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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-36294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05711 z dne 16. 1. 1996, pri subjektu
vpisa ISKRA AVI, podjetje za avtomati-
zacijo v industriji, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 21, pod vložno št. 1/07956/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča vpis začetka red-
ne likvidacije s temile podatki:

Matična št. 5400015
Firma: ISKRA AVI, podjetje za avto-

matizacijo v industriji, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21 – v likvidaciji

Skrajšana  firma:  ISKRA  AVI,  d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pukl Jože, razrešen 28. 11. 1995,
likvidator Pukl Jože, imenovan 28. 11. 1995,
Ljubljana, Ažmanova 4, zastopa brez ome-
jitev.

Sklep skupščine z dne 28. 11. 1995 o
začetku redne likvidacije.

Rg-21454

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/04293 z dne 24. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa MAIA, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Masljeva ulica 3, pod vložno
št. 1/02739/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št. 5299756
Firma: MAIA, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Domžale, Masljeva ulica 3
Skrajšana firma: MAIA, d.o.o., Dom-

žale
Sedež: Domžale, Masljeva ulica 3.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 2148/94 Rg-21848

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljice sklenilo objaviti sklep:

Družba LONA, podjetje za knjigovod-
ske storitve in trgovino, d.o.o., Miklošiče-
va 1, Celje, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Družba ima družbenico, in sicer: Durko-
vič Polona, Senožete 6, Rimske Toplice, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 21. 4.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 6. 9. 1995

Srg 2696/94 Rg-23421

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba CESAR, gostinstvo in trgovi-
na, d.o.o., Škofja vas, Zadobrova 1, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima družbenika, in sicer: Budja
Janez, Zadobrova 1, Škofja vas, ki prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 25. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 9. 1995

Srg 2759/94 Rg-23428

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba ALKA, svečarstvo, d.o.o., Bra-
slovče, Glinje 4, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima družbenika, in sicer: Šolinc
Bojan, Braslovče, Glinje 4, ki prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 27. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 9. 1995

Srg 4295/94 Rg-24576

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba FANATIC, d.o.o., agencija za
turizem, Škale 1, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer: Pre-
ložnik Rok, Cankarjeva 1/b, Velenje, Lip-
nik Aleš, Škale 130, Velenje in Čas Miloš,
Šentjanž 78, Šentjanž, ki prevzamejo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benike po vloženih deležih.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 6. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 2656/94 Rg-24631

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljice sklenilo objaviti sklep:

Družba MORIS, d.o.o., podjetje za pro-
izvodno in storitveno dejavnost, Teharje
24, Teharje, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Družba ima družbenico, in sicer: Jožefa
Modic, Teharje 24, Teharje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 25. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 16. 10. 1995

Srg 3050/94 Rg-24646

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba  PODBREGAR,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ojstriška vas 47, Tabor, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima družbenika, in sicer: Pod-
bregar Ivan, Ojstriška vas 47, Tabor, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 2. 6. 1994.

Srg 2734/94 Rg-24681

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljice sklenilo objaviti sklep:

Družba CORSO-IT-NE, poučevanje tu-
jih jezikov, d.o.o., Florjana Pohlina 1, Ža-
lec, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima družbenico, in sicer: Cest-
nik Mira, Florjana Pohlina 1, Žalec, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbeni-
ca.

Sklep je sprejela družbenica dne 30. 5.
1994.

Srg 3703/94 Rg-24687

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba OVEN, dermoplastika in trgo-
vina, d.o.o., Podvrh 20, Mozirje, preneha
po skrajšanem postopku.
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Družba ima družbenika, in sicer: Lednik
Andrej, Podvrh 20, Mozirje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 1. 12.

1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklepe o izbrisu družb iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 3892/94 Rg-24903

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba TIK-TAK, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Erjavčeva 5, Ce-
lje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima družbenika, in sicer: Godnik
Dušan in Godnik Marija, oba Erjavčeva 5,
Celje, ki prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih

Sklep sta sprejela družbenika dne 22. 12.
1994.

Srg 4256/94 Rg-25107

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba PIRC, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Lahomšek 1, Laško, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima družbenika, in sicer: Pražni-
kar Sašo, Lahomšek 1, Laško in Grešak Ka-
tarina, Zg. Rečica 89, Laško, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 28. 12.
1994.

Zoper ta sklepa je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklepa o izbrisu družb iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 10. 1995

Srg 4055/94 Rg-26570

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba  PRO  domo,  posredništvo  in
proizvodnja orodij, d.o.o., Radeče, Tito-
va 48, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima družbenika, in sicer: Petaver
Tomaž, Radeče, Titova 48, ki prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 27. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 9. 10. 1995

Srg 94/02072 Rg-26797

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02072 z dne 21. 11. 1995, pod št.
vložka 1/06177/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa iz registra
s temile podatki:

Firma:  ES  INTER,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Do-
brna, Vinska gorica 30/b

Skrajšana firma: ES INTER, d.o.o., Do-
brna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrna, Vinska gorica 30/b
Osnovni kapital: 110.500 SIT
Sklep družbenikov z dne 24. 3. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
meta družbenika Es Vinko, Vinska gorica
30b, Dobrna in Pintar Bojan, Nušičeva 2,
Celje.

Srg 970/95 Rg-27730

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba ELEKTROSISTEM, projekti-
ranje, proizvodnja in prodaja, d.o.o., Ce-
lje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima družbenika, in sicer: Gvajc
Ivan in Gvajc Zvezdana, oba Celje, Erjav-
čeva 32, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 4. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 13. 12. 1995

Srg 94/01053 Rg-30480

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01053 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01312/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: WATMER, ekonomski inženi-
ring, d.o.o., Celje, Iršičeva 4

Skrajšana firma: WATMER, d.o.o., Ce-
lje, Iršičeva 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Iršičeva 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 20. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1053/94 z dne 16. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1053/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela družbenica
Klavdija Maruša, Ul. Franja Malgaja 37,
Šentjur.

Srg 94/03150 Rg-30484

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03150 z dne 3. 1. 1996, pod št.

vložka 1/00772/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5296196
Firma: TRIKO, trgovina in konfekci-

ja, d.o.o., Ul. 29. novembra 24, Celje
Skrajšana firma: TRIKO CELJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Ul. 29. novembra 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 15. 6. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3150/94 z dne 28. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3150/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Turnšek
Franc, Celje, Goriška 6 in Kolar Blaž, Prija-
teljeva 12, Šentjur.

Srg 94/02496 Rg-30485

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02496 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01665/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5363403
Firma: VAKUM, podjetje za proizvod-

njo in trgovino – export in import, d.o.o.,
Kocbekova cesta 35, Škofja vas

Skrajšana firma: VAKUM, d.o.o., Lju-
bečna – Kocbekova cesta 35, Škofja vas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofja vas, Kocbekova cesta 35
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 6. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2496/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2496/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Ojsteršek
Zinka in Ojsteršek Venčeslav, oba Kocbe-
kova c. 35, Škofja vas.

Srg 94/02386 Rg-30489

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02386 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/05619/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: KOVINOCONTI CELJE, pod-
jetje  za  zunanjo  in  notranjo  trgovino,
d.o.o., Celje, Mariborska 7

Skrajšana  firma:  KOVINOCONTI –
CELJE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Mariborska 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep o prenehanju družbe po skrajša-

nem postopku (Srg 2386/94 z dne 6. 9.
1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2386/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela družbenika
Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska 7 in
ALL CONTI TRADING, d.o.o., Ljubljana,
Brilerjeva 15.
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Srg 94/02254 Rg-30499

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02254 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02112/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: IVOLES, proizvodnja, trgovi-
na, gostinstvo, d.o.o., Celje, Medlog 25

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

govornostjo
Sedež: Celje, Medlog 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 6. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2254/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2254/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Krobat Ivan, Medlog 25, Celje.

Srg 94/02614 Rg-30501

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02614 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01822/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: HAJDI, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, inženiring in razvoj, d.o.o.,
Tržaška 3, Celje

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

govornostjo
Sedež: Celje, Tržaška 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 14. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2614/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2614/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli družbeniki
Hajdinjak Mira in Hajdinjak Silvo, oba Tr-
žaška 3, Celje ter Karanušič Jadranka, He-
čimovičeva 6, Zagreb, R Hrvaška.

Srg 94/02826 Rg-30503

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02826 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02559/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5466920
Firma: AVTOPREVOZ COMMERCE,

prevozniško podjetje, d.o.o., Petrovče
Skrajšana   firma:   AVTOPREVOZ

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

govornostjo
Sedež: Petrovče, Levec 56
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 19. 9. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2826/94 z dne 19. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2826/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Zadruga Av-
toprevoz,  z.o.o.,  Maribor,  Pristaniška  uli-
ca 8.

Srg 94/02498 Rg-30505

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02498 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/05796/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: TRADING, podjetje za trgovi-
no  in  storitve,  d.o.o.,  Velenje,  Dušana
Kvedra 11

Skrajšana firma: TRADING, d.o.o., Ve-
lenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velenje, Dušana Kvedra 11
Osnovni kapital: 112.035 SIT
Sklep družbenika z dne 17. 5. 1994 (Srg

2498/94 z dne 6. 9. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku (Srg 2498/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Kajsersberger Ernest, Dušana Kvedra 11,
Velenje.

Srg 94/02665 Rg-30506

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02665 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04545/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5658039
Firma: DAMI, proizvodnja, storitve in

vzdrževanje, d.o.o., Planina 25/a, Planina
pri Sevnici

Skrajšana firma: DAMI, d.o.o., Planina
pri Sevnici, Planina 25/a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Planina  pri  Sevnici,  Planina
25/a

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 24. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2665/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku (Srg 2665/94 z dne 3. 1. 1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela družbenika
Žibret Darinka in Žibret Bogomir, oba Pla-
nina 25/a, Planina pri Sevnici.

Srg 94/02809 Rg-30507

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02809 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/00719/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5294681
Firma: RING-PRO, podjetje za raču-

nalniški inženiring, d.o.o., Latkova vas,
Prebold

Skrajšana  firma:  RING-PRO,  d.o.o.,
Prebold

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prebold, Latkova vas
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 19. 9. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2809/94 z dne 19. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2809/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Vidmajer
Vojko, Velenjska c. 5, Žalec in Klančnik
Jožef, Latkova vas 80, Prebold.

Srg 94/02756 Rg-30508

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02756 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04649/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5681731
Firma: ELERA, informacijski inženi-

ring, d.o.o., Velenje, Tavčarjeva 35
Skrajšana firma: ELERA, d.o.o., Vele-

nje, Tavčarjeva 35
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Velenje, Tavčarjeva 35
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 18. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2756/95 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2756/95 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli družbeniki
Hudomalj Emil, Tavčarjeva 35, Velenje,
Bremšak Barbara, Majaronova 19, Ljublja-
na, Jauk Avgust, Linhartova 34, Ljubljana,
Majcen Milena, Dobrova 5, Celje in Šket
Željko, Šentvid pri Grobelnem 53, Šmarje
pri Jelšah.

Srg 94/02825 Rg-30509

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02825 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02558/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5466911
Firma: AVTOPREVOZ LIPA, prevoz-

niško podjetje, d.o.o., Mozirje
Skrajšana  firma:  AVTOPREVOZ  LI-

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

govornostjo
Sedež: Mozirje, Savinjska cesta 31
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 19. 9. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2825/94 z dne 19. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2825/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Zadruga Ma-
ribor, z.o.o., Maribor, Pristaniška 8.

Srg 94/03220 Rg-31793

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03220 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01227/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5364019
Firma: PUL, podjetje za opravljanje

intelektualnih storitev, d.o.o., Celje, Tr-
novlje 64/a

Skrajšana firma: PUL, d.o.o., Celje, Tr-
novlje 64/a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Celje, Trnovlje 64/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenice z dne 6. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3220/94 z dne 18. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3220/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela družbenica
Planinšek Fanika, Trnovlje 64/a, Celje.

Srg 94/02931 Rg-33048

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02931 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01697/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: UTRIP, proizvodnja in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Spodnje Kraše 10,
Šmartno ob Dreti

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

govornostjo
Sedež: Šmartno ob Dreti, Spodnje Kra-

še 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 30. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2931/94 z dne 20. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2931/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Sivec Peter, Bočna Delca 3, Šmartno ob
Dreti.

Srg 2770/94 Rg-33060

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba ADRIJA, trgovina, proizvod-
nja, storitve, d.o.o., Celje, Gregorčičeva
1, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Manenica Bojan, Gregorčičeva 1, Celje, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejela skupščina družbe dne

27. 5. 1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v

15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 29. 1. 1996

KOPER

Srg 94/02495 Rg-26949

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02495 z dne 21. 11. 1995, pod št. vložka
1/03277/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5875820
Firma:  GEOM,  storitve  s  področja

gradbeništva  in  arhitekture,  ekologije,
posredovanja  pri  prodaji  nepremičnin,
geodetske storitve, d.o.o., Sežana

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

govornostjo
Sedež: Sežana, Franca Segulina 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kukanja Marko.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2495/94 z dne
21. 11. 1995. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel usta-
novitelj Marko Kukanja iz Sežane, Ul. Fran-
ca Segulina št. 2.

Srg 94/02693 Rg-26952

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02693 z dne 21. 11. 1995, pod št. vložka
1/02156/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5500117
Firma: ALLIMEX, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ALLIMEX, d.o.o., Ko-

per
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Dolinska 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Umer Marica.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2693/94 z dne
21. 11. 1995. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela
družbenica Marica Umer iz Kopra, Dolin-
ska 34.

Srg 94/01619 Rg-31992

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01619 z dne 5. 1. 1996, pod št. vložka
1/01560/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5426286
Firma: MAT, podjetje za gostinstvo,

trgovino in turizem, d.o.o., Dutovlje št.
50, Dutovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dutovlje, Dutovlje št. 50
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1619/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela Ve-
sna in Marjan Tavčar, oba Dutovlje št. 50,
Dutovlje.

Srg 94/02005 Rg-31995

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02005 z dne 5. 1. 1996, pod št. vložka
1/02452/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5529310
Firma:  SPLOŠNI  ŠKOFIJSKI  SER-

VIS, podjetje za gradbeništvo in trgovi-
no, d.o.o., Koper, Trg revolucije št. 11

Skrajšana firma: SPLOŠNI ŠKOFIJSKI
SERVIS, d.o.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Trg revolucije 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2005/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Škofij-
ski ordinariat Koper, trg revolucije 11, Ko-
per.

Srg 94/02091 Rg-31999

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02091 z dne 5. 1. 1996, pod št. vložka
1/02948/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5627265
Firma: ZOFIJA, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o., Prestranek, Reška 4/b
Skrajšana firma: ZOFIJA, d.o.o., Pre-

stranek
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prestranek, Reška 4/b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2091/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Jože
Mlakar iz Prestranka, Reška 4/b.

Srg 94/02762 Rg-32013

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02762 z dne 5. 1. 1996, pod št. vložka
1/04242/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5787238
Firma: APEFRUIT, trgovina, posredo-

vanje, in storitve, d.o.o., Koper, Ferrar-
ska 10

Skrajšana  firma:  APEFRUIT,  d.o.o.,
Koper, Ferrarska 10

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Ferrarska ulica 10
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2762/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Čuber
Božidar iz Ankarana, Jadranska c. 14/e.

Srg 94/02918 Rg-32015

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/92918 z dne 5. 1. 1996, pod št. vložka
1/04396/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5796741
Firma:  IDEJA,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Šmihel 28, Pivka
Skrajšana firma: IDEJA, d.o.o., Pivka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pivka, Šmihel 28
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2918/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Peter
Kaluža iz Košane, Nova Sušica 1.
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Srg 94/03002 Rg-32016

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03002 z dne 5. 1. 1996, pod št. vložka
1/01129/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5352851
Firma:  DANIJELA,  trgovina,  d.o.o.,

Koper
Skrajšana  firma:  DANIJELA,  d.o.o.,

Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Beblerjeva 8
Osnovni kapital: 202.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3002/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela Da-
nijela Hočevar iz Kopra, Kvedrova 12 in
Tulio Maraspin, Vidali 9, Trst, Italija.

Srg 94/03371 Rg-32020

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03371 z dne 5. 1. 1996, pod št. vložka
1/03226/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5653886
Firma: ELMAR, proizvodnja, uvoz-iz-

voz, zastopstvo in servis, d.o.o., Koper,
Šmarska c. 70

Skrajšana firma: ELMAR, d.o.o., Ko-
per, Šmarska c. 70

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Šmarska c. 70
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3371/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Jožef
Mars iz Pirana, IX. korpusa 26.

KRANJ

Srg 4012/94 Rg-12320

Družba KIT AJDNA, d.o.o., podjetje
za izdelavo strojnih in avtomobilskih de-
lov, trgovino in gostinstvo, Žirovnica, s
sedežem Žirovnica, Moste 76a, vpisana na
reg. vl. št. 1/1964/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Otoničar Ivan in Otoničar Ve-
sna, oba Moste 76a, Žirovnica.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 14. 3. 1995

Srg 3646/94 Rg-20357

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3646/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3539/00, vpiše izbris družbe EOS,
podjetje za trgovino in storitve, Škofja
Loka, d.o.o., s sedežem Škofja Loka, Gro-
harjevo naselje 38, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 4071/94 Rg-24041

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 4071/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/919/00, vpiše izbris družbe TPK,
podjetje za proizvodnjo pozamentarije in
tkanin, zunanja trgovina in zastopanje tu-
jih firm, Kranj, d.o.o., s sedežem v Kra-
nju, Stošičeva 3, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Srg 3898/94 Rg-31090

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3898/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
10. 1. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2051/00, vpiše izbris družbe Pod-
jetje KONPARK BLED, d.o.o., s sedežem
Bled, Rečiška cesta št. 2, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Srg 1176/95 Rg-31093

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1176/95, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
8. 1. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4311/00, vpiše izbris družbe CAR-
NICA, storitve in trgovina, d.o.o., Jeseni-
ce, s sedežem Šmidova 17, Jesenice, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 240/95 Rg-31095

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 240/95, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 8. 1.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2461/00, vpiše izbris družbe MI-
TRA,  podjetje  za  marketing,  trgovino,
promet in turizem, d.o.o., Jesenice, s se-
dežem na Jesenicah, Tomšičeva 73, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 2647/94 Rg-31096

Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-
nju, je v registrski zadevi št. Srg 2647/94,
zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku dne 8. 1. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/408/00, vpiše izbris družbe ALDI,
podjetje za posredovanje, svetovanje, ko-
misijske  in  zastopniške  posle,  d.o.o.,
Kranj, s sedežem v Kranju, Partizanska
10f, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

KRŠKO

Srg 2099/94 Rg-22915

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba TRANS, transportno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Šentjanž, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Majcen Milan, Šentjanž
17,  Šentjanž,  z  ustanovitvenim  kapita-
lom 8.000 SIT,  ki  prevzema  obveznost
plačila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Majcen Mi-
lana, Šentjanž 17, Šentjanž.

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 Krškem

dne 25. 9. 1995

Srg 1993/94 Rg-26576

Okrožno sodišče v Krškem je kot regi-
strsko sodišče na predlog sklenilo:

ROKO, podjetje za proizvodnjo in sto-
ritve, d.o.o., Sevnica, Florjanska 74, Sev-
nica, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Roman Ko-
zinc, Florjanska 74, Sevnica.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem
sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 20. 11. 1995

Srg 2765/94 Rg-30308

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba FIFTI-FIFTI, podjetje za go-
stinstvo, turizem in trgovino, Krško,
d.o.o., Kolodvorska 4b, Krško, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Janjanin Željko in Ja-
njanin Jenny, oba Krško, Kolodvorska 4b, z
ustanovitvenim kapitalom 2.200 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.200 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Janjanin
Željka in Janjanin Jenny, oba Krško, Kolod-
vorska 4b.

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 Krškem

dne 8. 1. 1996
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Srg 9/96 Rg-30653

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba ORANGE LINE, uvoz, izvoz,
marketing, Brežice, d.o.o., Topliška 35,
Brežice, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Branka Motore in Žar-
ko Ribič, oba Kvedrova 9b, Sevnica, z usta-
novitvenim kapitalom 129.500 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 129.500 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Branko Mo-
tore in Žarka Ribiča, oba Kvedrova 9b, Sev-
nica.

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 Krškem

dne 15. 1. 1996

LJUBLJANA

Srg 94/10645 Rg-24797

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10645 z dne 31. 8. 1995, pod št. vložka
1/02086/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. : 5286310
Firma:  JABOLKO,  trajna  delovna

skupnost samostojnih kulturnih delavcev
p.o., Gosposka 18, Ljubljana

Pravno org. oblika: TDS
Sedež: Ljubljana, Gosposka 18
Ustanovitelji: Smolej Branko, Beton

Leon in Žerovnik Metka, vsi izstopili 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 prevza-
mejo Smolej Branko, Obirska 1, Ljubljana,
Beton Leon, Zaloška 76a, Ljubljana in Že-
rovnik Metka, Vaše 14a, Medvode.

Srg 94/10776 Rg-24803

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10776 z dne 31. 8. 1995, pod št. vložka
1/22241/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. : 5750512
Firma:  HALTERDENT,  podjetje  za

proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Kamnik, Šmarca, Stegne 11

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamnik, Stegne 11, Šmarca

Ustanovitelj: Korbar Vilko, izstopil 6. 3.
1995.

