
strokovno usposobljenost projektne skupi-
ne,

– najprimernejše reference na področju
urbanističnega načrtovanja posegov v pro-
stor na območju Upravne enote Tolmin,

– celovitost storitev,
– najprimernejše cene storitev.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od

objave razpisa v Uradnem listu RS, na na-
slov Upravna enota Tolmin, Ul. padlih bor-
cev 1/b, Oddelek za okolje in prostor.

Dodatne informacije lahko zainteresira-
ni dobijo na Upravni enoti Tolmin, tel.
065/81-311 pri Oddelku za okolje in pro-
stor.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 15 dneh po zaključenem roku za vloži-
tev ponudb.

Upravna enota Tolmin

Ob-789

Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5,
Ljubljana, na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo reševalnih vozil
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo,

Štefanova ul. 5, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbira naju-

godnejšega ponudnika za dobavo dveh re-
ševalnih vozil – reanimobilov.

3. Okvirna vrednost naročila: 30 milio-
nov SIT.

4. Predvideni rok dobave: takoj po izbiri
ponudnika oziroma najkasneje 10 dni po
sklenitvi pogodbe.

5. Ponudniki lahko dvignejo podrobnej-
še razpisne pogoje – razpisno dokumentaci-
jo – vsak delovni dan v roku petih dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS na
Ministrstvu za zdravstvo, Štefanova 5, Ljub-
ljana pri Beti Zobec med 10. in 12. uro v I.
nadstropju, soba št. 6.

6. Ponudniki morajo svojo udeležbo v
tem razpisu predhodno pisno javiti naročni-
ku. Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom
se lahko pisno naslovi na naslov naročnika
v roku 8 dni od dneva objave razpisa. Vsem
ponudnikom bo v nadaljnjem roku treh dni
posredovan pisni odgovor. Sklicevanje na
ustno posredovane informacije se ne bo upo-
števalo.

7. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil. Vsaka ponudba pa mora vsebovati zla-
sti dokazilo o registraciji, reference, vzorec
pogodbe s ponudbenim predračunom, podat-
ke o boniteti in solventnosti, prospekte, sez-
nam servisov, garancijski rok in drugo.

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

– konkurenčne cene – sistem “funkcio-
nalni ključ v roke”,

– krajši roki dobave,
– fiksna cena in ugodni plačilni pogoji –

plačilo 15 dni po dobavi,
– garancijski rok,
– podatke o finančni sposobnosti ponud-

nika (obrazci BON 1 in 2 ali BON 3, ki ne
smejo biti starejši od 30 dni),

– reference,
– zagotavljanje servisa ter ugodnosti pri

nudenju servisnih storitev ter nabavi rezerv-
nih delov,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(npr. popusti, brezplačen prvi tehnični pre-
gled, možnost testne vožnje in drugo).

9. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
z vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova ul. 5, Ljubljana, z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba – Nabava reševalnih av-
tomobilov”. Ponudnik mora na ovojnici na-
pisati tudi svoje ime oziroma firmo ter na-
slov. Rok za oddajo ponudb je dvajset dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.

11. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 15. 4. 1996 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za zdravstvo, mala sejna soba,
I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo
imeti pismena pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki morajo v ponudbi navesti,
da se z razpisnimi pogoji v celoti strinjajo
ter da na podlagi njih dajejo svojo ponudbo
in soglasje, da bodo ti pogoji v celoti se-
stavni del pogodbe.

13. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene po-
nudniku.

14. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – izbiri najugodnejšega ponudnika –
pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 045-02/93-1/96 Ob-790

Republika Slovenija, Državni zbor Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4,
skladno z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbo o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93), odredbo o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
in zakonom o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične

dokumentacije – PZI projektov
instalacij za prenovo velike dvorane

Državnega zbora Republike Slovenije
1. Naročnik: Državni zbor Republike

Slovenije, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava investicij-

sko-tehnične dokumentacije – PZI projek-
tov električnih in strojnih instalacij za pre-
novo velike dvorane Državnega zbora Re-
publike Slovenije v skladu s pravilnikom o
podrobnejši vsebini tehnične dokumentaci-
je (Ur. l. SRS, št. 40/89).

Podrobnejši obseg je naveden v razpi-
snem gradivu.

Ponudniki  lahko  ponudijo  izdelavo
celotne  dokumentcije  ali  posameznega
dela.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
4,500.000 SIT.

4. Roki: PZI projekti v roku največ 60
dni po podpisu pogodbe.

5. Ponudniki morajo predložiti nasled-
nje podatke in izjave:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji, ne sta-

rejše od treh mesecev, obrazce BON 1 in 2
oziroma BON 3, izdane po objavi tega raz-
pisa,

– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,

– imenski seznam projektantov s potreb-
nimi pooblastili in osebnimi referencami,

– osnutek pogodbe,
– ime pooblaščene osebe ali službe po-

nudnika, ki bo tolmačila ponudbo,
– dosedanje reference pri podobnih de-

lih,
– ceno v tolarjih, s posebej navedenim

zneskom prometnega davka,
– način zavarovanja izpolnitve,
– opcijo ponudbe,
– rok izdelave,
– rok plačila.
6. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-

koli predplačilo ali rok plačila krajši kot 20
dni, se pri izbiri ne bodo upoštevale.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo predvsem:

– ponudbena cena specificirana po posa-
meznih elementih dokumentacije,

– sposobnost koordinacije z ostalimi iz-
delovalci projektne dokumentacije,

– reference podjetja in osebne reference
projektantov,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost,

– izjava, da bodo navedeni projektanti
tudi neposredno izvajalci navedene doku-
mentacije,

– finančno stanje s podarki, ki dolgoroč-
no izkazujejo stanje ponudnika.

Komisija si pridržuje pravico izbire, da
odda vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali
dele posameznim izvajalcem. Najcenejša
ponudba ni nujno najugodnejša. Če ponud-
ba ne bo sestavljena v skladu z zahtevami
tega razpisa, jo lahko naročnik izloči iz na-
daljnje obravnave.

8. Ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% vrednosti po-
nujenega zneska z izjavo, da jo naročnik
lahko vnovči v primeru, ko izbrani ponud-
nik ne sklene pogodbe.

9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v torek, 26. 3. 1996 v prosto-
rih Državnega zbora RS, Šubičeva ulica 4,
Ljubljana, med 8. in 14. uro.

Strokovne informacije in pojasnila so
možna v ponedeljek in sredo med 10. in 12.
uro, po predhodni najavi na tel.
061/1761-290 ali 212-295 (Bašnec).

10. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti v zaprtem ovitku z

napisom “Ne odpiraj – Javni razpis za izbi-
ro izvajalca za izdelavo tehnične dokumen-
tacij – PZI projektov instalacij za prenovo
velike dvorane Državnega zbora RS” in na-
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slovljene na naslov Državni zbor RS, Šubi-
čeva ulica 4, Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb je 22. 4. 1996 do
12. ure osebno na naslov v vložišču.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudnik lahko odda ponudbo tudi pri-
poročeno po pošti, vendar mora dospeti v
navedenem roku.

Nepravočasno prispele ponudbe, nepra-
vilno opremljene oziroma oddane ponudbe
bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo javno, dne
23. 4. 1996 ob 9. uri v prostorih Državnega
zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo pred odpiranjem ponudb predložiti pisna
pooblastila.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
petnajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Državni zbor
Republike Slovenije

Ob-791

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-BO 6/96
za izbiro izvajalca za dobavo grelnih

teles za ogrevanje sanitetnih šotorov in
nosilcev PVC vrečk za smeti

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
a) 72 kosov grelnih teles za ogrevanje

sanitetnih šotorov (dimenzija šotora
12500 mm × 5000 mm × 2800 mm),

b) 5000 kosov nosilcev PVC vrečk za
smeti.

3. Orientacijska vrednost del:
a) 2,800.000 SIT,
b) 7,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: april 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 3. 4. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
4. 4. 1996 pri Andreju Baumanu po tel.
061/171-25-25.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 5. 4. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 6/96 – grelna telesa in nosilci.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 4.
1996 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo osebno predložiti pisno pooblastilo po-
nudnika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Ob-793

Mestna občina Maribor, Heroja Staneta
1, na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: pridobitev lokacijske
dokumentacije in izdelava projektne
dokumentacije PGD, PZR in PZI za

izgradnjo lutkovnega gledališča v
Mariboru, izvedba Kare Gambrinus
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Uporabnik: Lutkovno gledališče Ma-
ribor.

3. Predmet razpisa in obseg del:
a) izdelava idejnega projekta in projekt-

ne naloge,
b) izdelava projektne dokumentacije

gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v
kvaliteti PGD, PZR, PZI za novogradnjo in
adaptacije, vključno z ureditvijo okolja, ko-
munalnimi priključki, scensko ter odersko
tehniko in notranjo opremo.

Ponudba mora biti razdelana v dveh fa-
zah a in b.

4. Lokacija:  Kare  Gambrinus  v  Mari-
boru.

5. Orientacijska vrednost del: 15,000.000
SIT.

6. Rok izdelave: 3 mesece od podpisa
pogodbe.

7. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji, idejno programsko zasnovo izdela-
no na arhitekturnem nivoju in ureditveni
načrt lahko ponudniki dobijo od dneva raz-
pisa do vključno petega dneva po objavi
tega razpisa vsak delovnik v prostorih Sta-
ninvesta Maribor, Grajska ul. 7/II. nadstrop-
je, soba 211, tel.062/225-011.

Stroški  izdelave,  priprave,  kopiranja
in  kompletiranja  razpisne  dokumentacije
bremenijo  ponudnika  in  znašajo  15.000
SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo razvidna iz razpisnih pogo-
jev, ki bodo potrjeni sestavni del ponudbe.

9. Rok za oddajo ponudbe je 20 koledar-
skih dni od dneva objave v Uradnem listu
RS do 14. ure na naslov razpisovalca Sta-
ninvest Maribor, Grajska ul. 7.

Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo
je potrebno oddati v zapečateni kuverti z
označbo “Ponudba – projekt za lutkovno
gledališče v Mariboru – Ne odpiraj”.

10. Odpiranje ponudb bo javno tretji de-
lovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
v prostorih Mestne občine Maribor, Mestna
uprava, Ul. heroja Staneta 1, ob 10. uri.

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

Mestna občina Maribor

Št. 526/96 Ob-795

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

javni razpis
za izbiro izvajalca razvojnega projekta
CRPOV za Krajevno skupnost Sladki

Vrh
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Šentilj (KS Sladki

Vrh).
2. Predmet razpisa: izdelava razvojnega

programa CRPOV za območje KS Sladki
Vrh v skladu z navodili in obvezno vsebino
programa CRPOV Ministrstva za kmetijs-
tvo in gozdarstvo.

3. Orientacijska vrednost projekta je
1,800.000 SIT.

4. Rok izdelave v skladu s pogodbo, ven-
dar ne več kot eno leto.

5. Ponudba lahko zajema kompletni pro-
jekt, lahko pa se nanaša na posamezne sklo-
pe (naselitveni prostor, delovni prostor,
življenjski prostor, kulturni prostor), tako
da se vsak posamezni sklop ustrezno ovred-
noti.

Posamezniki za posamezni prostor pred-
ložijo podatke o izvajalcu in terminski plan
za posamezen sklop.

6. Naročnik lahko sklene pogodbo o iz-
vajanju programa CRPOV z enim ali več
izvajalci.

B. Kriteriji za izbor izvajalca:
1. strokovnost in reference ponudnika,
2. poznavanje terena,
3. ponujena cena, plačilni pogoji,
4. rok izvedbe,
5. druge ugodnosti.
C. Drugi razpisni pogoji
Ponudniki morajo v razpisnem roku 15

dni po objavi v Uradnem listu RS predložiti
pisno ponudbo z naslednjo vsebino:

1. naslov izvajalca,
2. dokazilo o registraciji,
3. ceno, plačilne pogoje in rok izvedbe,
4. druge podatke glede ugodnosti.
O rezultatih izbire bodo ponudniki ob-

veščeni v roku 8 dni po razpisnem roku.
Ponudbe sprejemamo na naslov: Občina

Šentilj, Šentilj 69, 2213 Šentilj v Sloven-
skih Goricah, s pripisom: “Ne odpiraj – jav-
ni razpis CRPOV Sladki Vrh”.

D. Dodatni pogoji
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1. Naročnik ni obvezen podpisati pogod-
be z nobenim ponudnikom v primeru previ-
sokih cen ali zaradi izpada sofinanciranja s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

2. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem natečaju, morajo pripraviti ponudbe na
način, ki je določen v odredbi o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo del, ki se
financirajo iz proračuna.

Občina Šentilj

Št. 122-1/96 Ob-804

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 Črnomelj

javni razpis
za izbiro dobavitelja za dobavo in
montažo šolske opreme in učil v
osnovnih šolah in vrtcih v Občini

Črnomelj
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svo-

bode 3, Črnomelj.
2. Predmet razpisa:
2.1 Dobava in montaža opreme za zbor-

nico,
2.2 Dobava in montaža opreme za pisar-

niške prostore,
2.3 Dobava in montaža opreme za knjiž-

nico,
2.4 Dobava in montaža opreme za raču-

nalniško učilnico,
2.5 Dobava opreme za likovno učilnico,
2.6 Dobava učil za:

– kemijo,
– fiziko,
– glasbeno vzgojo,
– tehnični pouk,

2.7 Dobava in montaža kuhinjske pečice
(konvektomat za pripravo jedi),

2.8. Dobava in montaža pomivalnega
stroja.

3. Ponudniki lahko dobijo potrebne in-
formacije na posameznih šolah in v vrtcih
vsak dan od 8. do 12. ure. Šole in vrtci ter
kontaktne osebe so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

4. Razpisno dokumentacijo (3 mape) lah-
ko ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, v
sobi št. 3, vsak dan med 8. in 12. uro v 8
dneh po objavi razpisa, če predložijo doka-
zila o vplačilu 3.000 SIT po mapi na ŽR št.
52110-630-40302 s pripisom: razpisna do-
kumentacija za dobavo opreme in učil. Po-
nudbo lahko predložijo samo tisti ponudni-
ki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.

5. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me in učil je 8,000.000 SIT.

6. Predvideni rok dobave in montaže za
opremo je april 1996, za učila pa maj 1996.
V primeru pomanjkanja finančnih sredstev
ne bodo izvedene vse razpisane dobave.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena v SIT in plačilni po-
goji,

– rok dobave,
– fiksna cena,
– garancijski rok in servis,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi

najugodnejši.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno po popisu opreme in

učil s plačilnimi pogoji in roki dobave,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe.
9. Ponudbe, opremljene z vso dokumenta-

cijo, je potrebno dostaviti v zapečateni ovoj-
nici z oznako “Ne odpiraj – oprema, učila”
najkasneje do 1. 4. 1996 do 9. ure na naslov:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

10. Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996
ob 11. uri v mali sejni sobi Občine Črnomelj.

11. Ponudniki bodo o rezultatih obveš-
čeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Občina Črnomelj

Sklici skupščin

Št. 29/96 Ob-774

Na podlagi 31. člena statuta družbe skli-
cujem

skupščino delničarjev,
ki bo 26. aprila 1996 , ob 14.30 na sedežu

družbe v prostorih BTC - Kratochwill, pivo-
varna in pivnica, Ljubljana, Šmartinska 152.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev de-

lovnega predsedstva skupščine, imenovanje
notarja in ugotovitev sklepčnosti.

Uprava družbe predlaga sprejem sklepov:
– izvoli se tričlansko delovno pred-

sedstvo; predsednik skupščine in dva pre-
števalca glasov,

– za sestavo notarskega zapisa se imenu-
je notar, Bojan Podgoršek.

2. Imenovanje revizorja družbe.
Uprava družbe, na podlagi sklepa Nad-

zornega sveta, predlaga sprejem sklepa: za
revizorja družbe se imenuje P & S, Revizija
d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

3. Sprejem letnega poročila.
Uprava družbe na podlagi sklepa Nad-

zornega sveta predlaga sprejem sklepa: spre-
jme se letno poročilo predsednika Uprave o
poslovanju družbe v poslovnem letu 1995.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Uprava družbe, na podlagi sklepa Nad-
zornega sveta, predlaga sprejem sklepa: ugo-
tovitev in razporeditev dobička je sledeča:

– bruto dobiček – 882,751.049,08 SIT,
– davek iz dobička – 178,107.242,30

SIT,
– čisti dobiček – 704,643.806,78 SIT,
se razporedi:

– del dobička za rezerve –
38,644.806,78 SIT,

– del dobička za dividende –
534,332.000,00 SIT,

– del dobička za izplačilo udeležbe na
dobičku – 93,667.000,00 SIT:

– za zaposlene
– člane Uprave, Poslovodnega od-

bora in Nadzornega sveta,
– nerazporejeni čisti dobiček –

38,000.000,00 SIT.
5. Sprejem sklepa o spremembah in do-

polnitvah statuta družbe.

Uprava družbe, na podlagi sklepa Nad-
zornega sveta, predlaga sprejem sklepa:

– sprejmejo se sledeče spremembe in do-
polnitve statuta BTC d.d.:

1. 5. člen se v celoti spremeni tako, da se
spremeni dejavnost družbe.

2. 17. člen se spremeni tako, da se črtata
3. in 4. točka.

3. 22. člen se v celoti spremeni tako, da
se glasi: delnice so izdane v nematerializi-
rani obliki in se deponirajo v Klirinško de-
potni družbi.

4. 1. alinea 6. točke 54. člena se črta.
5. 64. člen se dopolni z novim odstav-

kom, ki se glasi:
V primeru ugotovitve dobička in razpo-

reditve za dividende, je do izplačila divi-
dende upravičen delničar, ki je lastnik del-
nic deponiranih pri Klirinško depotni druž-
bi na dan objave sklica Skupščine delničar-
jev. V primeru izplačila vmesne dividende
je do dividende upravičen delničar, ki je
lastnik delnic deponiranih pri Klirinško de-
potni družbi na dan sprejema sklepa o izpla-
čilu vmesne dividende.

6. Oblikovanje rezerv iz naslova revalo-
rizacijskega popravka.

Uprava družbe, na podlagi sklepa Nad-
zornega sveta, predlaga sprejem sklepa: ob-
likuje se rezerve v višini 492,155.683,60
SIT in to iz naslova revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala, oblikovanega
1. 1. 1994, v višini 383,098.688,60 SIT in
revalorizacijski popravek leta 1994 in 1995
v višini 109,056.995,00 SIT.

7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
za lastne delnice.

Uprava družbe na podlagi sklepa Nad-
zornega sveta, predlaga sprejem sledečih
sklepov:

– 1. BTC d.d. oblikuje sklad za lastne
delnice iz virov in za namene, ki jih določa
ZGD, do višine 646,548.154,22 SIT.

– 2. O pridobitvi lastnih delnic Upra-
va obvesti skupščino delničarjev na prvi na-
slednji seji skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, ter vsa druga dokumentacija v zvezi s
tem, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Šmartinska 152, II. nad-
stropje - Uprava, tel. 185-13-29, vse delov-
ne dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi sklica Skupščine na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine s
priporočenim pismom prijavijo Upravi druž-
be svojo udeležbo na skupščini. Udeleženci
se ob prihodu identificirajo z osebnim do-
kumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30

minut pred začetkom zasedanja. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine 6. maja 1996 ob 8. uri na istem
kraju.

Izplačilo dividende
Do izplačila dividende za poslovno leto

1995, so upravičeni delničarji, ki bodo last-
niki delnic tri dni pred sejo skupščine.

BTC d.d., Ljubljana
Predsednik Uprave
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Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah sklicujem

2. skupščino
Varnostne agencije Kočevje, d.d.

ki bo v četrtek dne 25. aprila 1996 ob 18.
uri v konferenčni sobi hotela Valentin v
Kočevju, Trg zbora odposlancev 64.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovi-
tev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: uprava otvori skupščino
in ugotovi sklepčnost ter predlaga, da se
sprejme predlagani dnevni red za 2. skupš-
čino.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
določitev notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine in določi notar po predlogu
uprave.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila z zaključnim računom za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in zaključni račun za leto 1995.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagan na-
čin delitve dobička za leto 1995.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta.

6. Nagrajevanje članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: potrdi se predlagano na-
grajevanje članov nadzornega sveta.

Gradivo za 2. do 6. točke dnevnega reda
bo na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be v Kočevju, Kidričeva 8, vsak delovni
dan med 7. in 15. uro.

Udeležba na skupščini
Delničarji morajo svojo udeležbo na

skupščini družbe prijaviti najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine vodji pisarne na sedežu
uprave v Kočevju, Kidričeva 8.

Navodilo za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno. Sklepe delničarji sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov, razen za
spremembo statuta, ko je potrebna večina
treh četrtin zastopanega osnovnega kapita-
la. Vsaka delnica ima en glas.

Delničar lahko za glasovanje pisno poob-
lasti tretjo osebo.

Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-
šen, bomo skupščino ponovili 29. aprila
1996 ob 18. uri na istem kraju.

Varnostna agencija Kočevje, d.d.,
Uprava

Št. 7668 Ob-732

Na osnovi 49. člena statuta delniške
družbe IMP Črpalke, d.d., Ljubljana sklicu-
jem

6. zasedanje skupščine
delniške družbe IMP Črpalke, d.d.
na sedežu družbe dne 25. 4. 1996 ob

12.30.
Zasedanje skupščine bo potekalo v pro-

storih IMP Črpalke, d.d., Ljubljana, Jožeta
Jame 12, delavnici drsnih tesnil ob 12.30.

Dnevni red:

1. Otvoritev.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Ugotovitev navzočnosti.
4. Poročilo direktorja o poslovanju druž-

be v letu 1995 z realizacijo plana in finanč-
nih rezultatov.

5. Poročilo nadzornega sveta.
6. Plan za leto 1996 (plan prodaje, fi-

nančni plan, program razvoja).
7. Poročilo o poteku lastninjenja.
8. Zaključki in sklepi.
Gradivo za skupščino bo objavljeno naj-

pozneje 15 dni pred zasedanjem skupščine
v internih informacijah.

IMP Črpalke, d.d., Ljubljana
Direktor

Št. 11/96 Ob-733

Na podlagi točke 7.3 statuta TIO, Tek-
stilne industrije Otiški vrh, d.d., Otiški vrh
53, Šentjanž pri Dravogradu, začasna upra-
va sklicuje

1. redno skupščino družbe,

ki bo v četrtek 25. 4. 1996 ob 12.30, v
jedilnici, na sedežu TIO, Tekstilna industri-
ja Otiški vrh, d.d., Otiški vrh 53, Šentjanž.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
6. Določitev višine sejnine in povračila

stroškov udeležbe na sejah članom nadzor-
nega sveta.

7. Poročilo o izvedbi lastninskega preob-
likovanja in postopka denacionalizacije.

8. Sprejem akta o ustanovitvi invalidske-
ga podjetja, d.o.o.

9. Sprejem pogodbe o ustanovitvi pod-
jetja ELPLAST, d.o.o.

Predlog sklepov:
Sklepi k točki 2. dnevnega reda, predlo-

gi začasne uprave družbe: imenuje se pred-
sednik skupščine in verifikacijska komisija.

Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
Sklepi k točki 3. dnevnega reda, predlog

začasne uprave družbe: sprejme se poslov-
nik o delu skupščine delniške družbe TIO,
Tekstilna industrija Otiški vrh, d.d., v pred-
loženem besedilu. Besedilo poslovnika o de-
lu skupščine je na vpogled v tajništvu Upra-
ve TIO Tekstilna industrija Otiški vrh, d.d.,
Otiški vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu, vsak
delovnik od 10. do 13. ure.

Sklepi k točki 4. dnevnega reda, predlog
začasnega nadzornega sveta: za člane nad-
zornega sveta se izvolijo:

1. Štor Božo, dipl. ek.,
2. Dr. Vodeb Dušan,
3. Konečnik Joža, odvetnik,
4. Mravljak Viktor, dipl. ek.
Predstavnik sveta delavcev TIO, Tekstil-

na industrija Otiški vrh, d.d., v nadzorni
svet družbe bo imenovan do 19. 3. 1996.

Sklep k točki 5. dnevnega reda, predlog
začasnega nadzornega sveta: za revizorja se
imenuje – revizijska družba LORIS, revizi-
ja in storitve, d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravo-
grad.

Sklep k točki 6. dnevnega reda, predlog
začasne uprave družbe: članom nadzornega

sveta se določi za udeležbo na sejah nadzor-
nega sveta sejnina v višini 25.000 SIT na
člana za posamezno sejo, s pripadajočimi
potnimi stroški.

Sklep k točki 7. dnevnega reda, predlog
začasne uprave družbe:

1. Sprejme se poročilo o lastninskem
preoblikovanju v predloženem besedilu.

2. Za dokončno rešitev denacionalizacij-
skega zahtevka se pooblasti nadzorni svet
družbe.

Sklep k točki 8. dnevnega reda, predlog
začasne uprave družbe: sprejme se akt o
ustanovitvi invalidskega podjetja, d.o.o., v
predloženem besedilu. Besedilo akta in us-
tanovitveni elaborati sta na vpogled v taj-
ništvu Uprave TIO, Tekstilna industrija
Otiški vrh, d.d., Otiški vrh 53, Šentjanž pri
Dravogradu, vsak delavnik od 10. do 13.
ure.