Sklep skupščine z dne 6. 3. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma ustanovitelj Korbar Vilko, Stegne 11,
Šmarca, Kamnik.

Srg 94/09627 Rg-25152

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09627 z dne 15. 9. 1995, pod št. vložka
1/21531/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: J & M MONTDEKOR, monta-
ža karnis in zaves, d.o.o., Polhov Gradec

Skrajšana  firma:  J & M  MONTDE-
KOR, d.o.o., Polhov Gradec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polhov Gradec, Dolenja vas 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Širok Janez, izstopil 23. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Širok Janez, Dolenja vas 2, Polhov Gra-
dec.

Srg 94/09117 Rg-26034

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09117 z dne 26. 9. 1995, pod št. vložka
1/23825/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. : 5776210
Firma: WOLF–INVEST, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 291
Skrajšana   firma:   WOLF–INVEST,

d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 291
Ustanovitelj: Volf Dušan, izstopil 16. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 16. 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 Dušan Volf, Chengdujska 29, Ljubljana.

Srg 94/04488 Rg-27977

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04488 z dne 4. 7. 1995, pod št. vložka
1/03803/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ANDASA, projektiranje, inže-
niring, trgovina, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kamnogoriška 49
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjc Darja in Kuštrin

Mihajlo, oba izstopila 25. 4. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Darja Kranjc, Rožna dolina IV/39,
Ljubljana in Mihajlo Kuštrin, Srednje Ga-
meljne 30a, Ljubljana.

Srg 94/05282 Rg-27985

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05282 z dne 9. 6. 1995, pod št. vložka
1/24251/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PETRA TP, trgovina, marke-
ting, turizem, d.o.o., Ljubljana, Rožna do-
lina 5/XII

Skrajšana  firma:  PETRA  TP,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rožna dolina 5/XII
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Orlov Petra, izstopila

20. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Orlov Petra, Rožna dolina 5/XII, Ljub-
ljana.

Srg 94/06026 Rg-28020

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06026 z dne 7. 6. 1995, pod št. vložka
1/22825/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ŠPICA. VIP, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Cerknica

Skrajšana  firma:  ŠPICA.  VIP,  d.o.o.,
Cerknica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cerknica, Cesta 4. maja 73
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Lovko Violeta, izstopi-

la 9. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Lovko Violeta, Peščenk 7, Cerknica.

Srg 94/06142 Rg-28026

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06142 z dne 9. 6. 1995, pod št. vlož-
ka 1/15698/00, izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: IS-TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  IS-TRADE,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Avčinova ulica 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Smrekar Ivan, izstopil 9. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
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zel Smrekar Ivan, Avčinova ulica 4, Ljub-
ljana.

Srg 94/06182 Rg-28031

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06182 z dne 7. 6. 1995, pod št. vložka
1/04499/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SPONKA, trgovina s papirno
galanterijo, d.o.o., Ljubljana, Reboljeva
15

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Reboljeva 15
Osnovni kapital: 2.020 SIT
Ustanovitelj: Janež Maksimiljan, izsto-

pil 12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Maksimiljan Janež, Fabianijeva 13,
Ljubljana.

Srg 94/07816 Rg-28042

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07816 z dne 9. 6. 1995, pod št. vložka
1/10252/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CIPRESA, podjetje za računal-
niški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Bratov
Babnik 24

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bratov Babnik 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Bilobrk Ljubica, izsto-

pila 20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Bilobrk Ljubica, Bratov Babnik 24,
Ljubljana.

Srg 94/02662 Rg-30048

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02662 z dne 29. 8. 1995, pod št. vložka
1/08501/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  PRO-CAR,  podjetje  za  pro-
izvodnjo elektronskih elementov, apara-
tov ter naprav in trgovino, d.o.o., Loga-
tec, Tičnica 2a

Skrajšana firma: PRO-CAR, d.o.o., Lo-
gatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Tičnica 2a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Oblak Tanja, izstopila

12. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Oblak Tanja, Tičnica 2a, Logatec.

Srg 94/02759 Rg-30059

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02759 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/20332/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PEVEC, finančni inženiring in
trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Domžale, Češminova 13
Osnovni kapital: 104.000 SIT
Ustanoviteljica: Leben-Pevec Marija, iz-

stopila 13. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Leben-Pevec Marija, Češminova 13,
Domžale.

Srg 94/09029 Rg-30132

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09029 z dne 7. 11. 1995, pod št. vložka
1/13008/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: IRIDA TRADE, zunanja trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Rimska 8

Skrajšana firma: IRIDA TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, Rimska 8

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rimska 8
Osnovni kapital: 31.000 SIT
Ustanovitelji: Bakarčič Andreja, Beg

Hermina, Belinger Savo, Beltram Kovačič
Jelka, Čepin Alenka, Černe Janja, Debevec
Stanislava, Dervišič Breda, Gabrijel Ana,
Gerbec Martina, Golob Miroslava, Gosenca
Zdenka, Gostinčar Maja, Hribšek Anica,
Hubad Anka, Jelnikar Milena, Levstek Zo-
fija, Matoh Ivanka, Mlakar Vlasta, Novak
Petra, Pezdir Ana, Porenta Marija, Povh
Majda, Rajlič Majda, Rojina Breda, Šimenc
Nataša, Telban Božidara, Ulčakar Ivanka,
Uvodič Martina, Vidmajer Anita in Vračar
Leonida, vsi izstopili 12. 5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Bakarčič Andreja, Gregorčičeva 23,
Ljubljana, Beg Hermina, Močnikova 3,
Ljubljana, Belinger Savo, Rašiška 3/VI,
Ljubljana, Beltram-Kovačič Jelka, Rakitna
112, Preserje, Čepin Alenka, Melikova 27,
Ljubljana, Černe Janja, Jamnikarjeva 6a,
Ljubljana, Debevec Stanislava, Bijedičeva
3, Ljubljana, Dervišič Breda, Mlinska pot
14, Ljubljana, Gabrijel Ana, Gunceljska 33,
Ljubljana, Gerbec Martina, Laknerjeva 8,
Ljubljana, Golob Miroslava, Ulica dr. Zajca
8, Mengeš, Gosenca Zdenka, Radovica 84,
Metlika, Gostinčar Maja, Topniška 43, Ljub-
ljana, Hribšek Anica, Ob žici 13, Ljubljana,
Hubad Anka, Cankarjeva 10, Ljubljana, Jel-
nikar Milena, Kresnice 48, Litija, Levstek
Zofija, Babškova pot 27, Lavrica, Matoh
Ivanka, Bratovševa ploščad 16, Ljubljana,
Mlakar Vlasta, Borisa Kidriča 22, Sloven-
ska Bistrica, Novak Petra, Triglavska 36,
Ljubljana, Pezdir Ana, Pot za stan 28, Dra-

gomer, Porenta Marija, Slape 40, Ljublja-
na-Polje, Povh Majda, Bratovževa ploščad
31, Ljubljana, Rajlič Majda, Sojerjeva 49,
Ljubljana, Rojina Breda, Celovška 122,
Ljubljana, Šimenc Nataša, Knezov štradon
5, Ljubljana, Telban Božidara, Švigljeva 1,
Borovnica, Ulčakar Ivanka, Pot na Hreše
296, Ljubljana-Polje, Uvodič Martina, Na
Rojah 25, Ljubljana, Vidmajer Anita, Ko-
gojeva 6, Ljubljana in Vračar Leonida,
Zvezda 5, Ljubljana.

Srg 94/11091 Rg-30133

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11091 z dne 7. 11. 1995, pod št. vložka
1/13356/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: D plus, zobno svetovanje, d.o.o.,
Krmeljeva 3, Ljubljana

Skrajšana firma: D plus, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ilirska 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Novšak Boštjan in Nov-

šak Gregorc Vlasta, oba izstopila 2. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Boštjan Novšak, Krmeljeva 3, Ljublja-
na in Vlasta Gregorc Novšak, Krmeljeva 3,
Ljubljana.

Srg 94/09011 Rg-30138

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09011 z dne 6. 11. 1995, pod št. vložka
1/05009/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: EUROSHOP, podjetje za trgo-
vino in agencijske storitve, d.o.o., Trbov-
lje, Vreskovo 53

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trbovlje, Vreskovo 53
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Sivko Sonja in Sivko

Franc, oba izstopila 18. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Sivko Sonja in Sivko Franc, oba Vre-
skovo 53, Trbovlje.

Srg 94/08250 Rg-30161

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08250 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/12854/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: HYPER, podjetje za svetovanje
s področja zdravstvenega varstva, d.o.o.,
Ob pristanu 5, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ob pristanu 5
Osnovni kapital: 13.050 SIT
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Ustanovitelj: Accetto Rok, izstopil 19. 5.
1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Accetto Rok, Ob pristanu 5, Ljubljana.

Srg 94/07011 Rg-30164

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07011 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/11143/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ADDING, podjetje za vodenje
poslovnih knjig z računalniško obdelavo
podatkov in strokovno svetovanje, d.o.o.,
Vrhnika

Skrajšana firma: ADDING, d.o.o., Vrh-
nika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Cesta na polju 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Jesenovec Vera in Trpin

Nada, obe izstopili 16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Jesenovec Vera, C. na polju 14, Vrhni-
ka in Trpin Nada, Zaplana 58a, Rovte.

Srg 94/10590 Rg-30175

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10590 z dne 18. 10. 1995, pod št. vložka
1/04199/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ARKO, družba za trgovino,
proizvodnjo in posredovanje, d.o.o., Ko-
čevje, Cesta na Trato 9

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

govornostjo
Sedež: Kočevje, Cesta na Trato 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Arko Franc in Arko Ro-

man, oba izstopila 31. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Arko Franc in Arko Roman, oba Cesta
na Trato 9, Kočevje.

Srg 94/10655 Rg-30180

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10655 z dne 18. 10. 1995, pod št. vložka
1/07055/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TUR IMPORT, podjetje za tr-
govske in gostinske storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: TUR IMPORT, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Cesta talcev 36
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Darja Baloh, izstopila

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Darja Baloh, Pavšičeva 6, Ljubljana.

Srg 94/08228 Rg-30182

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08228 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/16290/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: dr. REINHOLZ, import-export,
d.o.o., Tržaška 32, Ljubljana

Skrajšana firma: dr. REINHOLZ,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tržaška 32
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Dabrowski Boleslaw, De-

bič Maja in Charabot & Cie, vsi izstopili
19. 5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Boleslaw Dabrowski in Debič Maja,
oba Tbilisijska 62, Ljubljana ter Charabot
& Cie 10, Avenue Y.E. Baudoin, 06332
Grasse, Francija.

Srg 94/05083 Rg-30185

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05083 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/10344/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: OMNIA CONSULTING, pro-
jektiranje in proizvodnja s področja elek-
tronike in strojništva, d.o.o., Ljubljana,
Idrijska 5

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Idrijska 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Koltaj Uršula, izstopila

6. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Uršula Koltaj, Idrijska 5, Ljubljana.

Srg 94/05066 Rg-30187

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05066 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/14755/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LOVŠINCONSULTING, grad-
beništvo,  inženiring  in  trgovina,  d.o.o.,
Ribnica

Skrajšana  firma:  LOVŠINCONSUL-
TING, d.o.o., Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Ul. Veljka Vlahoviča
10

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Lovšin Tone, izstopil 24. 4.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Tone Lovšin, Ulica Veljka Vlahoviča
10, Ribnica.

Srg 94/05096 Rg-30190

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05096 z dne 23. 10. 1995, pod št.
vložka 1/08729/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: BMB, proizvodnja, servis in tr-
govina z rezervnimi deli za avtomobile,
d.o.o., Volčji potok

Skrajšana firma: BMB, d.o.o., Volčji po-
tok

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radomlje, Volčji potok 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Burja Majda, izstopila

3. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Burja Majda, Volčji potok 28, Radom-
lje.

Srg 94/04936 Rg-30193

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/04936 z dne 20. 10. 1995, pod št.
vložka 1/16440/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: ORIS, proizvodnja okrasnih
predmetov iz železa, lesa in stekla, d.o.o.,
Ljubljana, Na Korošci 34

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Na Korošci 34
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Aleš, izstopil

24. 11. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Aleš Štrukelj, Na Korošci 34, Ljubljana.

Srg 94/07012 Rg-30201

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07012 z dne 24. 10. 1995, pod št. vložka
1/11142/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KIJ, kovinarstvo in inženiring,
d.o.o., Vrhnika

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

govornostjo
Sedež: Vrhnika, Cesta na Polju 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Jesenovec Bogdan, izsto-

pil 16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel družbenik Jesenovec Bogdan, C. na Po-
lju 14, Vrhnika.
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Srg 94/08149 Rg-30202

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08149 z dne 24. 10. 1995, pod št. vložka
1/08842/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LEXINT, organizacijsko in eko-
nomsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tobačna 2 a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Janhuba Božo, izstopil

19. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Janhuba Božo, Tobačna 2 a, Ljubljana.

Srg 94/08186 Rg-30205

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08186 z dne 24. 10. 1995, pod št.
vložka 1/15767/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:  VENIK,  poslovne  storitve,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Poljanska 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Križnik Veljko, izstopil

16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Veljko Križnik, Poljanska 17, Ljubljana.

Srg 94/06876 Rg-30207

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06876 z dne 24. 10. 1995, pod št. vložka
1/07090/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi predloga za izbris
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  PARADIŽ,  trgovsko  in  pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Videm-Dobrepo-
lje, Videm 32 f

Skrajšana firma: PARADIŽ, d.o.o., Vi-
dem-Dobrepolje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Videm Dobrepolje, Videm 32 f
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Marjetka, izsto-

pila 16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marjetka Novak, Videm 32 f, Vi-
dem-Dobrepolje.

Srg 94/06987 Rg-30209

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06987 z dne 24. 10. 1995, pod št. vložka
1/08515/00, izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MAKS, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Kočevje

Skrajšana firma: MAKS, d.o.o., Kočev-
je

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Turjaška 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ahac Stane, izstopil 12. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Stane Ahac, Turjaška 4, Kočevje.

Srg 94/06891 Rg-30211

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06891 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/10046/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DEALL, trgovina, proizvodnja
in storitve, d.o.o., Gregorinova 8, Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gregorinova 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Čepon Drago, izstopil

10. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Drago Čepon, Gregorinova 8, Ljubljana.

Srg 94/06977 Rg-30214

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06977 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/23315/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MANUEL, kozmetika, storitve
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Pavšičeva 5

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pavšičeva 5
Osnovni kapital: 195.500 SIT
Ustanoviteljica: Pajk Irena Tatjana, iz-

stopila 16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Irena Tatjana Pajk, Pavšičeva 5, Ljub-
ljana.

Srg 94/07074 Rg-30218

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07074 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/16052/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FRC, podjetje za finančno in
računovodsko svetovanje, d.o.o., Ahlino-
va 17, Škofljica

Skrajšana firma: FRC, d.o.o., Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofljica, Ahlinova 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Gabrijel Regina, izsto-

pila 16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Regina Gabrijel, Ahlinova 17, Škoflji-
ca.

Srg 94/07075 Rg-30219

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07075 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/22153/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KAMGOSTT, podjetje za kam-
noseštvo, gostinstvo, turizem in trgovino,
d.o.o., Stari trg

Skrajšana firma: KAMGOSTT, d.o.o.,
Stari trg

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stari Trg, Ulica Bračičeve bri-
gade 2

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Šepec Anton, izstopil 11. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Anton Šepec, Ulica Bračičeve brigade 2,
Stari trg.

Srg 94/08204 Rg-30221

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08204 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/15988/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: INTERMAPIS, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Prelog 5A, Dom-
žale

Skrajšana firma: INTERMAPIS, d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Prelog 5A
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Piskar Marjan in Piskar

Katica, oba izstopila 17. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marjan Piskar in Katica Piskar, oba
Prelog 5A, Domžale.

Srg 94/08211 Rg-30223

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08211 z dne 23. 10. 1995, pod št.
vložka 1/07152/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:  VIGOMA,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino in intelektualne stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  VIGOMA,  d.o.o.,
Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Na Straški vrh 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Marenče Gorazd in Ma-

renče Ludvika, oba izstopila 15. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marenče Gorazd in Marenče Ludvika,
oba Straški vrh 6, Ljubljana.

Srg 94/03194 Rg-30692

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03194 z dne 7. 11. 1995, pod št. vložka
1/06533/01, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa poslovne enote s
temile podatki:

Matična št. 5360013
Firma: SASIBE, podjetje za vzdrževa-

nje in upravljanje poslovnih objektov...,
d.o.o.,   Ljubljana,  Turistična  agencija
Avantura, Slovenska 40, Ljubljana

Skrajšana firma: SASIBE, d.o.o., Ljub-
ljana,  Turistična  agencija  Avantura,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Slovenska 40
Izbris poslovne enote na podlagi sklepa

ustanovitelja z dne 15. 4. 1994.

Srg 94/09337 Rg-30733

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09337 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/07276/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  IPT,  proizvodno  in  trgovsko
podjetje, d.o.o., Sneberska 127, Ljublja-
na

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Sneberska 127
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažič Borut, izstopil

26. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Borut Tomažič, Sneberska 127, Ljublja-
na.

Srg 94/09328 Rg-30757

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09328 z dne 24. 8. 1995, pod št. vlož-
ka 1/13832/00, izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: DiTrak, trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Pokopališka 22

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pokopališka 22
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Zelinka Čelina, izstopi-

la 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 Zelinka Čelina, Pokopališka 22, Ljub-
ljana.

Srg 94/09392 Rg-30761

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09392 z dne 24. 8. 1995, pod št. vložka
1/07064/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AMPER, podjetje za storitve,
posredovanje in svetovanje, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Trdinova 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zavašnik Brane in Marin-

ka Zavašnik, oba 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 sta prev-
zela Zavašnik Brane in Zavašnik Marinka,
oba Kidričeva 29, Domžale.

Srg 94/09507 Rg-30762

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09507 z dne 24. 8. 1995, pod št. vložka
1/05167/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: T + R, podjetje za zunanjo tr-
govino,  leasing  in  poslovno  svetovanje,
Vrh nad Želimljami 72, Škofljica

Skrajšana firma: T + R, d.o.o., Škofljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofljica, Vrh nad Želimljami

72
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rustja Aleš in Tabernik

Peter, oba izstopila 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Peter Tabernik, Vožarski pot 8, Ljub-
ljana in Aleš Rustja, Lajkovška 11, Ljublja-
na.

Srg 94/14589 Rg-30813

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14589 z dne 16. 10. 1995, pod št.
vložka 1/20661/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:  ITALCERAMICHE,  export-
import, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Peričeva b. š.
Osnovni kapital: 120.000 SIT

Ustanovitelji: Brčvak Safet, Fabjan Ma-
rija in Casetta Adolfo, vsi izstopili 25. 4.
1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Safet Brčvak, Tivolska 40, Ljubljana,
Marija Fabjan, Glinškova ploščad 25, Ljub-
ljana in Adolfo Casetta, Via Emilia 77, Lo-
calita Beivars, Udine, Italija.

Srg 95/03767 Rg-30815

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03767 z dne 16. 10. 1995, pod št. vložka
1/13930/01, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po-
družnice s temile podatki:

Matična št. 5526850002
Firma:  WATT  ELEKTRO,  trgovsko

podjetje  z  elektromaterialom,  d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Ljubljana

Skrajšana  firma:  WATT  ELEKTRO,
d.o.o., Ljubljana, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Zvonarska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: WATT, elektro, d.o.o.,

Ljubljana, izstopil 28. 2. 1995.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 28. 2. 1995.

Srg 94/03772 Rg-30816

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03772 z dne 16. 10. 1995, pod št. vložka
1/05836/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  EFEKT,  kemijski  inženiring,
d.o.o., Trbovlje, Keršičeva 11, Trbovlje

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trbovlje, Keršičeva 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Žuža Teodor, izstopil 20. 4.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Žuža Teodor, Keršičeva 11, Trbovlje.

Srg 94/09397 Rg-30838

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09397 z dne 18. 10. 1995, pod št. vložka
1/03907/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LIPA, podjetje za trgovino, po-
sredovanje  in  zastopanje,  Ljubljana,
Chengdujska 18, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Chengdujska 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Dekleva Danilo, izstopil

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Danilo Dekleva, Chengdujska 18, Ljub-
ljana.

Srg 94/07798 Rg-30847

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07798 z dne 29. 9. 1995, pod št. vložka
1/10117/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: INN – INFO, podjetje za infor-
macijski inženiring, d.o.o., Cesta VI/10,
Ljubljana Polje

Skrajšana firma: INN – INFO, d.o.o.,
Ljubljana Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Polje, Cesta VI/10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Škaljak Rastko, izstopil

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Škaljak Rastko, Clevelandska 45, Ljub-
ljana.

Srg 94/04760 Rg-31235

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/04760 z dne 30. 6. 1995, pod št. vlož-
ka 1/23773/00, izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: OPIO, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Lunačkova 8
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Pangerc Karel, 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 Pangerc Karel, Trboje 36, Kranj.

Srg 94/04713 Rg-31260

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04713 z dne 30. 6. 1995, pod št. vložka
1/12656/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5517206
Firma: TERMES, podjetje za marke-

ting, proizvodnjo, komercialno posredo-
vanje, razvoj, inženiring, konstruiranje,
svetovanje, promet blaga..., d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Medenska 81E
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Ramovš Milan in Ramovš

Lidija, oba izstopila 18. 4. 1994.