Sklep k točki 9. dnevnega reda, predlog
začasne uprave družbe: sprejme se pogodba
o ustanovitvi podjetja ELPLAST, d.o.o., v
predloženem besedilu. Besedilo pogodbe in
poslovni načrt sta na vpogled v tajništvu
uprave TIO, Tekstilna industrija Otiški vrh,
d.d., Otiški vrh 53, Šentjanž pri Dravogra-
du, vsak delovnik od 10. do 13. ure.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu Uprave TIO, Tekstil-
na industrija Otiški vrh, d.d., Otiški vrh 53,
Šentjanž pri Dravogradu, vsak delovnik od
10. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvu Upra-
ve TIO, Tekstilna industrija Otiški vrh,
d.d.,  Otiški  vrh  53,  Šentjanž  pri  Dravo-
gradu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki; predsed-
nik in namestnik Sveta delavcev, če najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu Uprave TIO, Tekstilna industrija
Otiški vrh, d.d., Otiški vrh 53, Šentjanž pri
Dravogradu, pisno prijavijo svojo udelež-
bo.

Člani začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi, če niso delničarji.

Glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno – z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob vstopu na skupščino.

Pooblastila morajo biti pisna.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se

skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Dvorana v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta pol ure pred uradnim začetkom. V tem
času bomo delili glasovnice.

TIO, Tekstilna industrija
Otiški vrh, d.d.,
Začasna uprava
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Ob-749

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 21. člena statuta sklicu-
jemo

1. skupščino delniške družbe
Avtotehnika Celje, d.d.

ki bo dne 26. 4. 1996 ob 12. uri na sede-
žu družbe – na Bežigrajski 13 v Celju. Po-
goj za udeležbo na skupščini je prijava ude-
ležbe v tajništvu družbe vsaj tri dni pred
skupščino.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: predlagani dnevni red se

potrdi.
2. Izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se do preklica imenuje dr. Konrad Plau-
štajner.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-
ta se izvolijo Boštjan Oset, Branko Oset,
Vito Dolinšek in Andrej Špurin.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

do preklica imenuje REVISTO Celje, d.o.o.,
družba za revidiranje in druge poslovne sto-
ritve.

5. Določitev plačila članom nadzornega
sveta

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi plačilo po predlogu uprave in
nadzornega sveta.

6. Obravnava revizijskega poročila,
mnenja nadzornega sveta in sprejem letne-
ga poročila za leto 1995.

Predlog sklepa: letno poročilo za leto
1995 se sprejme.

7. Obravnava izgube in poenostavljeno
zmanjšanje osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-
ve in nadzornega sveta o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi po-
krivanja izgub.

8. Povečanje osnovnega kapitala in iz-
ključitev prednostne pravice do novih del-
nic dosedanjih delničarjev.

Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-
ve in nadzornega sveta o povečanju osnov-
nega kapitala družbe s stvarnimi vložki, ki
jih predstavljajo terjatve delavcev družbe,
po spisku in v višini, kot izhaja iz revizorje-
vega poročila o stvarnem vložku z dne 4. 3.
1996; za stvarne vložke je potrebno zagoto-
viti delnice v skupnem nominalnem znesku
33,224.000 SIT. Prednostna pravica dose-
danjih delničarjev do novih delnic se pri
povečanju osnovnega kapitala izključi.

9. Spremembe statuta in določitev čisto-
pisa statuta.

Predlog sklepov: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta. Sprejme se čistopis
statuta.

Če se ob najavljenem sklicu ne doseže
sklepčnost, je ponovno zasedanje skupščine
dne 26. 4. 1996 ob 13. uri na Bežigrajski 13
v Celju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Predlagatelj sklepov za volitve članov
nadzornega sveta in imenovanje revizorja
je nadzorni svet, za vse ostale točke dnev-

nega reda pa sta predlagatelja uprava in nad-
zorni svet soglasno. Za predstavnika delav-
cev v nadzornem svetu je predlagan David
Salobir.

Predlagane spremembe statuta in gradi-
vo k ostalim točkam dnevnega reda je delni-
čarjem na voljo na sedežu družbe – Beži-
grajska 13 v Celju, vsak delovnik od 9. do
12. ure, od objave sklica skupščine do zase-
danja.

Avtotehnika Celje, d.d.,
Začasni direktor

Ob-787

Direktor družbe Hotel Slon, d.d., Ljub-
ljana, Slovenska cesta 34, na osnovi 30. čle-
na statuta vabi delničarje na

2. zasedanje skupščine
delniške družbe Hotel Slon,

ki bo dne 25. 4. 1996 ob 12. uri v klub-
skih prostorih družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli po pred-

logu: predsednika skupščine, verifikacijsko
komisijo, zapisnikarja in notarja.

3. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženem besedilu.

4. Obravnava in potrditev razporeditve
čistega dobička za leto 1994.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana raz-
poreditev dobička za leto 1994.

5. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila za leto 1995 in predlog delitve dobička
za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995 in predlagana delitev dobič-
ka za leto 1995.

6. Obravnava in sprejem plana poslova-
nja za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
plan poslovanja za leto 1996.

7. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
lagano revizijsko družbo za revizorja raču-
novodskih izkazov družbe za leto 1996.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan. Vsak nov predlog
dnevnega reda mora biti v pisni obliki po-
dan v 7 dneh po objavi sklica skupščine.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Zastopnik
oziroma pooblaščenec se mora pred skupš-
čino izkazati s pisnim pooblastilom.

Skupščina veljavno odloča, če je na
skupščini zastopanega vsaj 15% osnovnega
kapitala.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
ni sklic 26. aprila 1996 ob 12. uri v istem
prostoru in z istim dnevnim redom.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višini zastopanega kapitala.

Hotel Slon, d.d.,
Ljubljana

Ob-802

Na podlagi tč. 7.5.4. statuta družbe Upi-
mo Group, Menjalnice, upravljanje, finan-
ciranje in kapitalske naložbe, d.d., Ljublja-
na, Kongresni trg 13, sklicuje direktor

1. skupščino delničarjev

ki bo dne 7. 5. 1996 ob 12. uri v prosto-
rih družbe v Ljubljani, Kongresni trg 13.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
2. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju zapisnikarja, preštevalca glasov in
notarja.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor raču-

novodskih izkazov po predlogu direktorja.
5. Sprejem zaključnega računa in poslov-

nega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-

čun in predlog poslovnega poročila za leto
1995.

6. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se razrešitev in
imenovanje člana nadzornega sveta.

7. Povečanje osnovnega kapitala z vlož-
ki.

Predlog sklepa: sprejme se povečanje os-
novnega kapitala z vložki.

8. Izdaja obveznic.
Predlog sklepa: izdajo se obveznice pod-

jetja po predlogu direktorja družbe.
9. Sprejem sprememb statuta družbe ter

potrditev čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

statuta in potrdi čistopis statuta družbe.
10. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti notarsko overjeno in ostane
družbi.

Imetniki delnic na prinosnika se izkaže-
jo z identifikacijskim dokumentom (osebna
izkaznica).

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge, ki morajo biti pisni in
obrazloženi, vložijo v roku 7 dni od objave
sklica skupščine priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ni
sklepčna, se ponovi istega dne ob 13. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Upimo Group, d.d.,
Direktorica

Ob-803

Na podlagi točke 7.4 statuta delniške
družbe Delo – Tisk časopisov in revij, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem
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1. skupščino delničarjev,

ki bo 24. 4. 1996, ob 11. uri v okrogli
sejni dvorani v pritličju stolpnice na Dunaj-
ski 5 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine, zapisnikar-
ja, preštevalca glasov in notarja za sestavo
zapisnika.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme predlagani dnevni red; imenuje-
jo se predsednik skupščine, zapisnikar, pre-
števalec glasov in notar za sestavo zapisni-
ka.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina sprejme
predlagani poslovnik o delu skupščine.

3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta delniške
družbe v predloženem besedilu.

4. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: člani začasnega
nadzornega sveta se razrešijo.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: izvolijo se predlagani člani nadzor-
nega sveta.

6. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: za člane nadzorne-
ga sveta se določi sejnina v predlagani viši-
ni.

7. Letna poročila za leto 1993, 1994 in
1995.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: letna poročila za
leta 1993, 1994 in 1995 se sprejmejo v pred-
loženem besedilu.

8. Delitev dobička.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: skupščina sprejme
predlagano delitev čistega dobička za leti
1993, 1994 in 1995.

9. Poslovna politika za leto 1996.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: sprejme se predla-
gana poslovna politika za leto 1996.

10. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: skupščina za revizorja družbe imenu-
je predlagano revizorsko hišo.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Dunajska 5, Ljubljana, v tajništvu
direktorja družbe vsak dan od 8. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic z oznako A, B, C
ali D sami ali po pooblaščencih. Pooblaš-
čenci morajo predložiti pooblastila v pisni
obliki. Vsak delničar ali njegov pooblašče-
nec mora najaviti svojo udeležbo na skupš-
čini v pisni obliki najkasneje tri dni pred
zasedanjem.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno z dviganjem rok.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob registraciji pol ure pred za-
četkom zasedanja skupščine. Sklepi se spre-
jemajo z večino oddanih glasov, razen pod
točko 3. – Sprememba statuta, kjer je po-
trebna tričetrtinska večina zastopanega ka-
pitala na skupščini.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo svoje predloge v pisni obliki, ki mo-
rajo biti obrazloženi in to v 7 dneh po objavi
sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri v istem prostoru. Na ponov-
nem zasedanju se veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Delo – Tisk časopisov in revij, d.d.
Direktor

Ob-796

Na podlagi točke 10.2.2. statuta delniške
družbe Triglav pooblaščene investicijske
družbe za Dolenjsko in Posavje, d.d. in v
skladu z določili zakona o gospodarskih
družbah, direktor družbe sklicuje

1. skupščino družbe
Triglav Pooblaščene investicijske družbe

za Dolenjsko in Posavje, d.d.,
ki bo v petek, dne 26. aprila 1996 ob 13.

uri na sedežu družbe, Trg Matije Gubca 3,
Krško, v sejni sobi/2. nadst.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter določitev notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red. Imenuje se predsednik
skupščine, zapisnikar, preštevalec glasov in
notar za sestavo notarskega zapisnika, po
predlogu direktorja družbe.

2. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be v predloženem besedilu, po predlogu di-
rektorja.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo za leto 1995 in revidi-
rane finančne izkaze družbe, po predlogu di-
rektorja družbe in mnenju nadzornega sveta.

4. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
a) razreši se člane nadzornega sveta

družbe po predlogu nadzornega sveta.
b) imenuje se člane nadzornega sveta po

predlogu nadzornega sveta.
5. Določitev višine sejnine za člane nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme viši-

no sejnine za člane nadzornega sveta po
predlogu direktorja.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 1996 po predlo-
gu nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopnik, ki svojo udelež-

bo na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine skladno s točko 10.2.3.
statuta.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje skupščine (dru-
gi sklic) dne 29. 4. 1996 ob isti uri na istem
sedežu.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Triglav Pooblaščene investicijske druž-
be za Dolenjsko in Posavje d.d., Trg Matije
Gubca, Krško.
Triglav pooblaščena investicijska družba

za Dolenjsko in Posavje, d.d.,
Direktorica

Ob-797

Na podlagi točke 10.2.2. statuta delniške
družbe Triglav pooblaščene investicijske
družbe za Gorenjsko d.d. in v skladu z dolo-
čili zakona o gospodarskih družbah, direk-
tor družbe sklicuje

1. skupščino družbe
Triglav Pooblaščene investicijske družbe

za Gorenjsko, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 25. aprila 1996 ob 9.

uri na sedežu družbe, Bleiweisova 20, Kranj,
v sejni sobi/1. nadst.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter določitev notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red. Imenuje se predsednik
skupščine, zapisnikar, preštevalec glasov in
notar za sestavo notarskega zapisnika, po
predlogu direktorja družbe.

2. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be v predloženem besedilu, po predlogu di-
rektorja.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo za leto 1995 in revidi-
rane finančne izkaze družbe, po predlogu di-
rektorja družbe in mnenju nadzornega sveta.

4. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
a) razreši se člane nadzornega sveta

družbe po predlogu nadzornega sveta.
b) imenuje se člane nadzornega sveta po

predlogu nadzornega sveta.
5. Določitev višine sejnine za člane nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme viši-

no sejnine za člane nadzornega sveta po
predlogu direktorja.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 1996 po predlo-
gu nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopnik, ki svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine skladno s točko 10.2.3.
statuta.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje skupščine (dru-
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gi sklic) dne 26. 4. 1996 ob isti uri na istem
sedežu.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Triglav Pooblaščene investicijske druž-
be za Gorenjsko, d.d., Bleiweisova 20,
Kranj.
Triglav pooblaščena investicijska družba

za Gorenjsko, d.d.,
Direktor

Ob-798

Na podlagi točke 10.2.2. statuta delniške
družbe Triglav pooblaščene investicijske
družbe za Ljubljano in Zasavje, d.d. in v
skladu z določili zakona o gospodarskih
družbah, direktor družbe sklicuje

1. skupščino družbe
Triglav Pooblaščene investicijske družbe

za Ljubljano in Zasavje d.d.,
ki bo v petek 26. 4. 1996 ob 9. uri na

sedežu družbe, Miklošičeva 10, Ljubljana,
v sejni sobi/3. nadst.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter določitev notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red. Imenuje se predsednik
skupščine, zapisnikar, preštevalec glasov in
notar za sestavo notarskega zapisnika, po
predlogu direktorja družbe.

2. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be v predloženem besedilu, po predlogu di-
rektorja.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo za leto 1995 in revidi-
rane finančne izkaze družbe, po predlogu
direktorja družbe in mnenju nadzornega sve-
ta.

4. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
a) razreši se člane nadzornega sveta

družbe po predlogu nadzornega sveta.
b) imenuje se člane nadzornega sveta po

predlogu nadzornega sveta.
5. Določitev višine sejnine za člane nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme viši-

no sejnine za člane nadzornega sveta po
predlogu direktorja.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 1996 po predlo-
gu nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
pooblaščeni zastopnik, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
sejo skupščine skladno s točko 10.2.3. statuta.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine (drugi sklic)
dne 29. 4. 1996 ob isti uri na istem sedežu.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sede-

žu Triglav Pooblaščene investicijske druž-
be za Ljubljano in Zasavje d.d., Miklošiče-
va 10.
Triglav pooblaščena investicijska družba

za Ljubljano in Zasavje, d.d.,
Direktor

Ob-799

Na podlagi točke 10.2.2. statuta delniške
družbe Triglav pooblaščene investicijske
družbe ob Muri, d.d. in v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah, direktor
družbe sklicuje

1. skupščino družbe
Triglav Pooblaščene investicijske družbe

ob Muri, d.d.,
ki bo v torek 30. 4. 1996 ob 9. uri na

sedežu družbe, Lendavska 5, Murska Sobo-
ta, v sejni sobi/1. nadst.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter določitev notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red. Imenuje se predsednik
skupščine, zapisnikar, preštevalec glasov in
notar za sestavo notarskega zapisnika, po
predlogu direktorja družbe.

2. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be v predloženem besedilu, po predlogu di-
rektorja.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo za leto 1995 in revidi-
rane finančne izkaze družbe, po predlogu di-
rektorja družbe in mnenju nadzornega sveta.

4. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
a) razreši se člane nadzornega sveta

družbe po predlogu nadzornega sveta.
b) imenuje se člane nadzornega sveta po

predlogu nadzornega sveta.
5. Določitev višine sejnine za člane nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme viši-

no sejnine za člane nadzornega sveta po
predlogu direktorja.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 1996 po predlo-
gu nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopnik, ki svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine skladno s točko 10.2.3.
statuta.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje skupščine (dru-
gi sklic) dne 3. 5. 1996 ob isti uri na istem
sedežu.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na vpo-
gled vsem delničarjem družbe na sedežu Tri-
glav Pooblaščene investicijske družbe ob Mu-
ri, d.d., Lendavska 5, Murska Sobota.
Triglav pooblaščena investicijska družba

ob Muri, d.d.,
Direktorica

Ob-800

Na  podlagi  točke  10.2.2.  statuta  del-
niške  družbe  Triglav  pooblaščene  inve-
sticijske družbe za Primorsko in Notranj-
sko, d.d. in v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah, direktor družbe skli-
cuje

1. skupščino družbe
Triglav Pooblaščene investicijske družbe

za Primorsko in Notranjsko, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 25. aprila 1996 ob

14. uri na sedežu družbe, Kidričeva 21, No-
va Gorica, v sejni sobi/1. nadst.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-
nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter določitev notarja.

Predlog  sklepa:  skupščina  sprejme
predlagani  dnevni  red.  Imenuje  se  pred-
sednik skupščine, zapisnikar, preštevalec
glasov  in  notar  za  sestavo  notarskega
zapisnika,  po  predlogu  direktorja  druž-
be.

2. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be v predloženem besedilu, po predlogu di-
rektorja.

3. Letno poročilo za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo za leto 1995 in revidi-
rane finančne izkaze družbe, po predlogu,
direktorja družbe in mnenju nadzornega sve-
ta.

4. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
a) razreši se člane nadzornega sveta

družbe po predlogu nadzornega sveta.
b) imenuje se člane nadzornega sveta po

predlogu nadzornega sveta.

5. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme viši-
no sejnine za člane nadzornega sveta po
predlogu direktorja.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 1996 po predlo-
gu nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopnik, ki svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine skladno s točko 10.2.3.
statuta.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje skupščine (dru-
gi sklic) dne 26. 4. 1996 ob isti uri na istem
sedežu.

Skupščina  bo  takrat  veljavno  odloča-
la  ne  glede  na  višino  zastopanega
kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Triglav Pooblaščene investicijske druž-
be za Primorsko in Notranjsko, d.d., Kidri-
čeva 21, Nova Gorica.

Triglav pooblaščena investicijska družba
za Primorsko in Dolenjsko, d.d.,

Direktor
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Ob-801

Na  podlagi  točke  10.2.2.  statuta  del-
niške  družbe  Triglav  pooblaščene  inve-
sticijske  družbe  za  Štajersko  in  Koroš-
ko, d.d. in v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah, direktor družbe skli-
cuje

1. skupščino družbe
Triglav Pooblaščene investicijske družbe

za Štajersko in Koroško, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 29. aprila 1996

ob 9. uri na sedežu družbe, Mariborska 1,
Celje, v sejni sobi/pritličje.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-
nega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
novanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter določitev notarja.

Predlog  sklepa:  skupščina  sprejme
predlagani  dnevni  red.  Imenuje  se  pred-
sednik skupščine, zapisnikar, preštevalec
glasov  in  notar  za  sestavo  notarskega
zapisnika , po  predlogu  direktorja  druž-
be.

2. Sprememba statuta delniške družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be v predloženem besedilu, po predlogu di-
rektorja.

3. Letno poročilo za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo za leto 1995 in revidi-
rane finančne izkaze družbe, po predlogu
direktorja družbe in mnenju nadzornega sve-
ta.

4. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:

a) razreši se člane nadzornega sveta
družbe po predlogu nadzornega sveta.

b) imenuje se člane nadzornega sveta po
predlogu nadzornega sveta.

5. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme viši-
no sejnine za člane nadzornega sveta po
predlogu direktorja.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 1996 po predlo-
gu nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali pooblaščeni zastopnik, ki svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine skladno s točko 10.2.3.
statuta.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje skupščine (dru-
gi sklic) dne 30. 4. 1996 ob isti uri na istem
sedežu.

Skupščina  bo  takrat  veljavno  odloča-
la ne  glede  na  višino  zastopanega  kapi-
tala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Triglav Pooblaščene investicijske druž-
be za Štajersko in Koroško, d.d., Maribor-
ska 1, Celje.

Triglav pooblaščena investicijska družba
za Štajersko in Koroško, d.d.,

Direktorica

Razne objave

Ob-734

Relax, d.o.o., Muta, preklicuje št. polic:
TZ/94 št. 6876–6881, TZ/94 št. 6888–6890,
TZ/94 št. 6883, S-T-49 št. 1351–1365, S-T-
49 št. 1391–1400.

Št. 031-1/93 Ob-735

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Republiška uprava za javne prihod-
ke, Cankarjeva 5, preklicuje službeno iz-
kaznico sodelavca I – izterjevalca, Černe
Borisa iz izpostave Ljubljana Bežigrad, sta-
nujočega Ulica Molniške čete 15, Ljublja-
na, pod registrsko številko 039.

Ob-783

Likvidacijski upravitelj družbe v likvi-
daciji Manuskript, grafične storitve, d.d.,
Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana objavlja v skla-
du s 381. členom zakona o gospodarskih
družbah

poziv
likvidacijskim upnikom

da  v  roku  30  dni  od  objave  poziva
prijavijo  likvidacijskemu  upravitelju  svo-
je terjatve  do  družbe  v  likvidaciji.  Prija-
ve terjatev  naj  upniki  pošljejo  na  na-
slov: Manuskript,  grafične  storitve,  d.d.,
Kopitarjeva 2  in  4,  Ljubljana  v  likvida-
ciji.

Vse dodatne informacije dobite pri lik-
vidacijskemu upravitelju Matjažu Markiču
na tel. 061/13-17-100.

Likvidacijski upravitelj
Manuskript, d.d., v likvidaciji

Izgubljene listine preklicujejo
Interne  obveznice  Tiskarne  Tone

Tomšič

Zap. Priimek in ime Serija Št. obv. SIT Datum
št.

 1. Žitnik Miran 1/92 53 1.671,00 11. 2. 1992

2/92 52 1.582,00 10. 3. 1992

3/92 53 2.093,00 10. 4. 1992

4/92 53 2.059,00 12. 5. 1992

PORAČUN 3A/92 51 761,00 26. 5. 1992

5/92 51 2.679,00 10. 6. 1992

6/92 52 2.613,00 10. 7. 1992

7/92 51 3.066,00 11. 8. 1992

8/92 51 3.058,00 10. 9. 1992

9/92 51 3.085,00 9. 10. 1992

10/92 52 3.898,00 12. 11. 1992

11/92 52 3.844,00 11. 12. 1992

12/92 52 4.086,00 12. 1. 1993

 2. Babič Ružica 11/91 115 1.168,00 17. 12. 1991

 3. Grdjan Danica 6/93 109 3.510,90 9. 7. 1993

7/93 107 3.705,70 10. 8. 1993

8/93 107 3.258,10 10. 9. 1993

9/93 109 3.186,20 8. 10. 1993

10/93 109 4.022,90 10. 11. 1993

11/93 112 4.434,90 10. 12. 1993

 4. Grbec Anica 11/91 58 1.190,00 17. 12. 1991

12/91 60 1.033,00 13. 1. 1992

 5. Poljanšek Miro 11/93 46 4.362,30 10. 12. 1993

 6. Hiršman Roman 5/93 59 5.870,50 10. 6. 1993

6/93 60 5.887,80 9. 7. 1993

7/93 58 5.962,20 10. 8. 1993

8/93 58 6.178,40 10. 9. 1993

9/93 59 5.986,40 8. 10. 1993

10/93 59 5.993,90 10. 11. 1993

11/93 62 6.055,40 10. 12. 1993

 7. Jenič Marjan 6/93 21 4.514,30 9. 7. 1993

7/93 21 4.589,50 10. 8. 1993

8/93 21 4.288,30 10. 9. 1993

9/93 23 4.306,00 8. 10. 1993

10/93 22 4.635,80 10. 11. 1993

11/93 26 4.753,90 10. 12. 1993

 8. Kastelic Marija 11/91 30 1.460,00 17. 12. 1991



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 16 – 22. III. 1996 Stran 927