Sklep skupščine z dne 18. 4. 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 Ramovš Milan in Ramovš Lidija.

Srg 94/04679 Rg-31267

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04679 z dne 30. 6. 1995, pod št. vložka
1/10782/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DEŽA, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Orle 46b

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Orle 46b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Malovrh Marija, izsto-

pila 26. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 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-
zela Malovrh Marija, Ljubljana, Viška c.
69/a.

Srg 94/04600 Rg-31273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04600 z dne 30. 6. 1995, pod št. vložka
1/04085/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. : 5318637
Firma:  GA–CONCOM,  podjetje  za

consulting, trgovino in marketing, d.o.o.,
Ivančna Gorica, Ul. Cankarjeve brigade
11

Skrajšana firma: GA–CONCOM, d.o.o.,
Ivančna Gorica, Ul. Cankarjeve brigade
11

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ivančna Gorica, Ul. Cankarje-
ve brigade 11

Osnovni kapital: 2.740 SIT
Ustanovitelj: Gorec Andrej, izstopil

28. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 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 Gorec Andrej, stanujoč Ul. Cankarjeve
brigade 11, Ivančna Gorica.

Srg 94/04595 Rg-31274

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04595 z dne 30. 6. 1995, pod št. vložka
1/11416/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. : 5476186
Firma: S TRADE & SERVIS, podjetje

za zunanjo in notranjo trgovino, svetova-
nje in računovodske storitve d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: S TRADE & SERVIS,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Sojerjeva 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Strlič Vlasta in Strlič Ma-

tija, oba izstopila 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 sta prev-
zela Strlič Vlasta in Strlič Matija.

Srg 94/06619 Rg-31438

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06619 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/18367/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. : 5637902
Firma: SECUS, m.t.j. creative trade,

d.o.o.,  Ljubljana,  Ulica  Bratov  Učakar
134

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica Bratov Uča-
kar 134

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Ojdanič Jovan in Marti-

nec-Ojdanič Tajka, oba izstopila 13. 5.
1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jovan Ojdanič in Tajka Martinec-Ojda-
nič, oba Ulica Bratov Učakar 134, Ljublja-
na.

Srg 94/06557 Rg-31451

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06557 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/14551/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DOORMA – interdom, trgovi-
na in posredovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DOORMA – interdom,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Stegne 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vrečar Vladimir, izstopil

12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vrečar Vladimir, stanujoč Brilejeva 16,
Ljubljana.

Srg 94/06537 Rg-31455

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06537 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/07080/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5397901
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Firma: KASIBO, podjetje za zunanje-
trgovino,  organizacijo  in  marketing,
d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vodnikova 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Simona in Vo-

dopivec Boris, oba izstopila 12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Vodopivec Simona in Vodopivec Bo-
ris, oba Ljubljana, Vodnikova 8.

Srg 94/06530 Rg-31456

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06530 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/14060/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ELVOLT, podjetje za elektroin-
stalacije, razdelilne naprave, strelovode,
meritve,  kooperacijo,  trgovino  in  iz-
voz-uvoz, d.o.o., Češnjice 10/a, Ljublja-
na-Dobrunje

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Dobrunje, Češnjica
10/a

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Hren Igor, izstopil 12. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Hren Igor, stanujoč Češnjica 10/a, Ljub-
ljana-Dobrunje.

Srg 94/06528 Rg-31457

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06528 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/09441/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: EL–VITA, podjetje za svetova-
nje in biokulturo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  EL–VITA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Marinkov trg 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Škraba Darja, izstopila

10. 5. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Škra-
ba Darja, stanujoča Gorkičeva 18, Ljubljana.

Srg 94/06469 Rg-31471

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06469 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/07202/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. : 5434742

Firma:  NARTON,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, servisno, uslužnostno in trgo-
vinsko dejavnost d.o.o., Ljubljana, Petr-
čeva 14

Skrajšana  firma:  NARTON,  d.o.o.,
Ljubljana, Petrčeva 14

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Petrčeva 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Naroglav Anton, izstopil

12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Naroglav Anton, stanujoč Petrčeva 4,
Ljubljana, Vič-Rudnik.

Srg 94/06468 Rg-31472

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06468 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/20176/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5674026
Firma: ANIMA, export-import, d.o.o.,

Logatec, Tržaška c. 67
Skrajšana firma: ANIMA, d.o.o., Loga-

tec, Tržaška c. 67
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Logatec, Tržaška c. 67
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanoviteljica: Rubič Ana, izstopila

12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Rubič Ana, stanujoča Tržaška c. 67,
Logatec.

Srg 94/06453 Rg-31477

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06453 z dne 14. 7. 1995, pod št. vložka
1/09663/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: IMM, podjetje za inženiring,
marketing, uvoz, izvoz, proizvodnjo, ser-
vis in trgovino, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Glinškova ploščad 1
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Gramc Miha, Šerc Ivan in

Salamon Marko, vsi izstopili 4. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Gramc
Miha, Ljubljana, Šarhova 16, Salamon Mar-
ko, Ljubljana, Resljeva 28 in Šerc Ivan, Len-
dava, Trg Ljudske pravice 13.

Srg 95/03360 Rg-31803

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03360 z dne 15. 12. 1995, pod št. vložka
1/00508/00, izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve k Žito
Pekarstvo in testeninarstvo, 1/7699/00, s te-
mile podatki:

Matična št. : 5066964
Firma:  MONTAŽA,  obrtno  podjetje,

p.o., Ljubljana, v stečaju
Skrajšana firma: MONTAŽA p.o. Ljub-

ljana, v stečaju
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Samova 12
Stečajni postopek se ustavi s sklepom St

66/94 z dne 5. 4. 1995 ter se nadaljuje zoper
stečajno maso.

S sklepom Srg 3360/95 z dne 14. 12.
1995 se vpiše pripojitev podjetja k podjetju
ŽITO, Pekarstvo in testeninarstvo Ljublja-
na, d.o.o., Šmartinska 154, št. reg. vložka
1/7699/00.

Srg 94/04326 Rg-31875

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04326 z dne 28. 12. 1995, pod št. vložka
1/03162/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KUNI, d.o.o. svetovanje in pro-
izvodnja, Ljubljana, Ulica miru 1a

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica miru 1a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Štraus Kunaver Barbara in

Kunaver Tomaž, oba izstopila 22. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 4. 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 Štraus Kunaver Barbara, Ulica miru 1a,
Ljubljana in Kunaver Tomaž, Ulica miru
1a, Ljubljana.

Srg 94/04366 Rg-31876

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04366 z dne 28. 12. 1995, pod št. vložka
1/08051/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: EVAL, podjetje za poučevanje
tujih jezikov, prevajanje, inštrukcije, eko-
nomsko svetovanje in izobraževanje ter
računalniška obdelava podatkov, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Orlova 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kerbič Anne-Ilse in Ker-

bič Ivan, oba izstopila 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 sta prev-
zela Kerbič Anne-Ilse, Wollersdorf 14, Ma-
uern, ZRN in Kerbič Ivan, Miklavčeva 4,
Ljubljana.

Srg 94/04464 Rg-31880

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04464 z dne 28. 12. 1995, pod št. vložka
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1/04959/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PLANET, d.o.o., publicistika za
mejna področja znanosti

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Moškričeva 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Krmelj Miloš in Kepec

Bojan, oba izstopila 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 sta prev-
zela Krmelj Miloš, Moškričeva 2, Ljubljana
in Kepec Bojan, Soteska 111, Kamnik.

Srg 94/06728 Rg-31882

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06728 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/16935/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PR’ PETRU, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  PR’ PETRU,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Podgorica 104
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vode Tommy John, izsto-

pil 10. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 10. 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 Vode Tommy John, Podgorica 106,
Ljubljana.

Srg 94/06729 Rg-31883

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06729 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/05147/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VOBO, računalniški inženiring,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Hošiminhova 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Vodušek Andrej in Kovač

Bojan, oba izstopila 13. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o pre-

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

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Vo-
dušek Andrej, Bratov Učakar 58, Ljubljana in
Kovač Bojan, Hošiminhova 11, Ljubljana.

Srg 94/06755 Rg-31884

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06755 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/10481/00, izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LAZARINI, zastopstvo, trgovi-
na in inženiring, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gosposka 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Lazarini Evgenija in La-

zarini Franc, oba izstopila 1. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 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 Lazarini Evgenija in Lazarini Franc,
oba Gosposka 10, Ljubljana.

Srg 94/06764 Rg-31886

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06764 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/18132/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CANVAS CO, podjetje za trgo-
vino  ter  čiščenje  poslovnih  prostorov,
d.o.o., Zagorje ob Savi, Na bregu 8

Skrajšana firma: CANVAS CO, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagorje ob Savi, Na bregu 8
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Pikelj Igor, izstopil 9. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 9. 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 Pikelj Igor, Na brebu 8, Zagorje ob Savi.

Srg 94/06773 Rg-31888

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06773 z dne 13. 12. 1995, pod št. vložka
1/03739/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: M, turistična agencija, d.o.o.,
Medvode, Bizantova 27

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Bizantova 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Plešec Marjana, izstopi-

la 20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma ustanoviteljica Plešec Marjana, Zupan-
čičeva 12, Bled.

Srg 94/06814 Rg-31890

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06814 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/19637/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ANAGARD, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Tončke Čečeve 25

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tončke Čečeve 25
Osnovni kapital: 109.000 SIT
Ustanoviteljica: Pogačar Dragana, izsto-

pila 16. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o pre-

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

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Poga-
čar Dragana, Tončke Čečeve 25, Ljubljana.

Srg 94/06827 Rg-31891

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06827 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/11087/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PRAKTIS, podjetje za organi-
zacijo, d.o.o., Kočevje, Trata I/3, Kočevje

Skrajšana firma: PRAKTIS, d.o.o., Ko-
čevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Trata I/3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Murn Leon, izstopil 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-
zel Murn Leon, Trata I/3, Kočevje.

Srg 94/10134 Rg-32396

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10134 z dne 23. 1. 1996, pod št. vložka
1/06018/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  MA  ŽAGAR  LIVARSTVO,
ORODJARSTVO, d.o.o. Partizanska 52,
Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trbovlje, Partizanska 52
Ustanovitelja: Žagar Andrej in Žagar

Marta, oba izstopila 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 more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Andrej Žagar in Marta Žagar, oba Novi
dom 33a, Trbovlje.

Srg 94/05562 Rg-33132

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05562 z dne 7. 9. 1995, pod št. vložka
1/11793/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. : 5540321
Firma:  BIROTEHNIKA  VERDINEK

LOGATEC, d.o.o.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1366 Št. 22 – 19. IV. 1996

Skrajšana   firma:   BIROTEHNIKA
VERDINEK LOGATEC

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Pavšičeva 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Verdinek Peter, izstopil

4. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 4. 5. 1995 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 Verdinek Peter, Pavšičeva 24, Logatec.

Srg 10106/94 Rg-459

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

Družba POLUS, trgovina na debelo z
usnjem, usnjenimi, krznenimi in tekstil-
nimi izdelki, d.o.o., Ljubljana, Palmerje-
va 32, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Špela Polič, Palmejeva
32,  Ljubljana,  z  ustanovitvenim  kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe, prenese na ustanoviteljico.

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 24. 2. 1995

Srg 4188/94 Rg-460

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v Ljub-
ljani, oddelek za gospodarsko sodstvo, kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba “AMIČI”, predelava in proda-
ja živil na debelo in drobno, d.o.o., Ljub-
ljana, Ul. Vide Pregarčeve 11, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mojca Rakipov, Ul.
Vide Pregarčeve 11, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe, prenese na ustanoviteljico.

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

enota v Ljubljani

dne 16. 12. 1994

Srg 4239/94 Rg-461

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

Družba NID, inženiring, design, d.o.o.,
Puhtejeva   16,   Ljubljana,   reg.  št.  vl.
1/10350/00,  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku  po  sklepu  skupščine  z  dne  22.  4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Lučka Nagode-Debe-
ljak, Puhtejeva 16, 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 vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe,  prenese  na  ustanoviteljico  Luč-
ko Nagode-Debeljak, Puhtejeva 16, Ljub-
ljana.

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 16. 5. 1995

Srg 10229/94 Rg-462

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

Družba  HALO,  podjetje  za  računal-
niške storitve, d.o.o., Titova 133, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marijana Grasselli,
Cesta na Loko 12, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe, prenese na ustanoviteljico.

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 24. 2. 1995

Srg 13851/94 Rg-463

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

Družba JACOMM, trgovina, storitve,
proizvodnja in zastopstva, d.o.o., Glavar-
jeva ul. 13, Mengeš, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 8. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jakopič Brane, Levčeva
13, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzame 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
Jakopič Braneta.

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 12. 3. 1996

Srg 18516/94 Rg-464

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

Družba LEJO & CO., trading, Stari
trg 17/1, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Lela Štader, Stari trg
17/1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzame 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-
ljico Lelo Štader, Stari trg 17/1, Ljubljana.

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 12. 3. 1996

Srg 94/19856 Rg-465

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

Družba MG PLAN, d.o.o., Ljubljana,
Jamova 48, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gabrič Milan, Jamova 48,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzame 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.

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. 3. 1996
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Srg 94/06117 Rg-25608

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06117 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03158/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ANTARES, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: ANTARES d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lovrenc na Pohorju, Delavska

pot 68
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelj: Vrenčur Vilibald, izstopil
17. 10. 1995.

Srg 94/04688 Rg-25676

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04688 z dne 17. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05081/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. : 55788507
Firma: FFM–PROM, podjetje za pro-

izvodnjo,  storitve,  inženiring,   trgovino,
uvoz in izvoz, d.o.o.

Skrajšana firma: FFM–PROM d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Šentiljska 99/b
Osnovni kapital: 56.793,60 SIT

Ustanovitelja: Friščič Majda in Friščič
Franjo, oba izstopila 17. 10. 1995.

Srg 94/02759 Rg-26270

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02759 z dne 7. 11. 1995, pod št.
vložka 1/07851/00, izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5733553
Firma: RAI 5, storitveno, trgovsko in

proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RAI 5 d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Meljska cesta 35
Osnovni kapital: 100.000 SIT

Ustanovitelja:  Raišp  Peter,  izstopil
30. 10. 1995.

Srg 94/03005 Rg-26281

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03005 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/04506/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5550211

Firma: EFFLUX, podjetje za marke-
ting, ekonomske in organizacijske stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: EFFLUX d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Razlagova 9/II
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kolar Tomaž in Kolar Iz-

tok, oba izstopila 23. 10. 1995.

Srg 94/02118 Rg-26296

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02118 z dne 19. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07675/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. : 5722705

Firma: MORI, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: MORI d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Pekre-Limbuš, Hrastje 65
Osnovni kapital: 491.136 SIT
Ustanovitelja: Mori Ivan in Mori Silva,

oba izstopila 17. 10. 1995.

Srg 95/00135 Rg-26549

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00135 z dne 13. 11. 1995,
pod št. vložka 1/07543/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5722756

Firma: PRIMUS BIRO, export-import,
podjetje za trženje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PB  PRIMUS  BIRO
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Cesta v Rošpoh 53
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Ustanovitelji: Čermelj Dušan, Semenič
Samo, Savič Miroslav in Habulin Davorin,
vsi izstopili 17. 10. 1995.

Srg 94/01314 Rg-27230

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01314 z dne 24. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00217/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
družbe  na  podlagi  sklepa  stečajnega
senata z  dne  12.  10.  1994,  s  katerim  je
ugotovljeno,  da  premoženje  ne  zadošča
niti  za stroške  postopka  s  temile  po-
datki:

Firma: KLARA, pralnica in krpalnica
p.o. – v stečaju

Pravno org. oblika: p.o.

Sedež: Ruše, Šolska 16
Ustanoviteljica:  Krajevna  skupnost

Ruše-Maribor-Tabor,  izstopila  12. 10.
1994.

Dne 30. 6. 1993 se v registrski vložek
vpiše zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega
postopka, St 27/93 z dne 15. 4. 1993.

Dne 24. 11. 1995 se na podlagi sklepa
stečajnega senata Temeljnega sodišča v
Mariboru, St 27/93 z dne 12. 10. 1994,
vpiše  izbris  družbe,  saj  premoženje  ne
zadošča  niti  za  stroške  stečajnega
postopka.

Srg 94/04249 Rg-27553

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04249 z dne 22. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02126/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
družbenega podjetja zaradi preoblikovanja
v družbo z omejeno odgovornostjo SŽ Cen-
tralne  delavnice,  Ljubljana,  s  temile  po-
datki:

Firma:  SLOVENSKE  ŽELEZNICE,
p.o. Ljubljana, podjetje za vzdrževanje
železniških vozil Maribor, p.o.

Skrajšana firma: SŽ PVV Maribor p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Maribor, Kurilniška ulica 8
Ustanovitelj: Slovenske železnice, p.o.,

Ljubljana, izstopil 31. 1. 1995.

Srg 94/06839 Rg-10023

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06839 z dne 14. 12. 1995,
pod št. vložka 1/06798/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: BELNA, gostinstvo in turizem,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Šentilj, Šentilj 49/b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj:  Belna  Bojan,  izstopil

11. 12. 1995.

Srg 94/04444 Rg-10033

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04444 z dne 6. 12. 1995, pod
št. vložka 1/07447/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5706688

Firma: MAK-MAR, trgovina in stori-
tve, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: Maribor, Gregorčičeva 29/a
Osnovni kapital: 122.200 SIT

Ustanovitelji: Netkov Panče, Petkovski
Ljupčo, Popovski Milčo in Gemag, d.o.o.,
vsi izstopili 4. 12. 1995.

Srg 94/05820 Rg-10039

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05820 z dne 13. 12. 1995,
pod št. vložka 1/02465/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5424062

Firma: PIVNIK, podjetje za trgovsko,
kooperacijsko  in  svetovalno  dejavnost,
d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: Maribor, Trg Borisa Kidriča 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1368 Št. 22 – 19. IV. 1996

Ustanovitelja: Dežman Jožica in Dež-
man Franc, oba izstopila 11. 12. 1995.

Srg 94/03444 Rg-10040

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03444 z dne 13. 12. 1995,
pod št. vložka 1/00986/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: HIPIS, prevozi, gradbene stori-
tve, trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Selnica ob Dravi, Spodnji Sle-

men 44/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Hlade Ivan, izstopil 11. 12.

1995.

Srg 94/02498 Rg-10049

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02498 z dne 19. 12. 1995,
pod št. vložka 1/02046/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5361427
Firma: CORONA, energija in tehnika,

podjetje za proizvodnjo, storitve in trgo-
vino, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Hoška 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kitek Andrej in Podlipnik

Borut, oba izstopila 18. 12. 1995.

Srg 94/05337 Rg-10051

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05337 z dne 13. 12. 1995,
pod št. vložka 1/02749/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: P.B.O., podjetje za trgovske in
marketinške storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: P.B.O., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Mejna 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Oberžan Bruno, izstopil

11. 12. 1995.

Srg 94/06780 Rg-30012

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06780 z dne 19. 12. 1995,
pod št. vložka 1/05679/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5644704
Firma: VODOVOD PRIHOVA, podjet-

je za izkoriščanje in rabo vode, d.o.o.
Skrajšana firma: VODOVOD PRIHO-

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

govornostjo
Sedež: Zgornja Ložnica, Vrhole 101
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Ustanovitelji: Pliberšek Jože, Ozimič
Ivan, Pliberšek Anton, Kotnik Jože, Pole-
gek Franc, Rubin Tone, Frešer Ivan, Fajs
Ivan, Tomažič Martin, Šajtegl Maks, Puč-
nik Jože, Pem Matjaž, Lubej Alojz, Kelc
Franc, Skrbinšek Franc in Pliberšek Jože,
vsi izstopili 8. 12. 1995.

Srg 94/05338 Rg-30862

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05338 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/05065/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

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

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

govornostjo
Sedež: Zgornja Polskava, Ulica Pohor-

skega bataljona 39
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kalan Valerija, izstopi-

la 3. 1. 1996.

Srg 95/01276 Rg-30871

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01276 z dne 4. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00089/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v članico Univerze s temile
podatki:

Matična št. 5929164
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Fakulteta za gradbeništvo
Skrajšana firma: UM FG
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Osnovni kapital: 292,834.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, iz-

stopila 1. 1. 1994.
Zavod izbrisan iz sodnega registra zara-

di preoblikovanja v članico Univerze in je
vpisan pod novo vložno številko 1/857-05.

Srg 95/01275 Rg-30872

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01275 z dne 4. 1. 1996, pod
št. vložka 1/09543/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v članico Univerze s temile
podatki:

Matična št. 5929229
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo

Skrajšana firma: UM FKKT
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Osnovni kapital: 368,331.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, iz-

stopila 1. 1. 1994.
Zavod izbrisan iz sodnega registra zara-

di preoblikovanja v članico Univerze in je
vpisan pod novo vložno število 1/857-06.

Srg 95/01274 Rg-30873

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01274 z dne 4. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00793/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v članico Univerze s temile
podatki:

Matična št. 5085497
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Pravna fakulteta v Mariboru
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
Ustanoviteljica: Ljudska skupščina LRS,

izstopila 1. 1. 1994.
Zavod izbrisan iz sodnega registra zara-

di preoblikovanja v članico Univerze in je
vpisan pod novo vložno številko 1/857-08.