 9. Kerpan Jože 11/91 73 2.006,00 17. 12. 1991

10. Kličič Asim 12/91 82 1.834,00 13. 1. 1992

11. Kljakič Silva 1/92 86 1.419,00 11. 2. 1992

2/92 86 1.257,00 10. 3. 1992

12. Korenčan Janez 11/92 11 5.502,00 11. 12. 1992

13. Kozamernik Marjan 12/91 18 1.781,00 13. 1. 1992

1/92 19 2.012,00 11. 2. 1992

2/92 18 2.000,00 10. 3. 1992

14. Krivec Marija 11/91 32 1.453,00 17. 12. 1991

1/92 33 1.626,00 11. 2. 1992

2/92 32 1.639,00 10. 3. 1992

3/92 32 1.943,00 10. 4. 1992

15. Krizmanič Katarina 11/91 47 1.255,00 17. 12. 1991

16. Kušar Erika 11/91 100 2.202,00 17. 12. 1991

12/91 100 2.231,00 13. 1. 1992

12/92 93 4.551,00 12. 1. 1993

17. Musić Djuja 11/91 15 1.607,00 17. 12. 1991

18. Paclik Ivanka 11/91 112 1.145,00 17. 12. 1991

5/92 111 2.106,00 10. 6. 1992

9/93 104 3.504,00 8.10. 1993

10/93 104 3.141,50 10. 11. 1993

11/93 107 4.326,50 10. 12. 1993

19. Perec Anica 3/93 15 4.576,00 9. 4. 1993

4/93 15 4.728,00 11. 5. 1993

20. Pečjak Cveta 10/93 100 3.822,70 10. 11. 1993

21. Prezelj Zofija 4/93 120 2.960,00 11. 5. 1993

22. Pustotnik Jakob 2/92 34 1.142,00 10. 3. 1992

11/92 36 2.442,00 11. 12. 1992

10/93 37 2.743,80 10. 11. 1993

3A/92 34 479,00 26. 5. 1992

23. Stojčić Veselka 1/93 35 3.000,00 10. 2. 1993

2/93 35 2.875,00 11. 3. 1993

3/93 35 2.865,00 9. 4. 1993

4/93 36 2.995,00 11. 5. 1993

5/93 35 2.899,80 10. 6. 1993

6/93 36 2.868,30 9. 7. 1993

7/93 34 2.934,60 10. 8. 1993

8/93 34 2.951,60 10. 9. 1993

9/93 36 2.909,60 8. 10. 1993

10/93 35 2.910,10 10. 11. 1993

11/93 38 2.961,80 10. 12. 1993

24. Suhadolc Vinko 11/91 39 1.653,00 17. 12. 1991

25. Šuštar Sonja 11/91 46 1.287,00 17. 12. 1991

26. Dovjak Andrej 8/92 91 2.221,00 10. 9. 1992

10/93 90 2.900,10 10. 11. 1993

27. Puc Boštjan 12/92 60 3.734,00 12. 1. 1993

1/93 60 4.651,00 10. 2. 1993

2/93 60 3.879,00 11. 3. 1993

3/93 59 4.198,00 9. 4. 1993

4/93 61 4.119,00 11. 5. 1993

5/93 60 4.198,60 10. 6. 1993

6/93 61 3.772,10 9. 7. 1993

7/93 59 3.722,90 10. 8. 1993

8/93 59 3.696,30 10. 9. 1993

9/93 60 3.985,60 8. 10. 1993

10/93 60 4.531,50 10. 11. 1993

11/93 63 5.318,00 10. 12. 1993

SKUPAJ 298.321,80

Tiskarna Tone Tomšič

Zap.  Priimek in ime Serija Št. obv. SIT Datum
št.

Št. 186473 Ob-776

Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana,
p.o., Gradnikove brigade 11, Ljubljana raz-
pisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
a) Parcelo št. 638/3 v izmeri 996 m2,

vložna št. 855 k.o. Ježica, kar v naravi pred-
stavlja teniško igrišče št. 1.

b) Parcela št. 638/4 v izmeri 1383 m2,
vložna št. 855 k.o. Ježica, kar v naravi pred-
stavlja teniški igrišči št. 2 in 3.

Parceli pod a in b sta omejeno zazidljivi.
V primeru nakupa navedenih parcel mo-

ra kupec zemljišča, posebej povrniti stroške
za vložena sredstva za sanacijo zemljišča in
pridobiti od prodajalca uslužnostno pravico
dostopa do predmetnih parcel.

Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno–kupljeno.

Pogoji sodelovanja na javni dražbi:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo do-

mače fizične in pravne osebe.
2. Izklicna cena nepremičnine pod a zna-

ša 1,012.000 SIT, parcele pod b pa
1,405.220 SIT.

3. Javna dražba bo dne 9. 4. 1996 ob 10.
uri v prostorih Gradis GP Ljubljana, Ul.
Gradnikove brigade 11 soba št. 206.

4. Dražitelj mora najkasneje 2. uri pred
dražbo plačati varščino v višini 10% izklic-
ne cene na žiro račun št. 50103-601-23927
pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana, s
pripisom za javno dražbo ali jo v istem roku
plačati na sedežu prodajalca.

5. Varščino bomo uspešnemu ponudni-
ku vračunali v kupnino, drugim pa brez
obresti vrnili v 3 dneh.

6. Pogodbo mora kupec skleniti v 5 dneh
po končani dražbi, celotno kupnino pa po-
ravnati, skladno z določili sklenjene prodaj-
ne pogodbe.

7. Prodajna pogodba bo vsebovala klav-
zulo v smislu 2. odstavka 44. člena zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, kar
pomeni da pogodba velja pod pogojem pri-
dobitve soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo.

8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe v 5
dneh, se šteje da odstopa od nakupa, plača-
na varščina pa se razume kot skesnina in jo
obdrži prodajalec.

9. Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo
predložiti izvirno potrdilo o državljanstvu
RS ali njegovo overjeno fotokopijo.

10. Dražitelji, ki sodelujejo na javni
dražbi za pravne osebe, morajo predložiti
pooblastilo dražitelja, ter izpisek iz sodnega
registra, iz katerega je razvidno, da ima
pravna oseba sedež v Sloveniji.

11. Vsa pojasnila o predmetnih nepre-
mičninah so na voljo pri Mirku Zuletu, dipl.
gr. inž. na tel. 444-707.

Gradis
Gradbeno podjetje Ljubljana, p.o.

Št. 414-09/96-1/1 Ob-779

Komisija za pripravo in izvedbo licitaci-
je razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih strojev in opreme:
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Naziv Tip Inv. št. Letnik Vrednost
(SIT)

1. Tiskarski manjši stroj ABDICK 360 5589 1985 880.000
2. Tiskarski manjši stroj ABDICK 8827 5819 1989 1,760.000
3. Zgibalni stroj MULTIPLI 384 5186 1978 162.000
4. Zlagalni stroj ORBIDEL 4921 1974 308.000

4922
4923

5. Rezalni stroj PIVANO FG 82 5123 1976 780.000
6. Kopirni stroj CANON NP 270 5582 1985 32.000
7. Preklopni tapecirani 5696 1987
kinofotelji s klopmi 5756
sedežem 50/50 cm (61 kosov) 1,121.180
8. Kombinirani LINVIN
mizarski stroj CIBILE C 35 4929 1974 383.600
9. Stiskalnica za odpadni papir DIXI 6SR/12 5179 30.000
10. Rentgenska naprava 1992 4,862.285
firme SYSTEM PS 5030-S
HEINMANN 6396
SYSTEMS GmbH co kg
WISBADEN
11. Razno rabljeno pisarniško pohištvo
(stoli, omare) posamezni kosi 200–3.000
12. Pisarniški stroji 500
13. Magnetofoni 1.000
14. Rabljena kuhinjska posoda (kom.) 50–100

Javna dražba bo v soboto, 30. marca
1996, ob 10. uri (Državni zbor, Šubičeva 4).

Objavljene predmete pod zap. št. 1, 2, 3,
4, 5, 8, 9 in 10 si lahko ogledate v petek, 29.
marca 1996 od 11. do 12. ure na istem na-
slovu; pod zap. št. 6, 7, 11, 12, 13 in 14 pa si
lahko ogledate od 14.30 do 15.30, Semenar-
na Ljubljana, Gosposvetska 5 (vhod iz Žu-
pančičeve ulice – skladišče).

Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fi-
zične osebe.

Predstavnik pravne osebe se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom.

Udeleženci morajo pred pričetkom javne
dražbe vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene za predmete pod zap. št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 pri blagajni Državne-
ga zbora RS, Ljubljana, Šubičeva 4, in sicer
eno uro pred začetkom dražbe.

Kupoprodajna pogodba mora biti skle-
njena najkasneje v 15 dneh po končani javni
dražbi, kupnina pa plačana v 8 dneh po pod-
pisu kupoprodajne pogodbe za predmete pod
zap. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 oziroma
izstavitvi računa za predmete pod zap. št.
11, 12, 13 in 14.

Prometni davek plača kupec.
Podrobnejše informacije lahko dobite po

tel. 061/1761-223 ali 1261-222 int. 223.
Državni zbor RS

Čavlovič Dragica, Župančičeva 10, Met-
lika, preklicuje priglasitveni list za samostoj-
nega podjetnika, izdanega leta 1994. g-16123

Petrović Zoltan, Ul. Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 24-141/94. s-16237

Scortegagna Palmiro, Marinkov trg 12,
Ljubljana, preklicuje štampiljko kvadratne
oblike znapisom Avtooptika, avtomehani-
ka, vulkanizerstvo S. P. Ljubljanska c. 14
Litija tel. 061/883-236. s-16191

Spreitzer Henrik, Pot na debeli hrib 56,
Lavrica, preklicuje priglasitveni list, opravil-
na št. 28-1862/95 - obrtna dejavnost: Stori-
tve s težko gradbeno mehanizacijo. s-16062

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Alič Samira, Polje cesta VI (8, Ljubljana,
potni list št. AA 533594. s-16296

Belec Aladar, Derčeva 37, Ljubljana, potni
list št. AD 000906, izdalo Ministrstvo za zu-
nanje zadeve v Ljubljani 15. 9. 1995. s-16095

Blakčori Fatmir, Na kresu 20, Železniki,
potni list št. AA 330509. p-16081

Brlan Matjaž, Triglavska 38, Ljubljana,
potni list št. AA 709495. s-16169

Cigale Aleksander, Zadrečak cesta 11, Na-
zarje, potni list št. BA 257441. p-16073

Cvetek Aleš, Hudourniška c. 9, Radizel,
Maribor, potni list št. AA 136529. s-16228

Cvetković Goran, Ribnik 22, Trbovlje, pot-
ni list št. BA 451672, izdala UE Trbovlje 15. 5.
1995. s-16104

Čemažar Uroš, Zg. Bitnje 113, Žabnica,
potni list št. BA 525869. s-16068

Drašček Bojan, Jelovškova ulica 16, Dom-
žale, potni list št. BA 252393. p-16082

Družanović Refika, Cesta na poljane 1,
Ljubljana, potni list št. AA 717776, izdala
Upravna enota Ljubljana 12. 1. 1993. s-16276

Fidani Sabit, Ul. Moše Pijade 36, Maribor,
potni list št. AA 435042. p-16071

Filipič Borut, Mokraška vas 36, Spodnja
Idrija, potni list št. AA 948765. p-16052

Grager Kristina, Magdalenski trg 11, Ma-
ribor, potni list št. AA 618324. p-16014

Grošelj Antonija, Henrika Preyerja 7, Idri-
ja, potni list št. AA 949807. p-16045

Horjak Nika, Javornik 19, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 609106. p-16070

Hribar Andrej, Prištinska ul. 16, Ljubljana,
potni list št. BA 144733. p-16084

Hribar Rok, Dolenjska c. 19, Ljubljana,
potni list št. BA 153528. s-16225

Jamnik Zdenka, Rašiška 9, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 592387, izdala Upravna enota
Ljubljana 24. 11. 1992. s-16202

Jarič Klara, Fabianijeva 41, Ljubljana, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL RS, št. 3/96.
s-16284

Jezeršek Mira, Nova Oselica 5, Sovodenj,
potni list št. AA 656737. p-16053

Kapić Hanča, Tomačevo 12, Ljubljana,
potni list št. AA 675038. s-16008

Kavčič Nevenka, Na Livadi 5, Ajdovščina,
potni list št. BA 216052. p-16024

Keržič Roman, Jakopičeva 21, Kamnik,
potni list št. AA 696177. p-16012

Kern Miha, Celovška 103, Ljubljana, potni
list št. AA 314622. s-16184

Kerševan Danijel, Pot v gaj 19, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. 28643. g-16174

Kosmač Ciril, Nova vas 11, Logatec, potni
list št. BA 076177. s-16059

Kratky Marija, Brdnikova ul. 33, Ljublja-
na, potni list št. BA 23181, izdala Upravna
enota Ljubljana. s-16141

Kurnik Andrej, Videž 42, Slovenska Bi-
strica, potni list št. BA 203883. s-16173

Leš Andrej, Tuškova ul. 27, Maribor, potni
list št. AA 392338. p-16072

Lukeš Dana, Gradnikove brigade 15, Nova
Gorica, petletno listino po VS, št. AI 44425.
p-16048

Makovec Tanja, Zikova 1, Kamnik, potni
list št. AA 11433. p-16025

Malnar Gašper, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, potni list št. AA 275126. s-16161

Marc Božo, Slap 3/4, Vipava, potni list št.
AA 220874. g-16273

Meglič Aleš, Sebenje 21 b, Križe, potni
list št. AA 706683. p-16058

Mlakar Nataša, Valvasorjeva ul. 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 479272. s-16002

Pekolj Gustelj, Gombišče 8, Trebnje, potni
list št. BA 289688. s-16282

Poldrugorac Maksimiljan, Resslova 7, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI 36506.
s-16222

Posega Majda, Zagon 3 B, Postojna, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL, št. 12/96,
št. 003947. p-16092