Srg 95/01277 Rg-30875

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01277 z dne 4. 1. 1996, pod
št. vložka 1/09544/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v članico Univerze s temile
podatki:

Matična št. 5929270
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Fakulteta za strojništvo
Skrajšana firma: UM FS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Osnovni kapital: 775,915.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, iz-

stopila 1. 1. 1994.
Zavod izbrisan iz sodnega registra zara-

di preoblikovanja v članico Univerze in je
vpisan pod novo vložno številko 1/857-04.

Srg 95/01279 Rg-30876

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01279 z dne 4. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00859/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v članico Univerze s temile
podatki:

Matična št. 5085489
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Visoka kmetijska šola
Skrajšana firma: VKŠ Maribor
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30
Ustanoviteljica: Skupščina LR Sloveni-

je, izstopila 1. 1. 1994.
Zavod izbrisan iz sodnega registra zara-

di preoblikovanja v članico Univerze in je
vpisan pod novo vložno številko 1/857-03.

Srg 95/01278 Rg-30877

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01278 z dne 4. 1. 1996, pod
št. vložka 1/09542/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v članico Univerze s temile
podatki:

Matična št. 5929156
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Fakulteta za elektrotehniko, računalniš-
tvo in informatiko

Skrajšana firma: UM FERI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Osnovni kapital: 558,728.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, iz-

stopila 1. 1. 1994.
Zavod izbrisan iz sodnega registra zara-

di preoblikovanja v članico Univerze in je
vpisan pod novo vložno številko 1/857-02.

Srg 95/00010 Rg-31499

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00010 z dne 19. 1. 1996, pod
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št. vložka 1/02967/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: JAKA, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Bolfenška 7
Osnovni kapital: 2.530 SIT
Ustanovitelj: Dvoršak Jakob, izstopil

6. 1. 1996.

Srg 94/03285 Rg-31523

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03285 z dne 15. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01637/00, izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

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

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

govornostjo
Sedež: Pernica, Pernica 1/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Repina Jolanda, izstopi-

la 6. 1. 1996.

Srg 94/06555 Rg-31526

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06555 z dne 15. 1. 1996, pod
št. vložka 1/04939/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5599083
Firma: BOMAS, marketing, biro in sto-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Igriška 125
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Roškar Marta in Roškar

Borut, oba izstopila 6. 1. 1996.

Srg 95/01139 Rg-31533

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01139 z dne 12. 1. 1996, pod
št. vložka 1/09497/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
družbe zaradi pripojitve k delniški družbi
DADAS, poslovni sistem, d.d., Maribor,
vpisanem v registrski vložek 1/9451-00 s
temile podatki:

Matična št. 5799180
Firma: ALDEBARAN, poslovno sveto-

vanje, d.d.
Skrajšana firma: ALDEBARAN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13/a
Osnovni kapital: 1,200.000 SIT
Ustanovitelji: DADAS, finančno posred-

ništvo in svetovanje, d.d., Proficia DADAS,
Družba za upravljanje investicijskih skla-
dov, d.o.o., Sadar Danila, Sadar Davorin in
Fundus, družba za upravljanje investicijskih
skladov, d.o.o., vsi izstopili 15. 9. 1995.

Dne 12. 1. 1996 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k delniški družbi
DADAS, poslovni sistem, d.d., Maribor,
Partizanska cesta 13/a, vpisani v registrski

vložek 1/9451-00, Okrožnega sodišča v Ma-
riboru.

Srg 94/05822 Rg-32739

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05822 z dne 2. 2. 1996, pod št. vlož-
ka 1/01918/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5355729
Firma: GAST, podjetje za gostinsko,

turistično, trgovsko in kooperacijsko de-
javnost, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Malečnik 158
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Vidovič Marjan in Vido-

vič Marinka, oba izstopila 29. 1. 1996.

Srg 95/01379 Rg-33089

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01379 z dne 6. 2. 1996, pod
št. vložka 1/06534/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5658446
Firma: METALNA SEKAM, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: METALNA SEKAM,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Jaskova 18
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Metalna servis, proizvod-

nja in storitve, d.o.o., Kamag Transporttech-
nik GMBH & CO., Lesar Anton in Lesjak
Jože, vsi izstopili 5. 2. 1996.

Srg 231/96 Rg-456

Družba Trgovsko podjetje, svetovanje
in inženiring, zastopanje tujih in doma-
čih firm G.T.I., export-import, d.o.o., Ma-
ribor, Koroška cesta 14-16, katere ustano-
vitelji so dr. Leo Gusel, Pekre, Hrastje 20d,
Tomaž Tomažič, Pekre, Lackova 192 in In-
ternationale Handelsagentur I.L. Graz 8020,
Greiskai 42, Avstrija, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli dr. Leo Gu-
sel, Pekre, Hrastje 20d, Tomaž Tomažič, Pe-
kre, Lackova 192 in Internationale Handelsa-
gentur I.L. Graz 8020, Greiskai 42, Avstrija.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 27. 3. 1996

MURSKA SOBOTA

Srg 387/95 Rg-27734

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba DESIGN, pletilski inženiring,
Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota,

Ob progi 1, vpisana v vl. št. 1/1148/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
z dne 20. 10. 1995.

Družba nima nobenih neporavnanih ob-
veznosti in ima urejena vsa razmerja z de-
lavci.

Pregelj Darko, Murska Sobota, Ob progi
1, kot ustanovitelj prevzema obveznost pla-
čila vseh morebitnih ostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 20. 12. 1995

Srg 221/94 Rg-30654

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

AMPI, podjetje za trgovino, turizem
in intelektualne storitve, Bodonci, d.o.o.,
Bodonci 7a, vpisano v vl. št. 1/753/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu z
dne 18. 3. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Pihler Alojz in Pihler Marija, oba Bo-
donci 7a, kot ustanovitelja prevzemata ob-
vezost plačila vseh morebitnih ostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelje v razmerju ustanovitve-
nih deležev.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 12. 1. 1996

Srg 398/95 Rg-30844

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba KALATRANS, mesnopredelo-
valno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Pa-
nonska 11, vpisana pod vl. št. 1/1688/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
Koren Milana, stečajnega upravitelja usta-
noviteljice POMURKE, Mesne industrije
Murska Sobota, d.o.o., – v stečaju, Murska
Sobota, Panonska 11 z dne 8. 11. 1995.

Druža ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe je prevzela usta-
noviteljica POMURKA, mesna industrija
Murska Sobota, d.o.o. – v stečaju, Murska
Sobota, Panonska 11.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanoviteljico POMURKO, Mesno indu-
strijo Murska Sobota, d.o.o. – v stečaju,
Murska Sobota, Panonska 11.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pri-
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stojni državni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, sicer bo sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 16. 1. 1996

Srg 163/95 Rg-32142

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Podjetje za marketing in turistični ser-
vis MARK & TOURS, Gornja Radgona,
d.o.o., Gornja Radgona, Kerenčičeva 2,
vpisano v vl. št. 1/321/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu z dne 20. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Tatjana Drexler, Prešernova 21, Gornja
Radgona, kot ustanoviteljica prevzema ob-
veznost plačila vseh morebitnih ostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanoviteljico.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 31. 1. 1996

NOVA GORICA

Rg-21345

Družba GOLD-IMEX, import-export,
d.o.o.,  Nova  Gorica,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/2354/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 20. 6. 1994.

Ustanovitelj je Gorjan Damjan, Med
Ogradami 4, Solkan, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 6. 1994

Rg-21365

Družba B & F TRADE, trgovina in za-
stopanje, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Ulica bratov Hvalič 34, Nova Gorica, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci v registru s št. reg. vl. 1/1419/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 19. 5. 1994.

Ustanovitelj je Brun Milan, Ul. bratov
Hvalič 34, Nova Gorica, ki prevzema ob-

veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 19. 5. 1994

Rg-25001

Družba GO - IMEX, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Bev-
kova 67/f, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2328/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 21. 12. 1994.

Ustanovitelj je Egon Ipavec, Nova Gori-
ca, Bevkova 67/f, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 21. 12. 1994

Rg-25011

Družba  INDLOK,  umetno  kovaštvo,
Kal nad Kanalom, d.o.o., s sedežem Kal
nad Kanalom 46, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici v registru s št.
reg. vl. 1-525-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu vseh ustanoviteljev
družbe z dne 28. 3. 1995.

Ustanovitelji so IND. I:A:; Malo, Via
Vicenza 8/12, Italija, Humar Aleksander,
Kal nad Kanalom 46, Humar Franc, Med
Ogradami 12, Nova Gorica, Humar Slavko,
Lokovec 56, Čepovan, Šuligoj Jože, Loko-
vec 50, Čepovan in Pahor Viljem, J. Maku-
ca 19, Nova Gorica, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-

stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 3. 1995

Rg-25012

Družba ANTIS, avdio-video center No-
va Gorica, d.o.o., s sedežem B. Kalina 41,
Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-3036-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
22. 12. 1994.

Ustanovitelj je Aleksi Nemec, Ulica Bo-
risa Kalina 41, Nova Gorica, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje,  ki  bo  ostalo  po  pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem druž-
be  ter  izbrisom  iz  registra,  pripada  ustano-
vitelju.

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 22. 12. 1994

Rg-26397

Družba  MODNI  ATELJE  DESIGN,
Most na Soči, d.o.o., s sedežem Idrija pri
Bači 79, Most na Soči, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru
s št. reg. vl. 1-536-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 1. 6. 1994.

Ustanovitelja sta Bojan Kovačič in Ire-
na Kovačič, oba Idrija pri Bači 79/a, Most
na  Soči,  ki  prevzemata  obveznost  pla-
čila morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 1. 6. 1994

Rg-26410

Družba  BIRO-CENTER,  podjetje  za
marketing in prodajo biroopreme in pi-
sarniškega materiala, Tolmin, d.o.o., s se-
dežem Tumov drevored 8, Tolmin, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci v registru s št. reg. vl. 1-394-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 20. 12. 1994.

Ustanovitelj je Kranjc Valter, Tumov
drevored 8, Tolmin, ki prevzema obveznost
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plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 12. 1994

Rg-26415

Družba MELISSA, trgovina, svetova-
nje, turizem, d.o.o., Nova Gorica, s sede-
žem Grčna 2/a, Nova Gorica, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v regi-
stru s št. reg. vl. 1-979-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 12. 12. 1994.

Ustanovitelja sta Katja Kogej, Rutarjeva
4, Nova Gorica in Daniel Rojšek, Kržičeva
4, Ljubljana, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 12. 1994

Rg-26801

Družba KRČ, družba za storitve in tr-
govino Ajdovščina, s sedežem Kožmani 1,
Kožmani, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-966-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 12. 12.
1994.

Ustanovitelj je Marko Bratina, Kožmani
1, Kožmani - Ajdovščina, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 12. 1994

Rg-30238

Družba PRODAJA GORICA, podjetje
za trgovino na debelo z rezervnimi deli,
d.d., Nova Gorica, s sedežem IX. Korpus
96, Solkan, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2294-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
28. 12. 1994.

Ustanovitelj je Avtoprodaja, p.o., Nova
Gorica, IX. Korpus 96, Solkan, Nova Gori-
ca, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 12. 1994

Srg 94/01100 Rg-30240

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/01100 z dne 6. 12. 1995, pod
št. vložka 1/03127/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5770815
Firma: CANZONA, finance, trgovina

in storitve, Nova Gorica, d.o.o.
Skrajšana firma: CANZONA, Nova Go-

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

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Ulica I. Regen-

ta 55
Osnovni kapital: 100.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 26. 5. 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 ustanoviteljica Marušič Vanja, Ul. I.
Regenta 55, Nova Gorica.

Srg 94/02273 Rg-30241

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02273 z dne 6. 12. 1995, pod
št. vložka 1/02608/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5659906
Firma: AA CONSULTING, svetovanje

na področju tujih vlaganj, d.o.o., Nova
Gorica

Skrajšana  firma:  AA  CONSULTING,
d.o.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Volčja Draga, Vogrsko 31
Osnovni kapital: 114.105 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 27. 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 Jarc Vinko, Vogrsko 31, Volčja Draga,
Drekonja Jordan, Šolska 60, Nova Gorica,
Sancin Samo, ul. Antonini 18, Gorizia, Mar-
vin Diego, ul. San Michele 219, St. Andrea,
Gorizia in Braidot Eleonora, ul. Boccaccio
45, Gorizia, Italija.

Srg 94/00917 Rg-30242

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/00917 z dne 6. 12. 1995, pod
št. vložka 1/02840/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5711789
Firma: Š T J, Šola za tuje jezike, d.o.o.,

Nova Gorica
Skrajšana firma: Š T J, d.o.o., Nova Go-

rica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Ledine 13
Osnovni kapital: 100.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 11. 5. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Caharija Marija Sonja, Ledine 13, Nova
Gorica in Rehar Pavlin Nataša, Bratov Hva-
lič 136, Nova Gorica.

Srg 94/00893 Rg-30243

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/00893 z dne 7. 12. 1995, pod
št. vložka 1/00625/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5353700
Firma: B & T, podjetje za trgovino,

gostinstvo in turizem, d.o.o., Belo, Belo
1/a, Dorovo

Skrajšana firma: B & T, d.o.o., Belo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrovo, Belo 1a, Dobrovo
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 20. 5. 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 Tomažič Anica, Blažič Miran in Toma-
žič Boris, vsi Belo 1/a, Dobrovo v Brdih.

Srg 94/01336 Rg-30244

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/01336 z dne 7. 12. 1995, pod
št. vložka 1/03006/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5771790
Firma: CANCEL, računalniško obliko-

vanje in ekonomska propaganda, d.o.o.,
Nova Gorica

Skrajšana firma: CANCEL, d.o.o., No-
va Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Ivana Regenta 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1372 Št. 22 – 19. IV. 1996

Sklep ustanovitelja z dne 13. 6. 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 Bratož Štokelj Vlasta, Ivana Regenta 3,
Nova Gorica.

Srg 94/01657 Rg-30245

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/01657 z dne 7. 12. 1995, pod
št. vložka 1/01244/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5856302
Firma: NATURA, trgovina na debelo

in drobno - živilskih in neživilskih pro-
izvodov, d.o.o., Šempas

Skrajšana firma: NATURA, d.o.o., Šem-
pas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempas, Šempas 194/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 30. 6. 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 Špacapan Boža in Špacapan Danilo,
oba Šempas 194/a, Šempas.

Srg 94/00995 Rg-30248

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/00995 z dne 7. 12. 1995, pod
št. vložka 1/01096/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5851521
Firma: KULI, trgovina za prodajo na

debelo in drobno, p.o., Dobravlje
Skrajšana firma: KULI, p.o., Dobravlje
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Dobravlje, Dobravlje 5a
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 18. 5. 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 Bolčina Sašo, Ob Hublju 7, Ajdovščina.

Srg 94/01215 Rg-30259

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/01215 z dne 20. 12. 1995,
pod št. vložka 1/02941/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5736935
Firma: VITRIS, storitve in trgovina,

d.o.o., Vrtojba
Skrajšana firma: VITRIS, d.o.o., Vrtoj-

ba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, IX. Sep-

tember 58, Vrtojba
Osnovni kapital: 100.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 31. 5. 1994 o

prenehanju družbe zaradi preoblikovanja v
samostojnega podjetnika, ki je vpisan pri

Republiški upravi za javne prihodke, Izpo-
stava Nova Gorica, pod zap. št. 37-1263/94
in matično št. registra 5440034, dne 31. 8.
1994, kot imetnik obratovalnice z imenom:
Strojne inštalacije Bojan Mermolja s.p., se-
dež: Ul. 9. septembra 58, Vrtojba, Šempter
pri Gorici.

Srg 94/00668 Rg-30261

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/00668 z dne 7. 7. 1995, pod
št. vložka 1/01784/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5527791
Firma: ARMIN, trgovina s športnimi,

lovskimi in drugimi izdelki, d.o.o., Bra-
nik

Skrajšana firma: ARMIN, d.o.o., Bra-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Branik, Branik 24/b
Osnovni kapital: 8.000 SIT.
Ustanovitelj: Mihelj Rihard.
Sklep ustanovitelja z dne 6. 5. 1994 o

preoblikovanju družbe z omejeno odgovor-
nostjo v samostojnega podjetnika, ki je se-
daj vpisan pri Republiški upravi za javne
prihodke Izpostava Nova Gorica, in matič-
no št. registra 5587233, dne 19. 6. 1995, kot
imetnik obratovalnice z imenom: Armin s.p.,
sedež: Branik 24b.

Srg 94/01531 Rg-32485

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/01531 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/01243/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5416973
Firma: GRADIN, gradbeništvo, inženi-

ring in projektiranje, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: GRADIN, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-

tarjev 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Sklep ustanoviteljev z dne 17. 6. 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 Škabar Andrej in Škabar Stanislava,
oba Tolminskih puntarjev 16, Nova Gorica.

Srg 95/00168 Rg-32513

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 95/00168 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02647/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5678650
Firma:  FRAMI,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: FRAMI, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 32
Osnovni kapital: 100.000 SIT.
Sklep ustanoviteljev z dne 16. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris  družbe  zaradi  prenehanja  po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Franko Zelinšček, Kidričeva 32/a
in  Škarja  Mitja,  Rutarjeva  2,  Nova
Gorica.

Srg 95/00471 Rg-32523

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 95/00471 z dne 24. 1. 1996, pod
št. vložka 1/01590/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
izstopa družbenika, spremembe deležev in
izbrisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št. 5493986
Firma: EDIP, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EDIP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempas, Ozeljan 32d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelji: SLEMI & CO. podjetje za

razvoj, inženiring, servis in trgovino, d.o.o.,
Celje, izstopil 30. 6. 1995, Pelicon Evgen,
Kuljad Silvester in Mervič Ladislav.

Sklep vseh ustanoviteljev z dne 22. 7.
1995 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Pelicon Evgen, Šempas 103, Kuljad Sil-
vester, Ravnica 8e, Grgar in Mervič Ladi-
slav, Ozeljan 32/d, Šempas.

Srg 94/02357 Rg-32524

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02357 z dne 23. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00500/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5311390
Firma: VULKAN, oskrba motornih vo-

zil, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: VULKAN, d.o.o., Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Župančičeva 1a
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Sklep ustanovitelja 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-
zel Koruza Marko, Župančičeva 1/a, Aj-
dovščina.

Srg 95/00177 Rg-32526

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 95/00177 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/01000/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5382602
Firma: SAMO, podjetje za izvajanje

vseh vrst čiščenj, d.o.o., Kojsko
Skrajšana firma: SAMO, d.o.o., Kojsko
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kojsko, Kojsko 36,
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 27. 3. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Samo Pavlič, Kojsko 36, Kojsko.

Srg 94/02120 Rg-32528

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02120 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02268/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5587450
Firma: KOMIJ, trgovina in storitve,

d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: KOMIJ, d.o.o., Tol-

min
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Volče 54/s
Osnovni kapital: 8.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 23. 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 Ipavec Jože, Volče 54/s, Tolmin.

Srg 94/00966 Rg-32530

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/00966 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00747/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča zaradi izstopa in vs-
topa družbenika, izbris firme po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Matična št. 5353815
Firma: TEHNOGALVANIKA, podjet-

je za proizvodnjo tehnološke opreme, pro-
jektiranje, inženiring, kooperacijo in tr-
govino, p.o.

Skrajšana  firma:  TEHNOGALVANI-
KA, p.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 2
Osnovni kapital: 4.200 SIT.
Ustanovitelja: Bremec Milojka in Bre-

mec Anton, izstopil 16. 7. 1992.
Sklep ustanovitelja z dne 20. 5. 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 Bremec Milojka, Cankarjeva 2, Nova
Gorica.

Srg 94/02589 Rg-32531

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02589 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00703/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5340756
Firma: KOMEL, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Rožna dolina, Ulica 9. ma-
ja 13

Skrajšana firma: KOMEL, d.o.o., Rož-
na dolina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Ul. 9. maja 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Sklep ustanoviteljev z dne 20. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Komel Damjan in Komel Jelena, oba
Rožna dolina. Ul. 9. maja 13.

Srg 94/00959 Rg-32532

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/00959 z dne 30. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02738/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5689821
Firma: INPO, d.o.o., podjetje za zapo-

slovanje invalidov, Vojkova 1, Anhovo
Skrajšana firma: INPO, d.o.o., Anhovo,

Vojkova 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Anhovo, Vojkova 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 18. 5. 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 Bajc Jože, Cankarjeva 42, Nova Gori-
ca, Žnidarčič Aleksander, Cesta ob Soči 8,
Deskle, Anhovo, Peternel Boris, Ajda 14,
Kanal in Jakupovič Mujo, Kambreško 17,
Kanal.

Srg 94/02220 Rg-32533

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02220 z dne 30. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02145/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5582741
Firma: FULL PHOTO, zunanja in no-

tranja trgovina, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: FULL PHOTO, d.o.o.,

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove bri-

gade 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT.
Sklep ustanovitelja 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 Batič Ivan, Valentinčičeva 1, Solkan,
Nova Gorica in Batič Valter, Josipa Makuca
8, Solkan, Nova Gorica.

Srg 96/00089 Rg-36295

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 96/00089 z dne 10. 4. 1996, pod
št. vložka 1/02443/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5611121

Firma: TRANSALPE, Export-Import,
d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: TRANSALPE, d.o.o.,
Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, XXX. Divizije 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT.
Sklep ustanovitelja z dne 11. 3. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Šuligoj Gabriele, Via del Monte Santo
38, Gorizia, Italia.

NOVO MESTO

Srg 94/02804 Rg-24911

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02804 z dne 17. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03130/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5880246
Firma: VETER, gostinstvo, trgovina in

zastopanje, Mirna, d.o.o.
Skrajšana firma: VETER, Mirna, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mirna, Sokolska ulica 3
Osnovni kapital: 242.280 SIT
Ustanovitelja: Kašič Dimitrij in Kašič

Martin, oba izstopila 22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 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 Kašič Dimitrij in Kašič Martin, oba
Sokolska ulica 3, Mirna.

Srg 94/01660 Rg-24916

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01660 z dne 16. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02337/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5599849
Firma: METKA, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Podzemelj
Skrajšana firma: METKA, d.o.o., Pod-

zemelj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gradac, Podzemelj 20a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Jakofčič Anica, izstopi-

la 20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 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 Jakofčič Anica, Podzemelj 20a, Gra-
dac.

Srg 94/01704 Rg-24948

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01704 z dne 17. 10. 1995,
pod št. vložka 1/00826/00, izbrisalo iz sod-
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nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5348129
Firma: FAR TEHNIK, razvoj, izdelava

in  posredovanje  elektronskih  naprav,
Šentjernej, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Šentjernej, Cesta oktobrskih žr-

tev 52
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Župan-Pirkovič Erna in

Župan Franc, oba izstopila 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 more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Župan-Pirkovič Erna, Cesta oktobrskih
žrtev 52, Šentjernej in Župan Franc, Dol.
Prekopa 2, Kostanjevica.

Srg 94/01173 Rg-26711

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01173 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01576/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5459613
Firma: TAJA-N&V, trgovina na debe-

lo in drobno, Mirna, d.o.o.
Skrajšana firma: TAJA-N&V, Mirna,

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

govornostjo
Sedež: Mirna, Jamska ulica 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Borštnar Nikolaj in Boršt-

nar-Turk Vesna, oba izstopila 12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Borštnar Nikolaj in Borštnar-Turk Ve-
sna, oba Jamska ulica 28, Mirna.

Srg 94/02060 Rg-26726

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02060 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02180/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5578248
Firma: SAJE, parketarstvo in čiščenje,

Dolenjske Toplice, d.o.o.
Skrajšana firma: SAJE, Dolenjske To-

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

govornostjo
Sedež: Dolenjske Toplice, Cviblje 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Saje Helena, izstopila

25. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 7. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-

zela Saje Helena, Cviblje 2, Dolenjske To-
plice.

Srg 94/02662 Rg-26728

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02662 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00823/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5348137
Firma: ORBIS, podjetje za notranjo in

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Slavka Gruma 50
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Gorše Alenka, 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 je prev-
zela Gorše Alenka, Slavka Gruma 50, Novo
mesto.

Srg 94/02687 Rg-26739

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02687 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00751/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5343054
Firma: GEMAT, trgovina gradbenega

in elektro materiala, Škocjan, d.o.o.
Skrajšana firma: GEMAT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škocjan, Škocjan 57
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjan Franc in Krmc

Ana, oba izstopila 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris  družbe  zaradi  prenehanja  po

skrajšanem  postopku.  Obveznost  plačila
morebitnih  obveznosti  izbrisane  družbe
sta prevzela  Kocjan  Franc,  Zagrad  3,
Škocjan in  Krmc  Ana,  Škocjan  57,  Škoc-
jan.

Srg 95/00030 Rg-26740

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00030 z dne 24. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02811/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5702542
Firma: LIDO, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Gradac
Skrajšana firma: LIDO, d.o.o., Gradac
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gradac, Gradac 118
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Judnič Marjan in Judnič

Tina, oba izstopila 24. 1. 1995.
Sklep skupščine z dne 24. 1. 1995 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 Judnič Marjan in Judnič Tina, oba Uli-
ca na trg 1, Metlika.

Srg 94/02546 Rg-26749

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02546 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00347/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5298547
Firma: BRCAR, trgovina dnevne pre-

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Smolenja vas 7
Osnovni kapital: 2.300 SIT
Ustanovitelja: Brcar Zvonka in Brcar

Leopold, oba izstopila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Srg 95/00450 Rg-30315

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00450 z dne 28. 12. 1995,
pod št. vložka 1/01144/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi pripojitve k 1/921/00 s temile podat-
ki:

Matična št. 5002486
Firma: MERCATOR – GRADIŠČE, tr-

govinsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR – GRA-

DIŠČE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Trebnje, Golijev trg 11
Osnovni kapital: 168,300.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem MERCA-

TOR, d.d., izstopil 27. 12. 1995.
Pripojitev k MERCATOR – DOLENJS-

KA, trgovina, storitve, d.d., Novo mesto,
Livada 8, na podlagi pripojitve pogodbe z
dne 27. 12. 1995.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

PTUJ

Srg 6255/94 Rg-15577

Družba STATIM, trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o., Ulica 5.
Prekomorske  12,  Ptuj,  reg.  št.  vl.
1/6582-00, katere ustanoviteljica je Janja
Bedenik, Ulica 5. Prekomorske 12, Ptuj, po
sklepu ustanoviteljice družbe z dne 26. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Janja Be-
denik, Ulica 5. Prekomorske 12, 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 18. 5. 1995

Srg 94/06444 Rg-17023

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06444 z dne 15. 6. 1995, pod št.
vložka 1/07442/00, izbrisalo iz sodnega re-
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gistra tega sodišča subjekt zaradi postopka
skrajšane likvidacije s temile podatki:

Firma: RESPONSA, poslovne storitve,
svetovanje in izobraževanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Hermanova 1
Osnovni kapital: 8.468 SIT
Ustanovitelj: Fekonja Borut.
Sklep ustanovitelja z dne 2. 3. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Borut Fekonja, Hermanova
ulica 1, Ptuj.

Srg 94/01186 Rg-25505

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg  št.  94/01186  z  dne  25.  9.  1995,  pod
št. vložka 1/02685/00, izbrisalo iz sodnega
registra  tega  sodišča  subjekt  zaradi  po-
stopka  skrajšane  likvidacije  s  temile
podatki:

Firma: KA & PV, export-import, pod-
jetje za trgovino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: KA & PV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Vodova ulica 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Kuhar Terezija, Kuhar

Aleksander in Potočnik Vladimir, vsi izsto-
pili 26. 8. 1995.

Srg 137/95 Rg-31535

Družba Z & J JANEZ – KAREL, pod-
jetje za marketing in storitveno dejav-
nost,  d.o.o.,  Slovenskogoriška  15,  Ptuj,
reg. št. vl. 1/7520-00, katere ustanovitelj je
Janez Zupanič, Slovenskogoriška 15, Ptuj,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 19. 7.
1995, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Janez Zu-
panič, Slovenskogoriška 15, Ptuj.

Srg 97/95 Rg-31536

Družba SQUASH, podjetje za storitve,
gostinstvo  in  trgovino,  d.o.o.,  Dornava
48/a, Dornava, reg. št. vl. 1/8866-00, kate-
re ustanovitelja sta Martin Golob, Dornava
48/a, Dornava in Claudia Golob, Malmedy
7, 8000 München, po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 26. 5. 1995, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Martin Go-
lob, Dornava 48/a, Dornava in Claudia Go-
lob, Melmedy 7, 8000 München.

Srg 53/95 Rg-31537

Družba MASTRO, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ptuj, Ulica 5. Pre-
komorske 11, reg. št. vl. 1/3267-00, katere
ustanovitelj je Edvard Stropnik, Ulica 5.
Prekomorske 11, Ptuj, po sklepu ustanovi-
telja družbe z dne 29. 3. 1995, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Edvard
Stropnik, Ulica 5. Prekomorske 11, Ptuj.

Srg 96/95 Rg-31541

Družba ŠABI, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., Sakušak 55,
Juršinci, reg. št. vl. 1/9038-00, katere usta-
novitelja sta Šabeder Stanko, Gajzerjeva 3,
Ptuj in Šabeder Robert, Gutleut str. 148,
Frankfurt am Main 6000, po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 27. 3. 1995, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Šabeder
Stanko, Gajzerjeva ulica 3, Ptuj in Šabeder
Robert, Gutleut str. 148, Frankfurt am Main
6000.

Zoper te sklepe lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo skle-
pe o izbrisu družb iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 10. 1. 1996

Srg 95/00230 Rg-31569

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00230 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/00421/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi pri-
pojitve k družbi MERCATOR-SVS, d.d., s
temile podatki:

Matična št. 5025184
Firma:  MERCATOR  –  ZARJA  OR-

MOŽ, trgovsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR – ZAR-

JA ORMOŽ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ormož, Kolodvorska 4
Ustanovitelj:   POSLOVNI   SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 19. 12. 1995.
Vpis izbrisa zaradi pripojitve k družbi

MERCATOR-SVS, trgovina, storitve, d.d.
Pripojitev je bila vpisana dne 29. 12. 1995.

Srg 5054/94 Rg-32936

Družba  KOVINARSTVO  LJUBEC,
d.o.o.,  Sodnice  9,  Ptuj,  reg.  št.  vl.
1/8649-00, katere ustanovitelj je Anton Lju-
bec, Sodnice 9, Ptuj, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 22. 12. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Anton Lju-
bec, Sodnice 9, 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 25. 1. 1996

SLOVENJ GRADEC

Srg 5095/94 Rg-457

Družba  MASS  ING.,  trgovina,  ex-
port-import,  inženiring  in  proizvodnja,
d.o.o., Dravograd, Meža 132, reg. št. vl.
1/6301/00, katere družbenika sta Stravnik
Srečko in Stravnik Marija, po sklepu druž-
benikov z dne 17. 5. 1996, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Stravnik

Srečko in Stravnik Marija, oba Dravograd,
Meža 132.

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 29. 3. 1996

Srg 5503/94 Rg-458

Družba TRGO M.A.B. – trgovina in
zastopstvo, d.o.o., Šarhova 2, Radlje ob
Dravi, reg. št. vl. 1/6899-00, katere družbe-
nik je Marjan Cvar, po sklepu družbenika z
dne 2. 9. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Marjan Cvar
iz Radelj ob Dravi, Šarhova 2.

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 1. 4. 1996

Srg 72/96 Rg-466

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 72/96, zaradi vpisa iz-
brisa subjekta iz sodnega registra z dne
19. 3. 1996 sklenilo:

V sodnem registru Okrožnega sodišča
Slovenj Gradec se pod št. vl. 1/2385-00,
vpiše  izbris  družbe  VASPOS,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Sejmiška cesta 18, Slo-
venj  Gradec,  zaradi  pripojitve  k  družbi
PROMOTIV, oglaševalna agencija, d.o.o.,
Semijška cesta 18, Slovenj Gradec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 25. 3. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-10-0003/96-0800 11 Ob-1171

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statut z nazivom Statut Neod-
visnih sindikatov Slovenije – podružnica TP
KVIK Maribor, ki so ga sprejeli zaposleni v
trgovskem podjetju KVIK Maribor dne
14. 3. 1996, z imenom sindikata Neodvisni
sindikat Slovenije – podružnica TP KVIK
Maribor in sedežem v Mariboru, Gospo-
ska 8-10.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 3 z dne 4. 4. 1996.

Št. 02400-001/96-3 Ob-1119

Upravna enota Žalec, Oddelek za gospo-
darske in negospodarske dejavnosti ter pro-
met in zveze, z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut, vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov dne 5. 3. 1996 pod zap. št. 64



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1376 Št. 22 – 19. IV. 1996

z nazivom Statut sindikata delavcev Hmezad
banke, d.d., Žalec, ki jo je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: Sindikat
delavcev  Hmezad  banke,  d.d., Žalec in
sedežem: Hmeljarska ulica 3, Žalec.

Št. 028-4/96-02 Ob-1120

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za ob-
čo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 8. 4. 1996 pod zap. št. 216 z
nazivom Pravila o delovanju sindikalne eno-
te, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sin-
dikata z imenom: Sindikalna enota sindi-
kata delavcev v zdravstveni negi Sloveni-
je  na  Zavodu  Republike  Slovenije  za
transfuzijo krvi v Ljubljani in sedežem:
Šlajmerjeva 6, Ljubljana.

Št. 028-3/96-3 Ob-1121

Statut  Sindikata  laboratorijske  me-
dicine  Slovenije  (SILMES),  Ljubljana,
Linhartova  13  –  Konfederacija  novih
sindikatov  Slovenije  –  Neodvisnost,
sprejet  na  seji  Sindikata  laboratorijske
medicine Slovenije (SILMES), Ljubljana,
Linhartova 13 – Konfederacija novih sin-
dikatov Slovenije – Neodvisnost z dne 7. 3.
1996 se hrani pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Bežigrad. Statut je vpisan v evi-
denco statutov sindikatov št. 4, dne 5. 4.
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 43/95 R-13

Andrej Hrabar, roj. 12. 9. 1899 na Veli-
kem brdu št. 8, nazadnje stanujoč Ljubljana,
Borsetova 4, je pogrešan od leta 1980 (na
predlog Emila Hrabarja, Veliko brdo 44).

Začasna skrbnica je Ljuba Uljan, Zabiče
30b.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

dne 12. 1. 1996

N 10/95 R-29

Ferdinand Pukl, roj. 30. 6. 1877 v Oplotni-
ci, nazadnje stanujoč v Novakah 70, Poljčane,
je pogrešan od 10. 12. 1945 (na predlog Zu-
pančič Danice, Maribor, Štantetova 14).

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici

dne 5. 2. 1996

N 31/95 R-58

Johan Karel Lampl, roj. 20. 8. 1891, na-
zadnje stanujoč v Radljah ob Dravi, je po-
grešan (na predlog Oder Marije, Sp. Vižin-
ga 25, Radlje ob Dravi).

Začasni skrbnik je Vinko Pažek, Sp. Vi-
žinga 56, Radlje ob Dravi.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 26. 3. 1996

Oklici dedičem

D 79/95-9 R-15

Ernes Šebjanič, iz Gornjih Petrovec 54
je dne 31. 12. 1994 umrl in ni zapustil opo-
roke.

Do  dediščine  imajo  zap.  brat  Šebja-
nič  Aleksander  iz  Gornjih  Petrovec  54
in zap. sestra Fernand Gizela in njeni po-
tomci, ki so neznanega bivališča nekje v
Franciji.

Ker sodišču ni znano njihovo prebiva-
lišče, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.

Dedičem je postavljena za skrbnico Ov-
senjak Liljana, dipl. pravnica, zaposlena na
Centru za socialno delo Murska Sobota.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 16. 1. 1996

D 160/95 R-55

Ema Korošec, roj. Čonč, hči Jožefa in
Eme, roj. 6. 5. 1916 v Cestah, Občina Šmar-
je pri Jelšah, nazadnje stanujoča v Begu-
njah pri Cerknici 72, je dne 25. 8. 1995
umrla. Njenega v tujini živečega brata An-
tona Čonča vabimo, da se priglasi za dediča
ali si postavi pooblaščenca v Republiki Slo-
veniji, ki bi ga zastopal v zapuščinskem po-
stopku. Če tega ne bo storil v enem letu po
objavi tega oklica, ga bo zastopal začasni
skrbnik.

Okrajno sodišče v Cerknici

dne 3. 4. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 81/95-8 R-56

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Jožice Malkič, stanujoče Jamnikova
3, Ruše, zoper toženo stranko Nedžada Mal-
kiča, stanujočega Hasana Brkiča 15, Der-
venta, zaradi razveze zakonske zveze, na
podlagi 4. in 5. točke II. odstavka 84. člena
pravnega pravila zakona o pravdnem po-
stopku sklenilo:

tožencu Nedžadu Malkiču se kot zača-
sno zastopnico postavi Senado Baltič, stro-
kovno sodelavko pri Okrajnem sodišču v
Mariboru.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca, dokler ne bo sam oziroma njegov poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 3. 1996

P 74/95 R-57

V pravdni zadevi tožeče stranke Jožeta
Lundra, Iglenik št. 11, Velika Loka, ki ga
zastopa odvetnik Janko Pibernik iz Sevnice,
zoper toženo stranko Emilijo Schiffet, Rue
Major Servais št. 17/B – 6001 Marcinelle,
Belgija, zaradi ugotovitve lastninske pravi-
ce, pct. 100.000 SIT, se na podlagi določila
5. točke 84. člena zakona o pravdnem pos-
topku toženi stranki Emiliji Schiffet postavi
začasna zastopnica Eva Špan, dipl. jur.,
Upravna enota Sevnica, ki bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi tega sodišča,
opr. št. P 74/95, vse dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici

dne 4. 4. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 28/94 S-120

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom IKOM, p.o., Šmarje, ki se vodi
pod opr. št. St 28/94 obvešča upnike, da bo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev dne 8. 5. 1996 ob 9. uri v sobi
209/II tega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v sobi 123A/I tega so-
dišča v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Celju

dne 3. 4. 1996

St 29/93 S-122

To sodišče razpisuje v stečajni zadevi
nad dolžnikom Obrtno podjetje Šentjur,
p.o., Šentjur v stečaju, Leona Dobrotinška
18, Šentjur, narok za preiskus terjatev in
narok za glavno razdelitev stečajne mase, ki
bo v torek, 7. maja 1996 ob 12.30, soba
209/II tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 4. 4. 1996

St 75/93-272 S-121

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
četrti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Štajerska hranilnica, d.d., Mari-
bor, Gregorčičeva 37 – v stečaju dne 22. 5.
1996 ob 10. uri v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 9. 4. 1996

St 201/93 S-123

To sodišče v stečajnem postopku opr. št.
St 201/93 zoper dolžnika Mikon trade,
d.o.o., Mislinja – v stečaju obvešča, da bo
III. narok za preizkus terjatev dne 29. 5.
1996 ob 9. uri soba št. 28, tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 9. 4. 1996

St 5/96-7 S-124

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/96 z dne 10. 4. 1996 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom LIP tovarna masivnih
plošč Podnart, d.o.o., Podnart 33.
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2. Za stečajnega upravitelja je določen
Mihael Savnik, Maistrov trg 7, Kranj.

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

4. Narok za preizkus terjatev bo dne 6.
9. 1996 ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.

5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 10. 4. 1996

St 15/96 S-125

To sodišče je s sklepom St 15/96 dne 9.
4. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Slikoplesk-Termoplast, p.o., Ljub-
ljana, Tbilisijska 57.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Nevenka Šorli 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 24. 6. 1996 ob 12. uri, soba 310/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 4.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 9. 4. 1996

St 18/94-63 S-126

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom  Trgovsko  podjetje  Standard
konfekcija, d.o.o., Novo mesto – v stečaju,
vabi vse upnike na narok za obravnavanje
osnutka glavne razdelitve dne 28. 5. 1996
ob 11. uri, v sobi 108 tega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka sodišča v sobi št. 58, med uradnimi
urami vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 10. 4. 1996

St 6/96 S-127

To sodišče je na seji stečajnega senata
pod opr. št. St 6/96 sprejelo naslednji sklep:

1. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom Kostroj – Usnje commerce, d.o.o.,
Slovenske Konjice, Tovarniška 2.

2. Za stečajnega upravitelja se določi
Janko Kovač, Aškerčeva 2, Slovenske Ko-
njice.

3. Upnike pozivamo, da svojo terjatev
prijavijo stečajnemu senatu v roku dveh me-
secev od dneva objave tega oklica. Prijave
je treba vložiti v skladu z določilom 137.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.

4. Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi.

5. Narok za preizkus prijavljenih terja-
tev bo 2. 7. 1996 ob 9. uri, soba 106/I.

6. Sklep o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 4.
1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 12. 4. 1996

St 159/93 S-128

To sodišče razpisuje 3. narok za preiz-
kus prijavljenih terjatev in narok za obrav-
navanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-
nem postopku nad Tekstil, Predilnica Med-
vode, d.o.o., Medvode – v stečaju, za dne
8. 5. 1996 ob 10. uri, v konferenčni dvorani
tega sodišča.

St 110/93 S-129

To sodišče razpisuje 3. narok za preiz-
kus prijavljenih terjatev, ki bo dne 22. 5.
1996 ob 9. uri in narok za obravnavanje
osnutka glavne razdelitve v stečajnem po-
stopku nad Kranjsko hranilnico in poso-
jilnico, d.d., Ljubljana – v stečaju, za dne
8. 5. 1996 ob 9.30 v konferenčni dvorani
tega sodišča.

St 18/95 S-130

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
18/95 dne 9. 4. 1996 zaključilo stečajni pos-
topek nad dolžnikom Scena Elektronika –
razsvetljava, p.o., Kavčičeva 64/a, Ljub-
ljana in se po pravnomočnosti izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 4. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Popravek

La-252

V programu lastninskega preoblikova-
nja podjetja Mlekarna Ptuj, p.o., Ptuj, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 19/96 z
dne 5. IV. 1996, La-225, se v točki 5.2.
Notranji odkup delnic, dopolni besedilo pr-
vega odstavka in se pravilno glasi:

Mlekarna Ptuj, p.o., poziva vse upra-
vičence (zaposlene, bivše zaposlene, upo-
kojence podjetja, zadružne upravičence,
člane zadružnih upravičencev oziroma
kooperante), da v 45 dneh od objave jav-
nega poziva v časopisu Večer, Uradnem
listu RS in na oglasnih deskah podjetja,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popu-
stom.