Posega Majda, Zagon 3 B, Postojna, potni
list št. AA 003948. p-16093

Remšakr Matej, Tomišelj 19, Ig, potni list
št. BA 238295. s-16285

Ribaš Carmen, Linhartova 76, Ljubljana,
potni list št. AA 113764. p-16059

Smukovič Majda, Špicerjeva 10, Radovlji-
ca, potni list št. BA 027032. p-15054

Sotlar Štrancar Velibor, Vrtača 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 290556, izdala Upravna
enota Ljubljana 4. 11. 1993. s-16112

Stanič Sanja, Trnovska 2, Ljubljana, potni
list št. AA 80448. s-16289

Šalkovič Igor, Kajuhova ulica 2, Izola, ma-
loobmejno prepustnico, št. 12980/2059.
p-16049

Šibila Marko, Dalmatinska 40, Maribor,
potni list št. AA 723554. p-16015

Šrajner Andrej, Obrtna ulica 2, Muta, pot-
ni list št. AA 0259403. p-16051

Štular Aleksander, Cesta talcev 8/c, Jese-
nice, potni list št. BA 236347. p-16078

Štular Anja, Cesta talcev 8/c, Jesenice, pot-
ni list št. AA 489668. p-16079

Šulek Mirjam, Kavče 63, Velenje, potni
list št. AA 031979, izdala Upravna enota Ve-
lenje 20. 12. 1991. p-16020

Težak Valerija, Slamna vas 28, Metlika,
potni list št. BA 403477. g-16172
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Trofenik Šulek Verena, Kavče 63, Vele-
nje, potni list št. AA 032118, izdala Upravna
enota Ljubljana 23. 12. 1991. p-16021

Vehovar Mojca, Bresternica, Obrobna ul.
41, Maribor, potni list št. AA 283841. p-16031

Vister Valentin, Pod lipami 19, Ljubljana,
potni list št. AA 246090. s-16290

Željeznov Dušan, Riharjeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 763139. s-16233

Željeznov Marija, Riharjeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 763138. s-16232

Žulovec Borut, Za hribom 3, Mengeš, pot-
ni list št. BA 318835, izdala Upravna enota
Domžale 9. 3. 1994. s-16098

Druge listine
Abrož Pamela, Goriška 6, Celje, vozniško

dovoljenje, št. 41625. p-16063
Ahtig Tina, Škalska 17, Velenje, kartico za

popust, izdal SAP Ljubljana, št. 1662. s-16108
Alić Samira, Polje cesta VI 8, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999552.
s-16297

Andolšek Aleša, Pot pod Gradiščem 18,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38582, izdala UE Kranj. s-16086

Antonič Sebastjan, Ivana Turšiča 3, Seža-
na, spričevalo SKPŠ Koper, šolsko leto
1991/92. g-16045

Arapovič Dedo, H. Verdnika 17, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 867069. g-16147

Arh Zagoričnik Ivana, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, indeks Srednje zdravstvene v Ce-
lju. s-16292

Avbelj Matjaž, Lukovica 29, Lukovica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 799. s-16226

Avguštnčič Jaka, Agrokombinatska cesta
6 B, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije Ljubljana-Šiška. s-16037

Avramović Aleksandar, Šišenska cesta 31,
Ljubljana, spričevalo III. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1994. s-16090

Bajrektarević Zlatan, Šegovo 76, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, št. 2023. g-16255

Balent Ivan, Kavčičeva 48, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Poklicne grafične šole v Ljub-
ljani, šolsko leto 79/80. s-16121

Bandelj Jože, Zrnova 18, Radenci, zavaro-
valno polico, št. 0382546. g-16268

Banjač Mario, Šmihel 2, Laško, vozniško
dovoljenje, št. 8929. p-16080

Baškovič Andrej, Šegova 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22059.
g-16013

Belec Dejan, Kozakova 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3795. s-16299

Berce Gorazd, Draga 20/A, Dornberk, spri-
čevalo 3. letnika Gostinske šole. g-16132

Bergant Jožica, Moste 21, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Pedagoške gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1969. s-16270

Berić Božo, Cesta oktobrske revolucije 7,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
6749. s-16294

Bevk Jože, Poljanska c. 96, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16653.
g-16262

Bečir Bulaja, Donji Vakuf, diplomo Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdana
leta 1990. s-16137

Bizjak Andrej, Pod Trško goro 33, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, št. 24744, izdala
UE Novo mesto. g-16010

Blaznik Branka, St. Janž 85, Radlje ob Dra-
vi, spričevalo 3. letnika. g-16014

Borjančič Marko, Nika Šturma 2, Sežana,
zaključno spričevalo Kovinarske šole Sežana
s sedežem v Kopru, št. I/687. s-16038

Bornšek Matjaž, Partizanska 2/F, Koper,
vozniško dovoljenje, izdala UE Koper. g-16221

Boškovič Anica, Zagorje, letno vozovni-
co, št. IS 00133. p-16042

Bregar Andrej, Šegova 20, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25521.
g-16020

Brenčič Ignac, Tabor 30, Logatec, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehan-
ske šole, izdal Center strokovnih šol v Ljub-
ljani, izdano leta 1969. s-16182

Brlan Maja, Bilečanska ulica 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgo-
jiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-16061

Brlan Tanja, Bilečanska ulica 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje obli-
kovne šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-16065

Brlogar Janez, Savska c. 9, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2138. p-16085

Burkeljca Boštjan, Klavčičeva ulica 2,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1993. s-16129

Buzeti Borut, Bakovci, Stare 25, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29803.
p-16010

Cerar Tone, Lužiško srbska ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002121, št. reg. 64221. s-16305

Chersicola Igor, Postojnska 7, Izola, za-
ključno spričevalo Šolskega centra v Velenju,
leta 1974. g-16210

Chersicola Maja, Postojnska 7, Izola, spri-
čevalo 1., 2., 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Koper. g-16207

Cvenkel Lesjak Marjanca, Ul. za severno
mejo 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 612500, reg. št. 47811. s-16254

Čeh Vera, Kocljevo naselje 7, Beltinci, za-
varovalno polico, št. AO 0349797. p-16066

Čemažar Matej, Lokrovec 42, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 39469. p-16005

Černe Darja, Ljubeljska ulica 10, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-16283

Čokl Uroš, Kunaverjeva ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1994. s-16077

Čuk Milan, Trubarjeva cesta 78, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 199912,
izdal MSNZ Ljubljana. s-16190

De Andrea Renata, Istrski odred 2, Koper,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Koper.
g-16220

Dežman Bojan, Sp. Gorje 99 B, Zgornje
Gorje, spričevalo 1. letnika TSŠ Jesenice.
g-16048

Del Negro Diana, Ulica frankolovskih žr-
tev 32, Celje, diplomo z dne 22. 6. 1984.
g-16049

Delosto Miranda, Polje 31, Izola, zavaro-
valno polico, št. 285039. g-16251

Depeljak Marija, Golnik 90, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 522581, ser.
št. 17152. g-16018

Dernovšek Simona, Agrokombinatska ce-
sta 6 D, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
uspehu Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
izdano leta 1991. s-16177

Deu Peter, Martina Krpana ul. 8 c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
262429. reg. št. 81899. s-16197

Dobnik Ivan, Šmatevž 3, Gomilsko, spriče-
valo 3. in 4. letnika Gimnazije Celje. s-16231

Dolenc Robert, Grič 13B, Ljubljana, carin-
sko deklaracijo za osebni avto Mercedes Benz
190 E 2. 6, letnika 1992, št. šasije
WDB2010291GO39690, št. motorja
10394212078399. s-16082

Dolenc Uroš, Predoslje 28, Kranj, vozov-
nico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-16250

Domijan Sašo, Prijateljeva ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
168467, izdala UE Ljubljana. s-16092

Donik Črtomir, Marčenkova 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17320.
s-16001

Dovič Petra, Cankarjeva cesta 24, Meki-
nje, indeks Srednje ekonomske in naravoslov-
ne šole Rudolfa Maistra Kamnik. s-16103

Drašček Bojan, Jelovškova 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 21001.
p-16083

Drovenik Šalič Tatjana, Šutna 5, Kamnik,
diplomo Pedagoške akademije, št. 3730/75.
g-16021

Đošić Goran, Ulica avnoja, Novi Pazar,
spričevalo o končani Osnovni šoli Ivan Can-
kar Vrhnika, izdano leta 1990. s-16204

Eftimov Igor, Turnše 39, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 20237. s-16230

Ekar Mitja, Srednja Bela 29 A, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 115170,
ser. št. 39225. s-16187

Erjavec Gregor, Stična 67, Ivančna Gorica,
delovno knjižico. s-16055

Farkaš Stanko, Ivana Regenta 8, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13669. p-16061

Ferencek Zlatko, Užiška 24 A, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole. p-16068

Fister Branko, Prezrenje 10, Podnart, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljen v UL
RS, št. 9 in 12/96. p-16026

Funkl Marija, Bičevje 7, Ljubljana, diplo-
mo Fakultete za arhitekturo, izdana leta 1967.
s-16259

Gantar Mojca, Rovte 41 a, Rovte, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdano leta 1994. s-16074

Garić Nataša, Ul. bratov Babnik 69, Ljub-
ljana, indeks FDV v Ljubljani. s-16272

Gasper Suzana, Hudovernikova ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. s-16100

Gašperlin Matej, Glavarjeva 80, Komenda,
spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo. g-16216

Germ Gregor, Čopova 7 A, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
18938. p-16016

Globočnik Petra, Miklošičeva 1 c, Domža-
le, delovno knjižico. g-16026

Gobec Aleš, Ponikva 1, Ponikva, zavaro-
valno polico, št. 0325724. g-16261

Golob Ida, Livarska 1, Kamnik, delovno
knjižico, izdana na ime Stanjko Golob Ida.
g-16256

Golob Miha, Snebersko nabrežje 42, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1993. s-16036

Gomol Skoberne Maja Marija, Lepodvor-
ska 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17791.

Gorenc Jasmina, Gorenja vas pri Šmarjeti
21 A, Šmarješke toplice, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1994.
s-16176

Grašič Franc, Jenkova 3, Kranj, zavaroval-
no polico, št. 0231699. g-16024

Gračner Janez, Tržišče 50, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 6267.
p-16069

Gregorič Samo, Bratovževa ploščad 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11501. s-16180

Grintal Lidija, Vremšakova 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18001.
s-16208

Gužvić Veselko, Štihova ulica 24, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske in elektro šole v Ljubljani, izdano
leta 1979. s-16058

Habjan Peter, Vegova 22, Koper, potrdilo
za voditelja čolnov, št. 02/13-3888/95.
g-16144
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Habjan Robert, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 173639, S
890322, izdala UE Ljubljana. s-16274

Hafizović Hamdija, Jezerski 159, Bosan-
ska Krupa, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
s-16044

Hamler Jože, Orehovski vrh 3, Gornja Rad-
gona, delovno knjižico. p-16067

Hartman Aleksander, Zg. Kapla 27, Kapla,
zaključno spričevalo SŠ Muta. p-16108

Horvat Ivan, Kolodvorska 15, Središče ob
Dravi, zavarovalno polico 0293228. g-16028

Hrovat Tomaž, Trebinjska ulica 14, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo, št. III-368/69
Kadetske šole za miličnike, izdano leta 1992.
s-16009

Humar Bernarda, Avče 88, Kanal, spriče-
valo 8. razreda OŠ. p-16011

Huseinbašić Dževad, Stresova 9, Kobarid,
diplomo, št. 337/5. p-16074

Husić Asim, Stare sledi 19, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10175.
p-16002

Huskić Salih, Topniška 27, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424405554.
s-16075

Ikanović Sakib, Banoviči, zaključno spri-
čevalo Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1990. s-16302

Ingolič Špela, Smoletova 10, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 20748. s-16247

Jadralni klub PIRAT, Obala 7, Portorož,
vpisni list za čoln, št. 01/03-723/76, izdan
24. 6. 1976. g-16120

Jagarinec Simon, Griže 66, Griže, vozniš-
ko dovoljenje. p-16028

Jagodic Damjana, Podgorje 92 A, Kamnik,
listino. g-16171

Jakopin Saša, Grahovo 83 B, Grahovo pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3832. p-16055

Jakopič Jerčič Slavica, Kovaška 1, Muta,
spričevalo o končani poslovodski šoli šolskega
centra E. Kardelja, šolsko leto 81/82. g-16219

Janžekovič Zvonko, Kvedrova 5, Ptuj, spri-
čevalo 4. letnika gimnazije. g-16034

Jarc Anita, Mestne njive 10, Novo mesto,
spričevalo, št. 775. g-16206

Jemc Marko, Ribče 32, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7319. s-16119

Jereb Petra, Partizanska 55, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23873. s-16194

Jerebic Vanja, Melinci 82, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 30405. p-16044