Mlekarna Ptuj, p.o., Ptuj

La-244

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. 5. 1996. Prvi poziv je bil objavljen v Ur.
l. RS, št. 4/96 z dne 26. I. 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. 19/800 La-248

FOTONA, d.d., Stegne 7, Ljubljana,
podaljšuje javni poziv upravičencem (za-
poslenim, bivšim zaposlenim, upokojen-
cem, družinskim članom) za sodelovanje v
interni razdelitvi in notranjem odkupu del-
nic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo dne 15. 1. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 2/96 z dne 19. I. 1996.

Javni poziv za predložitev certifikatov v
interni razdelitvi in vplačil denarnih sred-
stev za vpis delnic notranjega odkupa se
podaljša do 31. maja 1996.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delovnik od 9. do 15. ure po tel.
061/159-12-15 ali na sedežu podjetja pri
Marku Golobu.

FOTONA, d.d.

Št. 33 La-249

Trgovsko podjetje KOROTAN, p.o.,
Čečovje 6, Ravne na Koroškem, objavlja,
da podaljšuje rok za sodelovanje pri interni
razdelitvi in notranjem odkupu delnic pod-
jetja.

Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil na poseben privatiza-
cijski podračun se podaljša do 15. 6. 1996.

Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 16/96 z dne 22. III. 1996 in v
časopisu Večer z dne 14. 3. 1996 ter na
oglasni deski podjetja.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci pri Marjani Vrhovnik, tel. 0602/23-546.

Trgovsko podjetje KOROTAN, p.o.,
Ravne na Koroškem

Št. 37 La-250

TUS Prevent, d.o.o., Slovenj Gradec,
Kidričeva 6, podaljšuje javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim,
upokojencem) do interne razdelitve in no-
tranjega odkupa delnic.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in vplačilo denarnih sredstev za
vpis delnic interne razdelitve in notranjega
odkupa se podaljša do vključno 26. 4. 1996.

Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 4/96 z dne 26. I. 1996, v dnev-
niku Delo z dne 19. 1. 1996 in na oglasnih
deskah v podjetju. Podaljšanje roka vpisa je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št.
11/96 z dne 23. II. 1996, v dnevniku Delo z
dne 17. 2. 1996 in na oglasnih deskah v
podjetju.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel.
0602/41-421 ter osebno na sedežu podjetja.
Kontaktni osebi sta Gorazd Fale in Zdravko
Mežnarc.

TUS Prevent, d.o.o., Slovenj Gradec
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La-251

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjet-
je Tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov
TOKO LINE, d.d., Domžale, Slamnikarska
1, na podlagi programa o lastninskem preob-
likovanju podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
01999/1996-GV, z dne 2. 4. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, objavlja program lastninskega preob-
likovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Tovarna kovčkov in
usnjenih izdelkov TOKO LINE, d.d.,
Domžale, Slamnikarska 1.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/12650/00.

2. Matična številka: 5500800.
3. Dejavnost: 012820.
Osnovna dejavnost podjetja je: proizvod-

nja obutve in galanterije, usnja in krzna,
končnih lesenih izdelkov, trgovina z neži-
vilskimi proizvodi na drobno, zunanjetrgo-
vinske dejavnosti.

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
Tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov

TOKO LINE, d.d., Domžale, Slamnikarska
1, poziva upravičence (vse zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce podjet-
ja), da lahko v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevnem časopisu Slovenec ter na oglasni
deski podjetja (s tem, da rok začne teči z
dnem zadnje objave), zamenjajo lastniške
certifikate za začasnice (kasneje delnice)
ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi del-
nic.

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 Tovarna kovčkov in us-
njenih izdelkov TOKO LINE, d.d., Domža-
le, Slamnikarska 1.

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

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

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

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Tovarna kovčkov in usnjenih

izdelkov TOKO LINE, d.d., Domžale, Slam-
nikarska 1, poziva upravičence (vse zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja.

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

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

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

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

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

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v računovodstvu na sedežu
podjetja, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka od 7. do 15. ure. Gotovinsko vplačane
delnice se vplačajo na poseben privatizacij-
ski podračun z navedbo “plačilo kupnine za
delnice podjetja v notranjem odkupu”, št.
50102-601-54981 Domžale.

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 Heleni Zabret, in
sicer po tel. 061/711-004 ali osebno na se-
dežu podjetja.

Tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov
TOKO LINE, d.d., Domžale

La-245

Na podlagi programa lastninskega preobli-
kovanja, odobrenega z odločbo Agencije RS
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01066/1996-IZ z dne 26. 2. 1996 ter na podla-
gi 19. člena zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij Strojna, tovarna strojev, p.o.,
Maribor, Linhartova ul. 11, objavlja program.

1. Firma: Strojna, tovarna strojev, p.o.
2. Sedež: Maribor, Linhartova ul. 11.
3. Matična številka: 5033390.
4. Podjetje je družbeno s 100% družbe-

nim kapitalom.

5. Osnovna dejavnost: izdelovanje stro-
jev, strojnih delov, regulacijskih elementov
in elektronike s področja pogonske in trans-
portne tehnike.

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– 10% Sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja,

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

delitve,
– 40% upravičenci iz notranjega odku-

pa.
7. Javni poziv vsem upravičencem k vpi-

su in vplačilu delnic
a) Podjetje poziva vse zaposlene, nekda-

nje zaposlene in upokojence podjetja, da v
roku 30 dni od dneva objave poziva v časo-
pisu Večer, predložijo lastniške certifikate
in potrdila za neizplačane osebne dohodke
v skladu s 25.a členom ZLPP zakona za
začasnico in tako sodelujejo pri interni raz-
delitvi delnic podjetja. Upravičenec, ki za-
mudi ta rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja. Delnice interne
razdelitve so navadne, imenske, neprenos-
ljive dve leti po njihovi izdaji, razen z dedo-
vanjem in dajejo pravico do upravljanja in
dividende.

V primeru, da bo vrednost tako zbranih
lastninskih certifikatov in potrdil večja od
20% vrednosti družbenega kapitala, bo pod-
jetje presežek certifikatov in potrdil v celoti
in proporcionalno uporabilo za notranji od-
kup delnic podjetja.

V primeru, da bo vrednost tako zbranih
lastninskih certifikatov in potrdil manjša,
kot znaša 20% vrednosti družbenega kapi-
tala, bo podjetje objavilo na oglasni deski
podjetja interni razpis in poziv za zamenja-
vo lastniških certifikatov ožjih družinskih
članov zaposlenih v Strojni za delnice ozna-
ke B (II. krog). Razpis v drugem krogu bo
trajal 10 dni. V primeru presežka lastniških
certifikatov ožjih družinskih članov bo pod-
jetje zapolnilo razpisano kvoto delnic tako,
da bo vplačila ožjih družinskih članov pro-
porcionalno znižalo.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na podlagi internega razpisa za ožje družin-
ske člane zaposlenih, bo podjetje na podlagi
23. člena in v zvezi z 22. členom ZLPP
preneslo na Sklad RS za razvoj, z namenom
nadaljnje prodaje pooblaščenih investicij-
skih družb.

Podjetje bo delnice vodilo v nemateriali-
zirani obliki, na račun udeležencev, udele-
žencem interne razdelitve pa bo izdalo za-
časnice po vpisu družbe v sodni register.

b) Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da
sodelujejo pri notranjem odkupu delnic. No-
tranji odkup delnic bo potekal istočasno z
interno razdelitvijo delnic v višini 40% druž-
benega kapitala, z upoštevanjem 50% popu-
sta.

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, potrdili za neizplačan del osebnih do-
hodkov in denarnimi vplačili.
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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 35.
člen uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja.

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranje-

ga odkupa bodo upravičenci lahko vplače-
vali na sedežu podjetja vsak delovni dan od
ponedeljka do petka od 8. do 11. ure. Goto-
vinsko vplačane delnice se vplačujejo na
poseben privatizacijski podračun z navedbo
“plačilo kupnine za delnice podjetja v no-
tranjem odkupu”.

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

9. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju pri Maji Petek, dipl.
pravnici, in sicer po tel. 062/34-141 ali oseb-
no na sedežu podjetja.

Strojna, tovarna strojev, p.o.,
Maribor

La-246

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjet-
je za strojno proizvodnjo in vzdrževanje,
Ljubljana, p.o., na podlagi programa o last-
ninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01538/1995-ASA z dne 6. 7.
1995 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Letališka cesta 27.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/5673/00
Ljubljana.

2. Matična številka: 5098696.
3. Dejavnost: 011412.
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
– proizvodnja gradbenih in rudarskih

strojev in naprav, in sicer:
– konstruiranje in izdelovanje strojev

in druge raziskovalne opreme,
– proizvodnja rudarskega vrtalnega in

gradbenega orodja in pribora,
– trgovina na debelo in drobno z neži-

vilskimi proizvodi,
– izvoz in uvoz živilskih in neživil-

skih proizvodov,
– komercialni posli pri prometu bla-

ga,
– vzdrževanje rudarskih, vrtalnih, grad-

benih in raziskovalnih strojev, naprav in
opreme.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje s 100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanja 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 za strojno proizvodnjo in vzdr-

ževanje Ljubljana, p.o., poziva upravičence
(vse zaposlene, bivše zaposlene in upokoje-
ne delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni
po objavi tega oglasa in poziva v Uradnem
listu RS, v dnevnem časopisu Dnevnik ter
na oglasni deski podjetja, zamenjajo last-
niške certifikate za začasnice (kasneje del-
nice) ter tako sodelujejo pri interni razdeli-
tvi delnic.

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

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih  v  Podjetju  za  strojno  proizvod-
njo in  vzdrževanje  Ljubljana,  p.o.,  Ljub-
ljana.

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

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

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

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje za strojno proizvodnjo in vzdr-

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

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

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

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati, potrdili za neizplačan del osebnih do-
hodkov 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 se-
dežu Podjetja za strojno proizvodnjo in
vzdrževanje Ljubljana, p.o., Ljubljana, Le-
tališka cesta 27, vsak delovni dan od pone-
deljka do petka od 8. do 13. ure. Gotovinsko
vplačane delnice se vplačajo na poseben pri-
vatizacijski podračun z navedbo “plačilo
kupnine za delnice podjetja v notranjem od-
kupu”.

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 8. do 12. ure, pri Miranu Habetu, ek.,
in sicer po tel. 061/16-81-383 ali osebno na
sedežu podjetja.

Podjetje za strojno proizvodnjo
in vzdrževanje Ljubljana, p.o.

Razpisi delovnih mest

Št. 130-1/96 Ob-1191

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Novo mesto, razpisuje delovno me-
sto

inšpektorja I
Pogoji:
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje:

– VII. stopnja strokovne izobrazbe –
dipl. ekonomist,

– 12 mesecev ustreznih delovnih izku-
šenj,

– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku, poznavanje
osnov računalništva in praktična znanja za
delo z osebnimi računalniki.

Mandat traja 4 leta.
Na razpis se lahko prijavi tudi diplomi-

rani pravnik z znanjem računovodsko-fi-
nančnega poslovanja.

Kandidat, ki še nima opravljenega preiz-
kusa strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, mora preizkus opraviti
v roku 6 mesecev po sklenitvi delovnega
razmerja oziroma imenovanju.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju pogojev ter opisom dose-
danjega dela sprejema razpisna komisija
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, podruž-
nice Novo mesto, Kandijska 21, 8000 Novo
mesto, v 8 dneh po objavi.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.

Agencija RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje

Podružnica Novo mesto
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Št. 716-01/89-2/43 Ob-1117

Komisija Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in admini-
strativne zadeve na podlagi prvega odstav-
ka 6. člena zakona o začasni ureditvi orga-
nizacije in pristojnosti občinskih sodnikov
za prekrške in občinskih javnih pravobra-
nilcev (Ur. l. RS, št. 82/94) v zvezi z 267.
členom zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) razpisuje delovno
mesto:

sodnika za prekrške s sedežem v Ko-
pru – predstojnika organa.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene v 268. členu zakona o prekrških
(Ur. l. SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90
ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter
36. in 38. členu zakona o pripravništvu, stro-
kovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in pra-
vosodju (Ur. l. SRS, št. 8/80 in 27/85) in
obvladati italijanski jezik.

Kandidati naj vložijo pisne prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepi-
som in podatki o dosedanjem delu v roku 15
dni od objave razpisa na naslov: Komisija
Državnega zbora Republike Slovenije za vo-
litve, imenovanja in administrativne zade-
ve, Šubičeva 4, Ljubljana.

Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve

Razpisi
javnih natečajev

Preklic

Št. 351-04/96 Ob-1205

Na podlagi 29. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
v povezavi s pojasnilom Ministrstva za
okolje in prostor 350-07/004/96 z dne 20. 3.
1996 Upravna enota Tolmin preklicuje jav-
ni razpis za predhodno ugotavljanje uspo-
sobljenosti izvajalcev za opravljanje nalog
izdelave lokacijskih dokumentacij za pose-
ge v prostor na območju Upravne enote Tol-
min, objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/96
z dne 22. III. 1996, Ob-788.

Upravna enota Tolmin

Ob-1111

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (UR. list RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Semič

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo vodovoda

Črešnjevec – I. faza
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič

33, Semič.

2. Predmet javnega razpisa je gradnja vo-
dovoda na odseku od Krupe do Črešnjevca
skladno s projektno dokumentacijo.

3. Dokumentacija za razpis del je na raz-
polago na Občini Semič pri Jožetu Butala,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Dvig
razpisne dokumentacije je proti plačilu
3.000 SIT, na ŽR 52100-630-40318 Občina
Semič (plačilo materialnih stroškov za javni
razpis).

4. Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je najkasneje
do 1. septembra 1996, dokončanje del do
30. oktobra 1996.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Semič, Semič 33, do
vključno 20. dan po tej objavi.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za grad-
njo vodovoda Črešnjevec – I. faza”.

7. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz raz-
pisnega gradiva, in sicer:

I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebi-
na).

II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika,
– kopija registracije podjetja,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1, 2;

oziroma BON 3).
III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (30 dni),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih po-

nudnika)
– vzorec pogodbe,
– način obračuna,
– delež stroškov podizvajalcev,
– dinamika plačil,
– način določevanja in obračunavanja

razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in

življenskih pogojev.
IV. Reference podjetja
8. Odpiranje ponudb bo 25. dan po obja-

vi v Uradnem listu RS, ob 12. uri. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje pri odpira-
nju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnješega po-
nudnika:

– cena za razpisana dela in plačilni po-
goji,

– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
10. Posebni pogoji
Investitor si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del sklene ustrezna
pogodba. Izvedba razpisanih del se lahko
spremeni glede na razpoložljiva finančna
sredstva investitorja in na podlagi pisnega
dogovora med izvajalcem in investitorjem.

11. Izjava ponudnika, da se strinja da
najcenejša ponudba ni tudi najugodnejša.

12. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 20. dneh po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od

obvestila o izboru skleniti pogodbo o izva-
janju del.

Ob-1143

Občina Semič objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo

povezovalnega kanala med Iskro in
čistilno napravo Semič

1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
33.

2. Predmet javnega razpisa je gradnja po-
vezovalnega kanala med Iskro in čistilno
napravo Semič, v skladu s projektno doku-
mentacijo.

3. Dokumentacija za omenjeni razpis del
je na razpolago na Občini Semič pri g. Jože-
tu Butali, vsak delovnik med 7. in 15. uro.
Dvig razpisne dokumentacije je proti plači-
lu 3.000 SIT na ŽR občine št.
52100-630-40318 (plačilo materialnih
stroškov).

4. Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je junij 1996,
predvideni konec del začetek avgusta 1996.

6. Podpisane in pravilno opremeljene po-
nudbe z vso potrebno dokumentacijo mora-
jo prispeti na Občino Semič, Semič 33, do
vključno 21. dan po tej objavi v Uradnem
listu RS.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za grad-
njo povezovalnega kanala”.

7. Ponudbe morajo biti pripravljene v
skladu z določili 12. člena odredbe o pos-
topku za izvajanje javnega razpisa za odda-
jo javnih naročil in mora vsebovati vse po-
trebne sestavine, ki so podrobneje razvidne
iz razpisnega gradiva in sicer:

I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebi-
na).

II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika,
– kopija registracije podjetja,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1, 2,

oziroma 3).
III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcija ponudbe (min. 45 dni),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih in-

vestitorja),
– vzorec pogodbe,
– način obračuna,
– delež stroškov podizvajalcev,
– dinamika plačil,
– način določevanja in obračunavanja

razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in

življenskih pogojev.
IV. Reference podjetja.
8. Odpiranje ponudb bo 24. dan po obja-

vi v Uradnem listu RS, ob 12. uri v prosto-
rih občine Semič. Prisotni predstavniki po-
nudnikov morajo predložiti pooblastilo za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena za razpisana dela in plačilni po-
goji,

– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
10. Posebni pogoji
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Investitor si pridržuje pravico določiti
morebitni zmanjšan obseg del od razpisane-
ga in to glede na razpoložljiva finančna sred-
stva. V takem primeru se sklene pisni dogo-
vor med investitorjem in izvajalcem ter
ustrezna pogodba.

11. Ponudniki bodo o izidu pisno sezna-
njeni v 15. dneh po odpiranju ponudb. Iz-
brani ponudnik mora v 8. dneh po prejemu
obvestila o izboru skleniti z investitorjem
pogodbo o izvajanju del.

Občina Semič

Št. 8/0-1264/2-96 Ob-1103

Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg revolucije 27a, Trbovlje, razpisuje na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov in 7. člena pravilnika o načinu in pos-
topku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO) Trbovlje

– smer železniška postaja
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Trbovlje, Trg revolucije 27 a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega in

razvodnega kabelskega omrežja: Trbovlje –
smer železniška postaja.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Gvidu Lovšetu in Marjanu Oblaku, v
oddelku za investicije v poslovnih prostorih
Telekoma, Trg revolucije 27 a v Trbovljah,
tel. 0601/26-626, faks 0601/26-900 v roku
7 dni po objavi.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost objekta znaša

43,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Področje kraja Trbovlje (center Trg re-

volucije 27 a) – smer železniška postaja z
odcepi za naselje Žabjek in Bevško.

6. Pričetek in dokončanje del
Predviden rok pričetka del je 15. junij

1996, predviden rok dokončanja del je
5. avgust 1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrani za gradnjo teleko-
munikacijskih kabelskih omrežij, imajo us-
trezne strokovne kadre in opremo za izvaja-
nje del, ter izkušnje pri gradnji KKO/RNO.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in pos-
topku 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. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– korigirati obseg del glede na razpisno

in projektno dokumentacijo,
– oddati delo različnim ponudnikom.
10. Rok za oddajo ponudb je do vključ-

no ponedeljka, 13. maja 1996 do 10. ure,
osebno ali po pošti (priporočeno) na naslov
Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje, Trg
revolucije 27 a, Trbovlje.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu v zapečateni ovojnici z oznako: Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo telefonske-
ga krajevnega kabelskega omrežja z raz-
vodnim naročniškim omrežjem Trbovlje
(center Trg revolucije 27 a) – smer želez-
niška postaja.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 15.
maja 1996 s pričetkom ob 12. uri v sejni
sobi pritličja poslovne stavbe – TK prizid-
ka, na Trgu revolucije 27 a v Trbovljah. Na
odpiranje ponudb so vabljeni vsi predstav-
niki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v 20 dneh od dneva
izbire.

Št. 8/0-1264/2-96 Ob-1104

Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg  revolucije   27a,   Trbovlje,   razpisuje
na podlagi 53.  člena  zakona  o   graditvi
objektov  in  7.  člena  pravilnika  o  na-
činu  in  postopku  oddaje  graditve  objek-
tov

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO)
Šentlambert – (1. faza gradnje)

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

2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega in

razvodnega telefonskega kabelskega omrež-
ja: Šentlambert (1. faza gradnje).

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Gvidu Lovšetu in Marjanu Oblaku, v
oddelku za investicije v poslovnih prostorih
Telekoma, Trg revolucije 27 a v Trbovljah,
tel. 0601/26-626, faks 0601/26-900 v roku
7 dni po objavi.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost objekta znaša

23,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Področje kraja Šentlambert – v smeri Tir-

na z odcepi.
6. Pričetek in dokončanje del
Predviden rok pričetka del je 10. junij

1996, predviden rok dokončanja del je 25.
julij 1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrani za gradnjo teleko-
munikacijskih kabelskih omrežij, imajo us-
trezne strokovne kadre in opremo za izvaja-
nje del, ter izkušnje pri gradnji KKO

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in pos-
topku 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. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– korigirati obseg del glede na razpisno

in projektno dokumentacijo,

– oddati delo različnim ponudnikom.
10. Rok za oddajo ponudb je do vključ-

no ponedeljka, 13. maja 1996 do 10. ure,
osebno ali po pošti (priporočeno) na naslov
Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje, Trg
revolucije 27 a, Trbovlje.

Ponudbe morajo biti predane v enem
izvodu v zapečateni ovojnici z oznako: Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo telefonske-
ga krajevnega kabelskega omrežja z raz-
vodnim naročniškim omrežjem Šentlam-
bert.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 15.
maja 1996 s pričetkom ob 11. uri v sejni
sobi pritličja poslovne stavbe – TK prizid-
ka, na Trgu revolucije 27 a v Trbovljah. Na
odpiranje ponudb so vabljeni vsi predstav-
niki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v 20 dneh od dneva
izbire.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Trbovlje

Št. 96 Ob-1105

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Župančičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava razisko-
valne naloge z delovnim naslovom: Analize
in projekcije demografskega razvoja v Re-
publiki Sloveniji do leta 2020 po občinah za
potrebe prostorskega plana:

– po gospodinjstvih,
– ocena števila in deleža aktivnega pre-

bivalstva,
– ocena potrebnega števila delovnih mest

z vidika prebivalstva.
3. Predvideni rok pričetka naloge je maj

1996.
4. Predvideni rok dokončanja naloge je

4 mesece.
5. Skupna orientacijska vrednost naloge

znaša 2,000.000 SIT.
6. Naloga pod točko 2. bo recenzirana.