Jesenek Tomaž, Cesta na Ljubečno 6, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0229690.
g-16151

Jin Jingqoun, Litijska 76, Ljubljana, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424436332.
s-16056

Jocić Miro, Gornje Ložine 14, Stara cer-
kev, hranilno knjižico, št. 1065618. g-16170

Jolič Dalimir, Pot na Pilarno 8, Tržič, za-
ključno spričevalo Srednje kadetske šole v
Tacnu, izdano leta 1993. s-16088

Jošt Andrea, Gimnazijska 15 c, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8942.
g-16265

Jurlin Ante, Obala 93, Portorož, vozniško
dovoljenje. g-16264

Juvan Marta, Polje 10/B, Zagorje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 6938. p-16086

Kajzovar Suzana, Veliko Mlačevo 22, Gro-
suplje, diplomo Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani, izdana leta 1990. s-16248

Kaplja Gorazd, Ponoviška cesta 11, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10321.
s-16118

Kaurin Brigita, Koželjeva ulica 8 A, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Ceneta Štupar-
ja v Ljubljani, izdano leta 1995. s-16192

Kavaš Tatjana, Odranci, Ul. na kamni 7,
Lendava, delovno knjižico, ser. št. 0321520.
p-16033

Kavčič Miran, Drolčevo naselje 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S288900,
reg. št. 18007, izdala UE Kranj. g-16041

Kejžar Marija, Gorenjesavska 14, Kranj,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 1959, na ime Porenta
Marija. s-16298

Kemperle Marija Silvestra, Stantetova ul.
15, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22471. p-16090

Kepic Janez, Kidričeva cesta 32, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
živinorejsko veterinarske tehnike v Ljubljani,
izdano leta 1970. s-16089

Klemenčič Mihael, Griže 1, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14590. s-16109

Kneževič Miroljub, Knafljev trg 6, Ribni-
ca, delovno knjižico, št. 0069892. s-16073

Kožar Sandi, Količevo 64, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8763. s-16236

Kožuh Franc, Dobrova 166, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 61026.
s-16246

Kobi Gorazd, Suhadolčanova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 448501, št. reg. 165898. s-16307

Kocić Sandi, Jurčičeva 10, Brežice, za-
ključno spričevalo Srednje policijske šole v
Tacnu, izdano leta 1995. s-16153

Kocon Valter, Dolina 84, Lendava, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 12360. p-16013

Koderman Žun Breda, Ul. Ane Ziherlove
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 447704, št. reg. 37489. s-16223

Kohek Peter, Sečovlje 45, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10424. g-16167

Kokaš Lilijana, Černelavci, Pušča 133,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ, št.
104/77. p-16076

Kolar Džangira, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnzije Moste.
s-16078

Komar Tatjana, Nanoška ulica 13, Ljublja-
na, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-16287

Koradin Alenka, Ulica Gradnikove briga-
de 51, Nova Gorica, spričevalo IV. letnika
Srednje za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 1982 na ime Šavle Alenka. s-16278

Korenčan Marija, Gorenjska c. 18 a, Na-
klo, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 100/55
z dne 26. 6. 1980 Tehniške kemijske šole v
Ljubljani. p-16056

Kosec Tomaž, Šarhova 30, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8632, izdal LPP.
s-16094

Kosirnik Žiga, Reboljeva ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1993. s-16016

Kosić Uroš, Brilejeva 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 12805. s-14138

Kosić Željko, Brilejeva 4, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 5487. s-16139

Kosmač Ciril, Nova vas 11, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 762474,
ser. št. 4548. s-16060

Kovač Danica, Tomšičeva 6, Lendava, de-
lovno knjižico, ser. 5939. p-16032

Kržič Uroš, Cesta krimskega odreda 1, Vrh-
nika, spričevalo o zaključnem izpitu Železniš-
ke srednje šole v Ljubljani, izdano leta 1994,
št. 515. s-16107

Kramar Klešnik Andreja, Rjava cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
154016, S 446836, izdala Upravna enota Ljub-
ljana. s-16106

Kreft Franc, Kutinci 5, Videm ob Ščavni-
ci, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 8564.
p-16009

Križan Jožko, Ul. XIV. divizije 30, Rogaš-
ka Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14685, izdala Upravna enota Šmarje pri Jel-
šah. p-16022

Krmelj Tanja, Šutna del 86, Žabnica, spri-
čevalo IV. letnika Srednje živinorejsko veteri-
narske šole v Ljubljani, izdano leta 1979 na
ime Sladič Tanja. s-16122

Krt Siniša, Cetore 25, Izola, spričevalo 3.
letnika Srednje pomorske šole smer elektro-
tehnik, šolsko leto 92/93. g-16069

Kulovič Hadik, Milana Majcna 15, Rade-
če, spričevalo. p-16027

Kusterle Boris, Podbrdo 40, Podbrdo, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Tolmin. p-16075

Lampe Stanislav, Višnje 4 A, Col, spriče-
valo o šoferski klasifikaciji, izdano leta 1975.
s-16269

Lavrič Janez, Veliki Jelnik 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 20013.
s-16114

Leban Radmila, Cankarjeva 15, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-16039

Legan Nevenka, Triglavska ulica 36, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Pedagoške gim-
nazije, izdano leta 1979, na ime Ličen Neven-
ka. s-16052

Livnik Dejan, Tovarniška 18, Logatec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4966. s-16199

Lopert Silvester, Gotska ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 60552,
S 545253, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-16286

Lović Selma, Fabianijeva 13, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič. s-16195

Lovšin Miran, Veliko Mlačevo 22, Gro-
suplje, diplomo Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani. s-16249

Lužovec Ivan, Zagrajškova ulica 23, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 230965,
reg. št. 25178. s-16087

Lube Alojz, Klečet 13, Žužemberk, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21739.
g-16239

Lukanc Drago, Žig. vas 17, Tržič, vozniš-
ko dovoljenje. p-16004

Lukas David, Janežičeva cesta 23, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šo-
le, izdano leta 1994. s-16067

Lukič Blanka, Pavšičeva ulica 22, Loga-
tec, spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdani na ime
Brajovič Blanka. s-16053

Lukič Oliver, Zlato polje 2 b, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809382, reg.
št. 44537. g-16019

Lutz Stjepan, Čopova 11, Celje, listino.
p-16046

Magdič Simon, Cven 76/c, Ljutomer, spri-
čevalo 3. letnika SETUAŠ Murska Sobota.
g-16025

Magdič Simon, Cven 76/c, Ljutomer, spri-
čevalo 4. letnika SETJAŠ Murska Sobota.
g-16032

Magolič Jože, Pot Draga Jakopiča 18 A,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu šole
za miličnike kadete, izdano leta 1976. s-16011

Malenšek Nevenka, Poljane nad Škofjo Lo-
ko 32, Poljane, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je Boris Ziherl v Škofji Loki, izdano leta 1976,
na ime Potočnik Nevenka. s-16134

Maletin Kolarič Maja, Aljaževa ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika , šolsko
leto 1967/68 in 68/69, na ime Kolarič Maja.
s-16054

Maričič Vojislav, Titova 16, Jesenice, spri-
čevalo OŠ Tone Čufar. g-16253

Maršič Ivan, Vanganelska 9, Koper, diplo-
mo Poklicne kovinarske šole v Kopru, izdana
leta 1965. g-16260

Matičič Slavko, Vanganelska 23, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 474, izdala UEKoper.
g-16252
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Maver Mojca, Na gmajni 23, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 30145. s-16145

Mežnar Dušan, Ob Meži 16, Mežica, de-
lovno knjižico. s-16003

Medoš Zdravko, Drenovec 10, Vinica pri
Črnomlju, spričevalo o zaključnem uspehu.
p-16007

Medved Cvetka, Primož nad Muto 39, Mu-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5891.
p-16050

Mejak Boštjan, Bogomira Magajne 12, Izo-
la, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in
prometne šole, šolsko leto 93/94. g-16154

Mekinc Uroš, Ul. bratov Martinec 35,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1048, izdal LPP. s-16205

Mencigar Matjaž, Mlaka 17 B, Komenda,
vozniško dovoljenje, št. 501088. g-16029

Mencin Klavdija, Herbesteinova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1992. s-16081

Meško Jože, Volkmerjeva 1, Ljutomer,
spričevalo, šolsko leto 1970/71. p-16064

Miklič Rasto, Kvedrova cesta 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 166776,
S 932. 457, izdala UE Ljubljana. s-16097

Mikuž Jure, Črni vrh 8, Črni vrh nad Idrijo,
vozniško dovoljenje, izdala Ue Idrija. p-16060

Mišić Nena, Zajelše 4, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 61135.
s-16193

Mlakar Katrin, Sp. Partinje 26, Lenart, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 937. s-16113

Mlakar Miha, Adamičeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011686, št. reg. 200917. s-16300

Mlakar Venčeslav, Kostanjevec 7, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DERGH, št. 310. g-16116

Možina Milan, Cesta na Gradec 18, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 8912,
izdala Občina Trebnje.

Modrijan Larisa, Pot na Jošta 79, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1994. s-16004

Mramor Katja, Iršičeva 14, Celje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 23459, izdal LPP.
s-16101

Mujanović Edin (Vasiljevič), Pod taborom
7, Sežana, zaključno spričevalo, št. 908, izda-
no od CSŠ Velenje, leta 1988. p-16008

Mušič Janez, Tratnikova ulica 42, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973502, št. reg. 141439. s-16238

Nilimal Metka, Laze pri Dolskem 4, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 998679, št. reg. 206182. s-16111

Ninič Dejan, Trebinjska 13, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17593. s-16304

Novak Claudio, Vilfanova 1, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 201161,
reg. št. 7627. g-16155

Novak Elizabeta, Klek 13, Trbovlje, spri-
čevalo 1. letnika Poklicne gostinske šole v
Zagorju, izdano leta 1981. g-16214

Novak Miha, Jarška cesta 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810876,
št. reg. 191225. s-16234

Nučič Matjaž, Hribska pot 11, Grosuplje,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil Ježica. s-16091

Oblak Dušanka, Linhartova cesta 36, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
60517. s-16245

Onič Silva Peša, Na livadi 9, Rogaška Sla-
tina, spričevalo Srednje trgovske šole, izdano
leta 1975, na ime Onič Silva. g-16257

Pavlin Alberto, Knafljev trg 11, Ribnica,
delovno knjižico, št. 73246. g-16209

Pavlič Rudolf, Sp. Prebukovje 43, Šmart-
no na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. 10498. g-16124

Pekica Edi, Čevljarska 29, Koper, zavaro-
valno polico, št. 306924. g-16258

Pestar Danijela, Gorenjska c. 7, Naklo, vo-
zovnico, št. 467994, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-16149

Petković Vesna, Tenetiše 4 b, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 360446, reg.
št. 41300. s-16186

Petrak Mlekuž Mirjam, Drevored 1. maja
6, Izola, maturitetno spričevalo Vzgojiteljske
šole Koper. g-16047

Petric Uroš, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1050162, reg. št. 141604. s-16023

Petrović Zlata, Cilenškova ulica 26, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Poklicne frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1974. s-16196

Pečirer Barbara, Frankovo naselje 68, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22215. p-16057

Pintar Borut, Cesta IX korpusa 23, Ajdovš-
čina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37400, izdala UE Ajdovščina. g-16163

Pintar Jana, Šutna 9, Žabnica, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 359206, reg. št.
25737, izdala UE Kranj. g-16178

Pinter Bojan, Cvišlerji 35, Kočevje, spri-
čevalo poklicne šole. g-16126

Pirman Alenka, Šarhova ulica 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 124915,
S 566224, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-16280

Plahuta Roman, Polzela 209, Polzela, de-
lovno knjižico. p-16047

Plajbes Aleša, Visoče 8 a, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 44273. g-16006

Plut Tamara, Groharjeva 6, Kamnik, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 12323. g-16015

Požek Petra, Štuki 6/h, Ptuj, spričevalo 3.
letnika Gimnazije ptuj, šolsko leto 1993/94.
g-16148

Pocrnič Stanko, Marksova 12, Piran, matu-
ritetno spričevalo Srednje ekonomske šole, iz-
dano leta 1983. g-16212

Poje Aleksandra, Žaucerjeva 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8436.
g-16240

Poljanec Tadeja, Livold 27 B, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesar-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-16281

Poropat Igor, Porecog 135, Sečovlje, di-
plomo. g-16046

Potočnik Tea, Linhartova 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4496, izdal
LPP. s-16093

Povše Sonja, Kandijska 49, Novo mesto,
spričevalo 3. in 4. letnika poslovodske šole.
g-16217

Pratnekar Saša, Leška c. 28, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12209.
p-16017

Pratnekar Saša, Leška cesta št. 28, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12209, iz-
dala Upravna enota Ravne na Koroškem.
p-16023

Prezelj Tatjana, Topniška 33, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 06128.
s-16198

Prešeren Zoran, Krpanova 2, Sežana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu TPSEŠ Piran, št.
18/73-79. g-16030

Prosenik Duška, Jerebova 10, Metlika, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za zdravstvo in
farmacijo, šolsko leto 92/93. g-16007

Pušnik Aleš, Sadarjeva ulica 8, Komenda,
indeks Fakultete za strojništvo. s-16301

Race Marijan, Sv Anton Gregoriči 16 a,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 17203.
g-16160

Radoš Saša, Tabor 9, Ljubljana, diplomi
EPF v Mariboru, izdani leta 1989 in 1992.
p-16094

Rantaša Danijel, Hrastje, Mota 14, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8793.
p-16037

Razboršek Kristina, Ul. Franja Malgaja 41,
Šentjur, zaključno spričevalo Frizerske šole.
g-16242

Račnik Branka, Kozji vrh 10, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 4230. p-16062

Rebula Dragica, F. Baliča 19, Šempeter pri
G., vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-16077

Redjepi Neđat, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 229748,
št. reg. 146862. s-16063

Rek Jasna, Javornik 29, Ravne na Koroš-
kem, spričevalo Srednje ekonomske šole, št.
769. p-16001

Rjazancev David, Mošnje 64, Radovljica,
delovno knjižico. g-16130

Rožman Romana, Cvetka Golarja 3, Ljuto-
mer, spričevalo gimnazije Ljutomer, šolsko le-
to 92/93. g-16042

Robič Saša, Kajuhova 2, Radovljica, dijaš-
ko vozovnico na relaciji Radovljica -Ljublja-
na. g-16050

Romih Darko, Bodešče 36, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 16835,
izdala Upravna enota Radovljica. s-16275

Rotar Pavel, Clevelandska ulica 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 239718, št. reg. 14270. s-16142

Rugelj Bojan, Dražanjska 61, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2179, izda-
la UE Sevnica. p-16035

Runco Brigita, Krožna cesta 6, Koper, spri-
čevalo 4. letnika italijanske gimnazije.
g-16166

SŽ SVIK, Trg OF 7/11, Ljubljana, izkazni-
co za dodatno zdravstveno zavarovanje, na
ime Pinoza Primož, Aljaževa 4, Vir, veljavno
od 1. 1. 1996. s-16066

Samaluk Barbara, Medno 58, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Šubičeve gimnazije, iz-
dano leta 1994. s-16076

Selko Tatjana, Ljubljanska cesta 90, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29773.
s-16185

Semenič Mitja, Orehovica 1, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UEA-
jdovščina. g-16033

Setnikar Dušan, Kočevska reka 53, Kočev-
ska Reka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Be-
žigrad, izdano leta 1992. s-16175

Sevšek Marta, Dole 45, Šentjur, spričevalo
1. letnika SUKŠ, izdano na ime Gračnar Mar-
ta. p-16029

Sešel Vijko, Šaleška c. 18/A, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 14515.
p-16087

Siljan Robert, Okt. revolucije 21, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Izo-
la. p-16091

Simončič Marinka, Vratno 14, Šentjernej,
potrdilo o opravljeni usposobljenosti za trgo-
vinsko dejavnost, izdano na GZ v Ljubljani.
g-16267

Sinur Betka, Drečji vrh 18, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. s-16165

Skok Romana, Tabor 12, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 24993, izdal LPP.
s-16201

Skula Berden Jani, Vodovodna 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-16084

Slabanja Iztok, Cesta osvobodilne fronte
25, Brezovica, zavarovalno polico št. 0364812,
izdala Zavarovalnica Adriatic 14. 2. 1996.
s-16279

Slabe Nika, Cegelnice 60, Naklo, vozovni-
co, št. 468314, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-16117

Slanič  Jure,  Žavcerjeva  2,  Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14868.
s-16229
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Sledič Sonja, Arbajterjeva 10, Ptuj, spriče-
valo o končani OŠ Grajena, izdano na ime
Tetičkovič Sonja. p-16030

Slomšek Marija, Jakob 18, Šentjur, delov-
no knjižico. p-16006

Slovša Peter, Vrzdenec 69, Horjul, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 147871, S
844079, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-16102

Sodec Jožef, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
delovno knjižico. s-16079

Srebernič Andrej, Dolnje Cerovo 24, Nova
Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu. p-16065

Stangl Marija, Strahinj 111 B, Naklo, de-
lovno knjižico. s-16181

Stanič Sanja, Trnovska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 229263,
št. reg. 167921. s-16288

Starc Nataša, Predgrad 15, Stari trg/Kolpi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11292, iz-
dala UE Kočevje. g-16127

Starina Zdravko, Sallaumines 10 A, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3448. g-16125

Stojanovič Slobodan, Streliška 5, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424438357. s-16235

Stojc Jani, Cirkuše 1 A, Laze v Tuhinju,
spričevalo. g-16131

Stopar Jadran, Spodnja Branica 8, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-16040

Strain Katarina, Tržaška cesta 477, Brezo-
vica, delovno knjižico. s-16110

Strohmajer Mark, Kovinarska 12/A, Kam-
nik, spričevalo, izdano leta 1992. g-16027

Stupar Branko, Dobrova 32, Izola, vozniš-
ko dovoljenje, št. 5874. p-16036

Sumar Mariella, Ilirska 9, Izola, spričevalo
4. letnika Gimnazije, izdano na ime Karbon-
čič Mariella. g-16213

Suša Vesna, Cesta na Lenivec 20, Sežana,
zaključno spričevalo, št. 2053 EAŠC Koper z
dne 25. 8. 1978. g-16152

Sušnik Monika, Preska 12, Tržič, delovno
knjižico, št. 34, izdana na ime Perne Monika.
g-16005

Svoljšak Aleš, Cesta na Svetje 4’0, Med-
vode, diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, izdana leta 1985. s-16051

Šarič Petra, Skolibrova 8, Ormož, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Frana Miklošiča Lju-
tomer. g-16035

Šega Domen, Ragovska 12, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. I/G
II-V/503. g-16012

Šelih Ivanka-Adriatic d. d., Šarhova 8, Slo-
venske Konjice, zavarovalno polico, št.
362673. g-16043

Šibič Maja, Celovška 28, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 20693, izdal LPP.
s-16096

Šijanec Marija, Tugomerjeva ulica 2, Ljub-
ljana, preklic delovne knjižice, objavljeno v
UL RS, št. 14/96. s-16243

Šijanec Marija, Tugomerjeva ulica 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico - duplikat, reg. št.
1445. s-16244

Škofic Marta, Ljubljanska cesta 33, Kočevje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske šole v
Ljubljani, izdani na ime Jazbec Marta. s-16022

Škrjanec Marjana, Kolodvorska 19, Pivka,
zavarovalno polico, št. 0273418. g-16266

Špende Darij, Batuje 50, Črniče, zaključno
spričevalo Poklicne elektro šole v Ljubljani,
izdano leta 1974. s-16306

Špes Marija Polenik, Poštna pot 1, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 6822 z dne
22. 6. 1977 Poklicne oblačilne šole v Celju.
s-16140

Špoljar Vladimira Hijacinta, Prištinska uli-
ca 14, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-16188

Šrumpfl Klavdija, Javornik 33, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15494. p-16019

Šterman Aleksander, Kolodvorska 2, Ptuj,
spričevalo 3. letnika srednje šole. p-16043

Štimac Dragica, Moste 62, Komenda, spri-
čevalo. g-16115

Štrous Tadej, Gabrsko 55, Trbovlje, letno
vozovnico, št. 026-0010, za šolsko leto
1995/96. p-16041

Štrukelj Gorazd, Pot na Zali Rovt 9, Tržič,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana Šiš-
ka, izdano leta 1994. s-16157

Štrukelj Irena, Dob, Vegova 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29268.
s-16083

Šuc  Boštjan,  Ulica  Tončke  Čečeve  12,
Ljubljana,  zavarovalno  polico  št.  272760,
izdala  Zavarovalna  družba  Adriatic.
s-16105

Šumečnik Janko, Loke 10, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 5554. p-16034

Šurlan Jelka, Vodopivčeva 14 a, Koper,
izkaznico področna enota TK naprav center
ATC Koper Telekom Slovenije. g-16162

Švigelj Anton, Zavrh pri Borovnici 5, Bo-
rovnica, zavarovalnica št. AO št. 0294117, od
6. 3. 1995, bonus 5o% 3 PR, izdala Zavaro-
valna družba Adriatic. s-16189

Ternovec Jerneja, Cesta na Čuklje 11, Šem-
peter pri G., spričevalo 3. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. s-16179

Tesko Zoran, Cesta talcev 54, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1013064, ser. št. 155405. s-16070

Tesko Zoran, Cesta talcev 54, Medvode,
zavarovalno polico, št. 332151. s-16071

Testen Marko, Jana Husa 39, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36186, izdal
LPP. s-16099

Tomažič Mateja, Hrib 11, Vrhnika, delov-
no knjižico. s-16227

Tomšič Sebastjan, Drenov grič 129, Vrhni-
ka, delovno knjižico. s-16241

Toni Martin, Ig 116, Ig, spričevalo 3. letni-
ka in spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, iz-
dana leta 1976. s-16183

Topolnik Feliks, Križevci 65, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo za poklicnega voznika,
izdano leta 1981. g-16150

Trampuž Petra, V Murglah 55, Ljubljana,
diplomo Srednje pedogoške šole v Ljubljani,
izdana leta 1990. s-16064

Treven Blaž, Savska c. 1, Jesenice, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje lesarke šole
v Škofji Loki. g-16017

Triplat Kristijan, Ul. 3. julija 6, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 21201.
p-16088

Trofenik Šulek Verena, Kavče 63, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10295.
p-16089

Trojanšek Franc, Vikrče 28, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 927126,
ser. št. 68714. s-16072

Turk Nina, Vaše 9, Medvode, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 8496. s-16146

Udovič Jana, Križna ulica 51, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. s-16271

Vertovšek Žiga, Cesta Jaka Platiše 3, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesar-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1994. s-16085

Vižintin Vodopivec Vlasta, Ivana Suliča
12 A, Šempeter pri G., vozniško dovoljenje,
kat. BGH. p-16038

Vister Valentin, Pod lipami 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 139660,
št. reg. 36252. s-16291

Voušek Lili, Štihova ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 202818, S
1011658, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-16203

Vrbić Željko, Štefanova ulica 3, Ljubljana,
potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/13-1001/95.
s-16135

Vukmirovič Mladen, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 281573.
s-16200

Xiang Xiaojin, Litijska 76, Ljubljana, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424439436.
s-16057

Zadravec Vladimir, Kraigherjeva 29, Ptuj,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole
v Ptuju, izdano leta 1969. g-16143

Zafič Ana, Ul. stare pravde 2, Brežice, de-
lovno knjižico. g-16263

Zagrajšek Zvonka, Preglov trg 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 175056.
s-16164

Zakrajšek Jasmina, Jenkova cesta 21, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18844. s-16293

Zalokar Zora, Titova 22, Jesenice, listino.
g-16168

Zorc Andrej, Adamičeva cesta 3 A, Gro-
suplje, maturitetno spričevalo Kadetske šole v
Tacnu, izdano leta 1981. s-16031

Zore Andrej, Stanežiče 59, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11941. s-16136

Zore Borut, Slatnarjeva ulica 15, Kamnik,
indeks Srednje železničarske šole v Mariboru.
s-16215

Zupan Jure, Brezje 19, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. AH. g-16128

Žagar Goran, Ig 444, Ig, spričevalo o kon-
čani OŠ Ledina, leta 1993. s-16039

Žagar Goran, Ig 444, Ig, spričevalo 1. let-
nika Upravno administrativne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1994. s-16040

Žagar Matjaž, Hrušica 63, Jesenice, spriče-
valo o končani osnovno šolski obveznosti.
g-16218

Žagar Zvone, Ul. bratov Učakar 116, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11447.
s-16224

Žalar Neža, Ivenca 27, Vojnik, zavaroval-
no polico, št. 0291495. g-16080

Žalig Jožef, Š. Kovača 60, Turnišče, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 12378. g-16295

Žavbi Marija, Fazanska 2, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BCH, št. 31093. g-16156

Živkovič Aleksandra, Zvezda 5, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za družboslovje in splo-
šno kultur, izdana leta 1989. s-16159

Žnidarič Vitomira, Mazijeva 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36491.
s-16303

Žorž Marija, Prešernova 53, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17623.
s-16211

Žumer Francka, Kotnikova 12, Ljubljana,
diplomo Pedagoške fakultete v Ljubljani, iz-
dana 24. 2. 1978. s-16133
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