Recenzente bo izbral naročnik.
7. Potrebne podatke in razlage za izdela-

vo ponudb (razpisno dokumentacijo) lahko
zainteresirani dobijo po objavi razpisa vsak
delovni dan od 9. do 11. ure na tel.
061/1785-490, do poteka razpisnega roka,
pri Heleni Šolar.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be za nalogo so:

– kompletnost in strokovna korektnost
ponudbe,

– reference ponudnikov,
– faznost in časovna dinamika izdelave

naloge,
– cena.
9. Ponudba za posamezno nalogo mora

vsebovati naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– naslov naloge,
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– naziv in ime vodje projekta (skupine),
ter spisek izvajalcev (tudi morebitnih zuna-
njih sodelavcev s firmo zaposlitve),

– vsebino naloge, opis metod in postop-
kov dela (izhodišča, namen in cilji, delovna
hipoteza, pričakovani rezultati),

– faznost in časovna dinamika izdelave
naloge,

– seznam referenc ponudnika in izvajal-
cev,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– način zavarovanja izpolnitve obvezno-
sti iz pogodbe.

10. Naročnik si pridržuje pravico mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb s ciljem racionalnej-
šega gospodarjenja s proračunskimi sred-
stvi.

11. Rok za oddajo ponudb traja do
ponedeljka, 6. maja 1996.

Rok za oddajo ponudb začne teči nasled-
nji delovni dan od dneva objave v Uradnem
listu RS in se izteče po preteku dneva iz
prejšnjega odstavka.

Ponudbe oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga dne roka iz prvega odstavka.

Ponudnik pošlje ponudbe na Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Župančičeva 6. Po-
nudbe naj bodo v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj, ponudba na javni razpis UPP –
Analize in projekcije demografskega razvo-
ja” in navedenim naslovom ponudnika.

12. Odpiranje ponudb za nalogo iz tega
razpisa bo v sredo, 8. maja 1996 v prostorih
Urada RS za prostorsko planiranje v Ljub-
ljani, Župančičeva 6, s pričetkom ob 12. uri.

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

13. O izbiri bodo ponudniki obvečeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-1106

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo digitalnih ortofoto načrtov v
merilu 1 : 5.000 (DOF 5)

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izdelava digitalnih
ortofoto načrtov v merilu 1 : 5.000 (DOF 5).

Predmet razpisa je izvedba DOF 5 za
naslednja območja:

2.1 Območje 1 – Ljubljana, Litija, Vrh-
nika,

2.2 Območje 2 – Ljutomer, Radgona,
Turnišče, Mačkovci,

2.3 Območje 3 – Novo mesto, Semič,
Črnomelj, Krško, Kostanjevica, Mokronog,

2.4 Območje 4 – Sl. Gradec, Dravograd,
Ravne na Koroškem,

2.5 Območje 5 – Mozirje, Šoštanj, Šent-
jur,

2.6 Območje 6 – Šalovci, Radgona, Tur-
nišče, Pince - Podturen, Ljutomer,

2.7 Območje 7 – Ptuj, Ormož, Rogatec,
Šentjur,

2.8 Območje 8 – Krško, Kostanjevica,
Čatež - Samobor,

2.9 Območje 9 – Ljubljana, Radovljica,
Kranj,

2.10 Območje 10 – Pivka, Ilir. Bistrica,
Jelšane - Kastav, Sežana,

2.11 Območje 11 – Sečovlje - Buje, Ko-
zina, Sočerga - Buzet.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati.

Podrobnejši opisi območij so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih del
je razviden iz razpisne dokumentacije, ki jo
zainteresirani lahko dvignejo od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovni dan
med 9. in 15. uro na naslovu: Geodetska upra-
va, Šaranovičeva 12, Ljubljana, po predhodni
najavi po tel. 061/324 387 (Janez Oven).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 24,000.000 SIT.

5. Zaželeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
1. 12. 1996.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

1. firmo oziroma ime ponudnika z na-
vedbo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

2. dokazilo o registraciji, ki ni starej-
še od 60 dni,

3. podatki o sloventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

4. podatki o zasedenosti kapacitet
(število pogodb v izvajanju z roki dokonča-
nja),

5. podatki o opremi in inštrumentari-
ju,

6. spisek referenc za ponudnika (pod-
jetje) in morebitne podizvajalce za enako
oziroma podobno vrsto del,

7. opis dela, ki obsega kratek opis vse-
bine in obsega dela ter osnovni prikaz po-
stopkov in metod dela,

8. spisek delavcev, ki bodo sodelova-
li pri izvedbi naloge z referencami,

9. osnutek pogodbe – izpolnjen vzo-
rec pogodbe (če je osnutek pogodbe pretip-
kan, mora biti dopisano oziroma spremenje-
no besedilo zaradi preglednosti posebej oz-
načeno),

10. terminski plan izvedbe del z opre-
delitvijo vrednosti posamezne faze,

11. predračun pogodbenega dela, s
tem, da je vrednost del prikazana ločeno po
naslednjih skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je upoštevati

naslednje:
– kot dobavljeno opremo oziroma ma-

terial je šteti le tisto opremo in material, ki

bo porabljena na konkretno razpisanem de-
lu. Kolikor gre za opremo, ki jo bo izvajalec
uporabljal tudi pri drugih nalogah se obra-
čuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini “drugi neposredni stroški”;

– med dobavljene storitve spadajo sto-
ritve, ki jih bodo opravili podizvajalci ozi-
roma zunanji izvajalci;

– med druge neposredne stroške je
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, cari-
ne, zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki
ni vključena v plače (posebna amortizaci-
ja), itd;

– med plače je vključiti bruto plače
neposrednih izvajalcev ter osnovno amorti-
zacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM;

– med stalne (splošne) stroške je
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, re-
klamacij, dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo
morebitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Opis dela, terminski plan in predra-
čun postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila
dva ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci)
naročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 10. 5. 1996
najkasneje do 12. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za razpis –
DOF 5”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisanih območij hkra-
ti, zadostuje, da podatke oziroma dokumen-
te, zahtevane pod točko 6, alinee 1–6 pred-
loži le enkrat. Enako velja za točko 6, ali-
neo 7, če je postopek za vsa območja enak.
Ti podatki oziroma dokumenti naj bodo
predloženi v posebni ovojnici z oznako po-
nudnika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba
za razpis za... – skupna dokumentacija”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih in pravilno oddanih ponudb bo 14. 5.
1996 ob 9. uri v prostorih Geodetske upra-
ve (sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo  pravice  dajati  pripombe  k  po-
stopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri pos-

lovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
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soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 273/15-95 Ob-1107

Javno podjetje Komunala Tolmin, Polju-
binj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. čle-
na odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za gradnjo vodohrana Selišče in
rekonstrukcijo črpališča Volarje

1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.

2. Predmet razpisa: gradnja vodohrana
Selišče in rekonstrukcija črpališča Volarje.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo 24. 4. 1996 in 25. 4. 1996 med
8. in 10. uro na Komunali Tolmin, Poljubinj
89h, pri Adi Eržen.

4. Orientacijska vrednost del je
11,700.000 SIT.

5. Rok za pričetek gradnje je 17. 6. 1996,
rok za dokončanje pa 16. 7. 1996.

6. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.

7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za vodohran
Selišče in črpališče Volarje”, je potrebno od-
dati 21. 5. 1996 do 11. ure v tajništvo Komu-
nale Tolmin. Odpiranje ponudb bo istega dne
ob 12. uri v prostorih Komunale Tolmin.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 28. 5. 1996.

Št. 273/15-95 Ob-1108

Javno podjetje Komunala Tolmin, Polju-
binj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. čle-
na odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za gradnjo vodovoda Bača pri Modreju

1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.

2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda v
vasi Bača pri Modreju.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo 24. 4. in 25. 4. 1996 med 8. in
10. uro na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h,
pri Adi Eržen.

4. Orientacijska vrednost del je
15,000.000 SIT.

5. Rok za pričetek gradnje je 3. 6. 1996,
rok za dokončanje pa 29. 6. 1996.

6. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.

7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za vodovod
Bača pri Modreju”, je potrebno oddati 21. 5.
1996 do 11. ure v tajništvo Komunale Tol-
min. Odpiranje ponudb bo istega dne ob 12.
uri v prstorih Komunale Tolmin.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 28. 5. 1996.

Javno podjetje Komunala Tolmin

Št. 23/96 Ob-1109

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) Občina Juršinci objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo odsekov
lokalnih in krajevnih cest na območju

Občine Juršinci
Razpisno dokumentacijo dobite na sede-

žu Občine Juršinci, strokovne informacije
pa vam posreduje Pavlica Milan (tel.
772-731, 772-739) vsak dan od 8. do 10.
ure.

Orientacijska vrednost del: 18,000.000
SIT.

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

Ponudbo za javni razpis dostavite v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
vključno do 12. ure na sedež Občine Juršin-
ci.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj! Ponudba za obnovo lo-
kalnih in krajevnih cest v Občini Juršinci”.

Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri v prostorih Občine Juršinci.

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

Občina Juršinci

Ob-1110

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo investicijskega programa za
izgradnjo industrijskega tira Lendava

(SLO) – Rédics (H)
1. Naročnik: Občina Lendava-Lendava,

Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
2. Predmet razpisa: izdelava investicij-

skega programa za izgradnjo industrijskega
tira Lendava (SLO) – Rédics (H) z nasled-
njo vsebino:

1. Uvod
2. Podatki o investitorjih
3. Tržna analiza
4. Način transporta in kapacitete
5. Prometna tehnologija
6. Ekološki vidiki investicije
7. Transportna oziroma proizvodna os-

nova
8. Preskrba z energijo in vodo
9. Lokacija oziroma prostorska ureditev
10. Kadri
11. Investicije
12. Terminski plan izgradnje
13. Plan financiranja

14. Finančna uspešnost po investiciji
3. Rok prijave: 14 dni po objavi v Urad-

nem listu RS.
4. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale celot-

ne razpisane naloge, bodo zavrnjene. Po-
nudnik lahko predloži več ponudb, če je
možna  realizacija  v  več  variantah.  V
eni ponudbi  sme  ponuditi  samo  eno
varianto.

5. Predvideni rok dokončanja del je 6
tednov po izbiri izvajalca.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so:

– kvaliteta ponujenega programa,
– cena,
– eventualni popusti pri izdelavi več va-

riant,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
Naročnik ni obvezen izbrati ponudbe, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
jo 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,

– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

– reference, ki so jih na področju razpi-
sanih nalog pridobili z dosedanjim delom.

8. Ponudniki morajo pravilno opremlje-
ne ponudbe v zapečateni kuverti z oznako
“Ponudba za izdelavo investicijskega pro-
grama za izgradnjo industrijskega tira Len-
dava-Rédics, Ne odpiraj – javni razpis” od-
dati najkasneje 14 dni po objavi v Uradnem
listu RS na naslov naročnika.

9. Odpiranje ponudb bo tretji dan po po-
teku roka ob 13. uri v prostorih Občine Len-
dava. Predstavniki, ki bodo prisotni pri od-
piranju ponudb, morajo imeti pri sebi poob-
lastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v desetih dneh
po odpiranju ponudb.

11. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na tel./faks
069/75-104 Mursics József, dipl. inž.

Občina Lendava

Št. 006-1/95 Ob-1123

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Mestna občina Novo mesto
objavlja

javni razpis
za oddajo del: gradnja lokalne ceste

Dolž–Pangrč grm – I. etapa
1. Investitor razpisanih del je: Mestna

občina Novo mesto.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 22,000.000 SIT.
3. Razpisno dokumentacijo dobite (ob

plačilu materialnih stroškov) na Mestni ob-
čini Novo mesto, Sekretariatu za komunal-
ne zadeve, Seidlova cesta, v sobi št. 32 (pri
Antoniji Milojevič), od dneva objave do
vključno sedmega dne po objavi javnega
razpisa vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Strokovne informacije posreduje Ivan Hro-
vatič (tel. 317-234).
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4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
5. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

6. Rok za oddajo ponudb je trideseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na Mest-
ni občini Novo mesto, Sekretariatu za ko-
munalne zadeve, Seidlova cesta 1. Ponudba
mora biti zapečatena in označena: “Ne od-
piraj, ponudba za gradnjo lokalne ceste
Dolž–Pangrč grm”.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po roku za oddajo ponudb ob 12.
uri v prostorih Mestne občine Novo mesto,
Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

7. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina
Novo mesto

Ob-1122

VVZ Domžale, Savska cesta 3, Domžale
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nakup parnokonvekcijske peči

1. Naročnik VVZ Domžale.
2. Predmet razpisa: parnokonvekcijska peč

s petimi osnovnimi programi, kapacitete 40
GN 1/1 oziroma 20 GN2/12 vstavna vozička,
gastro posoda. Glede na neugoden sestav vo-
de, mora imeti peč pripravo za avtomatično
odstranjevanje vodnega kamna iz sistema.

3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podatke o boniteti ponudnika,
– ponudbeno ceno po popisu opreme in

plačilni pogoji (ločeno prikažite znesek za
dodatni voziček in specifikacija gastro po-
sode po vrsti in velikosti),

– rok dobave,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– reference,
– servis in garancijski rok,
– inštruktažo osebja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena v SIT in plačilni po-

goji,
– rok dobave,
– fiksna cena,
– garancijski rok in servis,
– reference,
– kvaliteta opreme.
5. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – peč”, na naslov VVZ Domžale,
Savska c. 3.

6. Odpiranje ponudb bo peti delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 8. uri
na upravi VVZ, Savska c. 3.

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

VVZ Domžale

Št. 403-239/95-0006-05 Ob-1125

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Re-
publike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij s sedežem v Ljubljani, Župančičeva
3, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis

A. Predmet razpisa je:
1. Izdelava in dobava letnih čevljev 570

parov.
2. Pribor za osebno higieno 450 komple-

tov.
3. Srajce 718 kom.
4. Suknjiči za obsojence 200 kom.
5. Hlače za obsojence 750 kom.
6. Posteljno perilo 1200 kompletov.
7. Vzmetnice 65 kom.
B. Okvirna cena za:
1. Izdelava in dobava letnih čevljev pod

točko A/1 – 4,200.000 SIT.
2. Pribor za osebno higieno pod točko

A/2 – 1,530.000 SIT.
3. Srajce pod točko A/3 – 1,960.624 SIT.
4. Suknjiči za obsojence pod točko A/4

– 468.000 SIT.
5. Hlače za obsojence pod točko A/5 –

1,949.250 SIT.
6. Posteljno perilo pod točko A/6 –

2,316.000 SIT.
7. Vzmetnice pod točko A/7 – 1,514.500

SIT.
C. Naročnik bo z izbranim dobaviteljem

pod točko A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 in
A/7 sklenil pogodbo na podlagi podane po-
nudbe.

D. Podrobnejše informacije o razpisu in
kvaliteti ponujenega blaga se dobijo na na-
slovu naročnika na tel. 061/17-85-297 pri
Andreju  Kožuhu.  Ogled  vzorcev  blaga
za ponudbe  je  možen  na  naslovu  ponud-
nika.

E. Ponudniki pod točko A/1, A/2, A/3,
A/4, A/5 in A/6 morajo do 23. 5. 1996 do-
staviti ustrezne vzorce po ponudbah.

F. Ponudniki se lahko prijavijo na vse
postavke, vendar morajo ponudbe poslati
ločeno po kuvertah in označene na katero
točko razpisa se prijavljajo.

G. Pisna ponudba mora vsebovati:
– točen naslov podjetja, odgovorno ose-

bo in podatke o registraciji,
– obrazec “BON”,
– konkretno ponudbo s ceno v SIT v ce-

loti z vsemi dajatvami in stroški vključno s
5% prometnim davkom; ponudba mora vse-
bovati natančen opis blaga,

– vzorec izpolnjene pogodbe.
H. Plačilni pogoji
Naročnik bo račun poravnal v roku 20

dni po dobavi in izstavitvi računa z dobav-
nico in primopredajnim zapisnikom.

I. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ustrezna kvaliteta,
– cena,
– domači proizvajalec,
– reference,
– dobavni rok.
Ponudbe se odda priporočeno po pošti.

Na ovitku mora biti točen naslov pošiljate-
lja in viden napis: Ne odpiraj – ponudba
UIKS.

Ponudbe morajo prispeti v vložišče na-
ročnika najkasneje 23. 5. 1996 do 14. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1996
ob 9. uri v sejni sobi naročnika (Župančiče-
va 3, II. nadstropje).

O odločitvi oziroma izboru bodo vsi po-
nudniki obveščeni pisno v 30 dneh po odpi-
ranju ponudb.

Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij

Ob-1126

Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za adaptacijo šole, za izgradnjo
otroškega vrtca in telovadnice v

Genterovcih
1. Naročnik: Občina Lendava, Trg ljud-

ske pravice 5, Lendava.
2. Predmet razpisa je:
a) nadzidava in prizidava osnovne šole,
b) izgradnja telovadnice in pomožnega

prostora,
c) izgradnja otroškega vrtca in
d) izgradnja veznega hodnika.
3. Tehnično dokumentacijo in popise del

lahko dvignete na Občini Lendava, Trg ljud-
ske pravice 5. Informacije lahko dobite po
tel. 069/75-177 pri županu. Pred dvigom
razpisne dokumentacije je potrebno porav-
nati kupnino v vrednosti 20.000 SIT na žiro
račun Občine Lendava št. 51920-630-76134.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 180,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del: od 1. ju-
nija 1996 dalje.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– reference,
– plačilni pogoji in cena,
– rok izvedbe,
– bančna garancija.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik naj-

ugodnejši ponudnik.
7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti

do 20. 5. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava, v
zapečateni kuverti s pripisom: “Ne odpiraj
– Ponudba šola, vrtec in telovadnica”. Po-
nudbe, ki bodo prispele na sedež Občine
Lendava po tem roku, se ne bodo upošteva-
le in se bodo vrnile ponudnikom neodprte.

8. Odpiranje ponudb bo 22. 5. 1996 ob
12. uri v prostorih Občine Lendava.

9. Občina Lendava bo v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb obvestila vse po-
nudnike, ki so v predpisanem roku oddali
ponudbe, o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka.

10. Investitor si pridržuje pravico zmanj-
šanja obsega del v primeru, da Ministrstvo
za šolstvo ne bo zagotovilo sofinanciranje v
predvideni višini.

11. Investitor si pridržuje pravico do od-
daje del posameznim izvajalcem posebej za
točke a, b, c in d.

Občina Lendava

Št. 65/96 Ob-1127

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
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(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenski
etnografski muzej objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
in instalacijskih del za prenovo objekta
št. 28 v kompleksu nekdanje vojašnice

ob Metelkovi ulici v Ljubljani
1. Naročnik: Slovenski etnografski mu-

zej, Ljubljana, Prešernova ulica 20.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

prenovo objekta št. 28 v sklopu nekdanje
vojašnice ob Metelkovi ulici v Ljubljani.

3. Lokacija objekta: nekdanja vojašnica
ob Metelkovi ulici v Ljubljani, območje ure-
janja CO 5/4.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od 23. 4. 1996 do vključno
29. 4. 1996 na sedežu podjetja IMOS, d.d.,
Ljubljana, Linhartova 11a od 8. do 12. ure.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu 70.000 SIT na ŽR
50102-601-37763 IMOS, d.d.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som dobijo ponudniki na IMOS, d.d., Lin-
hartova 11a, Ljubljana, pri inž. Vogriču, tel.
061/13-14-244.

Razpisana dela se bodo izvajala izključ-
no po projektni dokumentaciji.

5. Orientacijska vrednost del je 160 mio
SIT.

6. Roki: predvideni rok pričetka gradnje
je začetek junija 1996.

7. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
glede na razpoložljiva sredstva ali pa odsto-
piti od oddaje del po tem razpisu, ne glede
na razloge. V obeh primerih ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

8. Ponudba mora biti oblikovana sklad-
no z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

9. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe v zaprti ovojnici z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za prenovo
objekta št. 28 – Metelkova” na naslov: IMOS,
d.d., Linhartova 11a, 1109 Ljubljana.

10. Rok za oddajo ponudbe je 23. 5. 1996
do 10. ure.

11. Odpiranje ponudb bo dne 23. 5. 1996
ob 10.30 v sejni sobi IMOS, d.d., Linharto-
va 11a, Ljubljana. Ponudniki, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju, morajo imeti pisno
pooblastilo.

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

Slovenski etnografski muzej
Ljubljana

Ob-1132

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike uprava Republike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzpostavljanje in vzdrževanje evidence
zemljepisnih imen iz državne

topografske karte v merilu 1:25000
(EZI25)

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je vzpostavljanje in
vzdrževanje evidence zemljepisnih imen iz
državne topografske karte v merilu 1:25000
za 2 razpisna območja, skupaj 96 listov
državne topografske karte v merilu
1:25000. Prvo območje vsebuje 54 listov
za zajem in 3 liste za vzdrževanje, drugo
območje pa 34 listov za zajem in 5 listov
za vzdrževanje.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
na obeh ali pa samo na posameznem ob-
močju.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu:
Geodetska uprava RS, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, po predhodni najavi po tel.
061/324-387 (Pogorelčnik).

4. Orientacijska vrednost razpisnih del
je 11,800.000 SIT, povprečna cena za za-
jem na list je 130.000 SIT, za vzdrževanje
pa je povprečna cena na list 52.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli za prvo ob-
močje prične takoj po podpisu pogodbe in
da se dokončajo v roku treh mesecev. Dela
za drugo območje naj se pričnejo avgusta
1996 in končajo v roku treh mesecev.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejša od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– predračun pogodbenega dela za vsako
območje posebej, s tem, da je vrednost del
prikazana ločeno po naslednjih skupinah:

  – dobavljena oprema in material,
  – dobavljene storitve,
  – drugi neposredni stroški,
  – plače,
  – stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je upoštevati na-

slednje:
– kot dobavljeno opremo oziroma mate-

rial je šteti le tisto opremo in material, ki bo
porabljena na konkretno razpisanem delu.
Kolikor gre za opremo, ki jo bo izvajalec
uporabljal tudi pri drugih nalogah se obra-

čuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini “drugi neposredni stroški”;

– med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci;

– med druge neposredne stroške je všte-
ti: prevoze, dnevnice, kilometrine, carine,
zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija),
itd.;

– med plače je vključiti bruto plače ne-
posrednih izvajalcev ter osnovno amortiza-
cijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM;

– med stalne (splošne) stroške je vklju-
čiti stroške uprave, razvoja, trženja, rekla-
macij, dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Projekt izvedbe pogodbenega dela po na-
čelih projektnega pristopa, ki mora vsebo-
vati:

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– strukturirano členitev projekta (WBS),
– spisek nalog z opredelitvijo potrebne-

ga časa za izvedbo posamezne naloge ter z
datumom začetka in zaključka naloge,

– določitev soodvisnosti posameznih na-
log (mrežni plan).

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 13. 5. 1996
najkasneje do 8.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
EZI25 – ...območje”.

Pri tem naj vsaka ovojnica vsebuje:
– predračun pogodbenega dela za posa-

mezno območje,
– izvedbeni rok za posamezno območje.
V primeru, da ponudnik kandidira za iz-

vedbo na obeh območjih hkrati, zadostuje,
da vse ostale podatke oziroma dokumente,
zahtevane pod točko 6. predloži le enkrat.
Ti podatki oziroma dokumenti naj bodo
predloženi v posebni ovojnici z oznako po-
nudnika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba
za razpis za EZI25 – skupna dokumentaci-
ja”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 13. 5.
1996 ob 9. uri v prostorih GURS, Kristano-
va 1 (sejna soba).

Predstavniki ponudnikov, ki prisostvu-
jejo odpiranju ponudb, morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo pra-
vice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
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– izvedbeni roki,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– predložene reference,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– projektni pristop,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 9/96 Ob-1133

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Ptuj ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo in
preplastitev mestnih ulic Ptuja

A. Splošni pogoji:
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,

Mestni trg 1.
2. Predmet razpisa:
a) obnova ulic z odvodnjavanjem: Gub-

čeva ulica – 103 m, Pergerjeva ulica – 82 m,
Lazarjeva ulica – 90 m, Seliškarjeva ulica –
40 m, Ilčeva ulica – 30 m in Lackove čete –
130 m;

b) preplastitve z odvodnjavanjem: Meža-
nova ulica – 150 m, Ilčeva ulica – 280 m.

3. Lokacija: kot zgoraj.
4. Predvidena vrednost obnovitvenih del

preplastitev in odvodnjavanja znaša ca.
10,000.000 SIT.

5. Rok: predviden pričetek del je 15. 5.
1996, dokončanje pa v 60 koledarskih dneh.

B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 30 dnevno opcijo priložiti
naslednje dokumente:

– registracija za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe, ki mora zagotavljati

fiksno ceno in izvedbo po dejanskih izmerah,

– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rani stroški za ureditev deponij in gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.

C. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B tega razpisa,

– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje, obračun po dejanskih iz-
merah,

– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

“Ne odpiraj! Ponudba za obnovo in prepla-
stitev mestnih ulic Ptuja” je potrebno dosta-
viti v 14 dneh po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-
turo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, do 12. ure.

Popis del s količinami in vse ostale in-
formacije v zvezi z razpisom dobite na od-
delku tel. 062/772-861 (Purg Tone).

Odpiranje ponudb bo 15. dan po objavi
razpisa ob 11. uri v sejni sobi Mestne obči-
ne Ptuj.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ptuj

Št. 0295/96 Ob-1201

Na podlagi odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
sklepa Ministrstva za finance št. IT 0296/96
z dne 11. 4. 1996 Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in vzdrževanje ročnih laserskih

čitalcev črtne kode DIS-OPRE-01-96
1. Uporabniki: Ministrstvo za finance,

Republiška uprava za javne prihodke z iz-
postavami.

2. Predmet razpisa je: dobava in zago-
tavljanje vzdrževanja (garancijsko in poga-
rancijsko) naslednje opreme:

– 71 komadov ročnih laserskih čitalcev
črtne kode z vgrajenim dekoderjem za pri-
ključitev na PC tipkovnico, s stojalom, na-
menjenih za čitanje črtne kode 39 in ostalih,
na razdalji ca. 200 mm, s hitrostjo 60 kod na
minuto.

3. Orientacijska vrednost je 3,800.000 SIT.
4. Elementi ponudbe:
4.1 firma ponudnika (izpisek iz sodnega

registra, odločba pristojnega upravnega or-
gana za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa),

4.2 dokazilo o registraciji,
4.3 obrazca BON-1, BON-2 oziroma

BON-3 za preverjanje bonitete ponudnika,
ki morajo biti izdani po 1. 4. 1996,

4.4 število in struktura stalno zaposle-
nih, ki delajo na nalogah s področja pred-
meta ponudbe,

4.5 potrdila o usposobljenosti zaposle-
nih za inštalacijo in vzdrževanje ponujene
opreme, pridobljena v zadnjih treh letih,

4.6 tehnična dokumentacija za ponujeno
opremo (lahko v angleščini) s podanimi teh-
ničnimi karakteristikami in opisom delova-
nja,

4.7 seznam referenčnih naročnikov in
možnost ogleda,

4.8 potrdila o upoštevanju standardov,
atesti in certifikati veljavni v Republiki Slo-
veniji, ki jih ima ali jim ustreza ponujena
oprema,

4.9 bruto cena za opremo, inštalirano in
preizkušeno na FCO lokaciji, ki jo določi
naročnik v Republiki Sloveniji,

4.10 bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% od vrednosti posla, z mini-
malnim trajanjem do 31. 5. 1996,

4.11 izjava ponudnika o minimalnih ko-
ličinah rezervnih delov za ponujeno opre-
mo,

4.12 dokument iz katerega bo razvidno
razmerje med ponudnikom in proizvajal-
cem,

4.13 izjava ponudnika o odzivnem času
in času odprave napak v garancijskem roku,

4.14 izjava, da bo ponudnik na lastne
stroške ustrezno dogradil ponujeno opremo,
če v garancijskem roku ne bodo dosežene
zahtevane lastnosti,

4.15 izjava ponudnika, da bo v roku 3
dni po pisnem pozivu naročnika pristopil
testiranju ponujene opreme,

4.16 pogodba parafirana na vsaki strani.
5. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh

zahtevanih elementov in v enakem vrstnem
redu, iz predhodne točke razpisa, bodo kot
neustrezne izločene iz nadaljne obravnave.

Vse kopije dokumentov, razen tehnične
dokumentacije, ki jo na razpis pošlje po-
nudnik, morajo biti opremljene z žigom in
podpisom odgovorne osebe ponudnika.

6. Merila izbora:
6.1 ustreznost tehničnim zahtevam,
6.2 finančna in poslovna boniteta po-

nudnika,
6.3 kakovost in zanesljivost ponujene

opreme,
6.4 referenčne stranke,
6.5 garancijski pogoji v pogodbi (2 leti)

in pogarancijsko vzdrževanje,
6.6 dobavni rok (največ 20 dni),
6.7 plačilni in komercialni pogoji,
6.8 ocena dosedanjega eventualnega so-

delovanja z naročnikom,
6.9 dodatne ugodnosti in tehnične mož-

nosti, ki jih ponuja ponudnik.
7. Ostale informacije o potrebni opremi

so na voljo vsak dan od 10. do 12. ure na
naslovu Ministrstvo za finance, Republiška
uprava za javne prihodke, Cankarjeva 5,
Ljubljana, soba 5, Janez Hočevar ali po tel.
061/1251-029 int. 23.

8. Naročnik se ne zavezuje skleniti po-
godbe s ponudnikom, ki je ponudil najnižjo
ceno.

9. Rok za sprejem ponudb je do vključno
do 7. maja 1996 do 12. ure na naslov: Mini-
strstvo za finance, Župančičeva 3, Ljublja-
na, tajništvo Službe za IT in organizacijo.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni
pisemski ovojnici z oznako “Javni razpis
DIS-OPRE-01-96 - ne odpiraj!” in z naved-
bo ponudnika.
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10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, se ne bodo obravnavale in se bodo
vrnile ponudniku.

11. Čas veljavnosti ponudb ne sme biti
krajši od 45 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.

12. Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996
ob 12.15. v sejni sobi Ministrstva za finan-
ce, pritličje Beethovnove 11, Ljubljana.

Na javnem odpiranju ponudb lahko po-
nudnike zastopajo samo osebe, ki imajo pis-
na pooblastila.

13. O  izbiri  bodo  ponudniki  obveščeni
v  roku  15  dni  po  javnem  odpiranju
ponudb.

14. Naročnik - Ministrstvo za finance bo
z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o
dobavi in zagotavljanju garancijskega vzdr-
ževanja navedene opreme po vzorcu, ki ve-
lja v Ministrstvu za finance.

15. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

Ministrstvo za finance

Ob-1199

LIZ – Inženiring, p.o., Ljubljana, po
pooblastilu Inštituta za varovanje zdravja
Republike Slovenije skladno z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
obrtniških in instalacijskih del pri

adaptaciji podstrešja Trubarjeva ulica 2
v Ljubljani – II. faza

1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdrav-
ja Ljubljana, Trubarjeva 2.

2. Predmet razpisa: obrtniška in instala-
cijska dela za adaptacijo podstrešja.

3. Tehnična dokumentacija z razpisnimi
pogoji je na razpolago na LIZ – Inženirin-
gu, Vurnikova 2, za odškodnino 30.000 SIT
na žiro račun št. 50100-601-11966, kjer do-
bite tudi vse informacije pri Deu, tel.
061/133-62-52 in rok za ogled lokacije.

4. Orientacijska vrednost del je
45,000.000 SIT.

5. Orientacijski rok za pričetek del je 1.
junij 1996.

6. Končanje pa 30. julij 1996.
7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika

bodo upoštevani poleg cene še reference,
rok izvedbe in ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik.

8. Rok za oddajo ponudb je 20. dan po
objavi v Uradnem listu RS, do 11. ure, na
Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2,
Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis Trubarjeva 2, II. faza”.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Inštituta za varovanje zdravja, Trubarje-
va 2, Ljubljana, 20. dan po objavi v Urad-
nem listu RS, ob 12. uri.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri ponudnika v roku 14 dni.

Po pooblastilu
LIZ Inženiring, p.o., Ljubljana

Št. 110-1/95 Ob-1200A

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 projekta PZI za

obnovo ceste R 365/1348 Grm–
Radohova vas–Bič v km 1.750 v dolžini

550 m
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 23. do 25. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Slava Veršič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-245).

Orientacijska vrednost del znaša
1,100.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 1996 do 10.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za Izdelava pro-
jekta za obnovo ceste Grm–Radohova vas–
Bič.” – S. V.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 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-1200B

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. 38/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: sanacija plazu na Šentilju

– cesta M 10
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 23. do 25. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/1324-245).

Orientacijska vrednost del znaša
34,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 5. 1996 do 10.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za Sanacija pla-
zu na Šentilju.” – B. V.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1996
ob 11. uri, v prostorih Direkcije Republike

Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Direkcija Republike Slovenije
za ceste

Ob-1116

Sklad stavbnih zemljišč občine Celje,
Komisija za oddajo poslovnih prostorov ob-
javlja

razpis
za oddajo poslovnih prostorov v začasni

najem
V najem za določen čas se oddajo po-

slovni prostori:
1. Ljubljanska 16:
– prostor v visokem pritličju v izmeri

21 m2,
– prostor v visokem pritličju v izmeri

12 m2,
– prostor v mansardi v izmeri 11 m2,
2. Stanetova 16/a prostor v nadstropju v

izmeri 22 m2.
3. Del pritličnega objekta Vrunčeva 5 v

izmeri 24 m2.
4. Del pritličja objekta Stanetova 16a v

izmeri 32,5 m2.
Poslovni prostori pod točko 1. v visokem

pritličju in mansardi so primerni za trgovin-
sko, poslovno servisne dejavnosti, pod točko
2. so prostori primerni za pisarniško dejav-
nost, pod točko 3. pa za dejavnosti, ki so oko-
lju prijazne, pod točko 4. pa so primerni za
kulturno-umetniške dejavnosti.

Bodoči najemniki poslovnih prostorov
so dolžni urediti poslovni prostor v skladu z
bodočo namembnostjo na svoje stroške.

Najemne pogodbe se bodo sklepale za
določen čas za dobo treh let s pogojem, da
se lahko prekinejo pred iztekom roka treh
let brez povračila stroškov in nadomeščanja
poslovnih prostorov v primeru, da bo po-
trebno objekt iz urbanističnih razlogov po-
rušiti. Pri odločanju o dodelitvi poslovnih
prostorov bo Komisija za oddajo poslovnih
prostorov v najem dala prednost kandida-
tom, ki bodo:

– pripravljeni poravnati stroške investi-
cijskih vlaganj v prostore dosedanjim na-
jemnikom,

– ponudili program, ki se najbolje vklju-
čuje v okolje in trdnejše jamstvo za realiza-
cijo programa,

– opravljali deficitarno dejavnost in za-
poslili več delavcev.

Prijava za razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bodo kandidati uredili pos-

lovni prostor na svoje stroške,
– eventualno izjavo, da so pripravljeni

poravnati investicijska vlaganja prejšnjim
najemnikom,

– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije.

Ponudbe je potrebno oddati v 15 dneh po
objavi tega razpisa na Sklad stavbnih zem-
ljišč občine Celje, Trg Celjskih knezov 9,
kjer dobijo interesenti tudi vse potrebne in-
formacije, tel. 063/441-413, int. 351.

Rok za objavo razpisnih rezultatov je tri-
deset dni od dneva izteka razpisnega roka.

Sklad stavbnih zemljišč
občine Celje
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Ob-1194

Javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo prizidka

k OŠ Destrnik
1. Naročnik: Občina Destrnik – Trnov-

ska vas.
2. Predmet razpisa je: gradnja prizidka k

Osnovni šoli Destrnik (samo gradbeni del,
za instalacije bo naknadni razpis).

3. Orientacijska vrednost del:
100,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: maj 1996 – oktober
1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena in način plačila,
– rok izvedbe,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh le-

tih (BON1, BON2),
– najugodnejša cena, fikstnost cene po

enoti mere do konca gradnje,
– možnost kreditiranja.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno

nejugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih krajevne skupnosti Destrnik,
Vintarovci 50.

Projektna dokumentacija je na ogled na
istem naslovu.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 15.000 SIT na žiro račun št.
52400-630-20717 z namenom nakazila “pri-
stojbina za javni razpis za OŠ Destrnik”.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

7. Ponudba mora vsebovati:
7.1. Firmo oziroma ime ponudnika,
7.2. Izpisek iz sodnega registra, ki ne

sme biti starejši od 30 dni,
7.3. Podpisani osnutek pogodbe,
7.4. Poimenski seznam kadrov, ki bodo

vodili gradnjo, z navedbo izobrazbe in dru-
gih podatkov,

7.5. Operativni terminski plan s predvi-
deno dinamiko financiranja,

7.6. Shemo ureditve gradbišča in shemo
dostavnih poti na gradbišče,

7.7. Druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik,

7.8. Izjavo, da je ponudnik seznanjen s
terenskimi, geološkimi razmerami in z ob-
segom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih,

7.9. Izjavo, da je seznanjen s tehnično
dokumentacijo in da z njo soglaša.

7.10. Potrjen obrazec BON 1 in BON 2,
7.11. Bianko menico v višini 10% del,

kot garancijo za resnost ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-

branim ponudnikom ne sklene pogodbe ne
glede na razloge, oziroma da sklene pogod-
bo z izbranim ponudnikom po fazah del ali
v zmanjšanem obsegu.

Pisne  ponudbe  je  potrebno  oddati  do
3. 5. 1996 do 12. ure na naslov: Krajevna
skupnost  Destrnik,  Vintarovci  50,  Destr-
nik,  v  zaprti  kuverti  s  pripisom  “Ne

odpiraj – ponudba – Osnovna šola Destr-
nik”.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996 ob
9. uri v prostorih krajevne skupnosti Destr-
nik.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Destrnik – Trnovska vas

Št. 110-1/95 Ob-1142A

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. PGD,  PZI  rekonstrukcija  križišča

na M 10-5 v Ajdovščini
Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
2. Projekt  PZI  obnove  ceste  na  M

10-10/1005 skozi Kobarid
Orientacijska vrednost del znaša

1,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 23. do 25. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 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.”PGD, PZI rekonstrukcija križišča na
M 10-5 v Ajdovščini.” – L.W.

2. Projekt PZI obnove ceste na M
10-10/1005 skozi Kobarid.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996 ob
9. 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-1142B

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: 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 23. do 25. 4. 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 izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 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 “Vzdrževanje
tehtnic za merjenje osnega pritiska.” – A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996 ob
10. 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-1142C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova odvodnjavanja

na M in R cestah na področju CP Kranj
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 23. do 25. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Roman Černivec,
gr. teh. (tel. 061/316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
9,100.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 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 ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova od-
vodnjavanja na področju CP Kranj.” – R.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 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-1142Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste

R 330/1189 Zadvor-Šmartno pri Litiji
od km 0.745 do km 2.750
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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 23. do 25. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Bogomir Uršej,
dipl. inž. (tel. 061/1324-245).

Orientacijska vrednost del znaša
125,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 5. 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 “Rekonstruk-
cija ceste R 330/1189 Zadvor-Šmartno pri
Litiji.” – B.U.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-1142D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova R 321/1121

Lesce-Radovljica od km 0.000
do km 0.500

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 23. do 25. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Janez Gorenc, dipl.
inž. (tel. 061/1324-245).

Orientacijska vrednost del znaša
9,300.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 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 “Obnova R
321 Lesce-Radovljica.” – J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996 ob
10. 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-1142E

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: Reševanje tekočih

urgentnih in zaostalih premoženjsko
pravnih zadev za potrebe gradenj in

rekonstrukcij M in R cest na področju
občin (Celje, Žalec, Mozirje, Nazarje,
Šmartno ob Paki, Vojnik, Slovenske

Konjice, Šentjur pri Celju) 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 23. do 25. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Katerina Zupan-
čič, dipl. jur. (tel. 061/316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 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 “Reševanje
premoženjsko pravnih zadev na področju
RS.” –  Z.P.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996 ob
9. 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-1142F

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: Izvedba preplastitve na

cesti M 10 (obvoznica Žalec)
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 23. do 25. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Samo Košič, gr.
teh. (tel. 061/1324-245).

Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.

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

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 5. 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 “Obnova pre-
plastitve na cesti M 10-Žalec.” – S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike

Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 8/2-171/17-96 Ob-1178

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 7.
člena pravilnika o načinu in postopku odda-
je graditve objektov

javni razpis
za izvedbo del polaganja kabla z

optičnimi vlakni na delu slovenskega
telekomunikacijskega križa na relacijah:

A) Celje–Maribor
B) Trojane–Šempeter v Savinjski do-

lini
C) Vrhnika–Postojna
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izvedbo del polaganja kabla z optičnimi
vlakni na relacijah:

A) Celje–Maribor,
B) Trojane–Šempeter v Savinjski dolini,
C) Vrhnika–Postojna.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
investicijskem sektorju podjetja Telekom
Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 311/III proti predložitvi dokazila o pla-
čilu 30.000 SIT na žiro račun podjetja št.
50100-601-35407. Natančnejše informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo
ponudniki pri Milanu Radinu, dipl. inž., v
sobi 311/III ali po tel. 061/304-615 od 22.
4. 1996 do vključno 30. 4. 1996, vsak dan
od 11. do 13. ure.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša:
A) relacija Celje–Maribor – 260 mio SIT,
B) relacija Trojane–Šempeter v Savinj-

ski dolini – 70 mio SIT,
C) relacija Vrhnika–Postojna – 35 mio

SIT.
5. Lokacije objektov
A) Celje–Maribor,
B) Trojane–Šempeter v Savinjski dolini,
C) Vrhnika–Postojna.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetkov del so:
A) 3. 6. 1996,
B) 3. 6. 1996,
C) 3. 6. 1996,
predvideni roki dokončanja del so:
A) 15. 11. 1996,
B) 6. 9. 1996,
C) 10. 8. 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokov-
ne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov z optičnimi vlakni ter izkušnje pri
polaganju medkrajevnih in magistralnih ka-
belskih omrežij.

Posamezni ponudniki se lahko prijavijo
za opravljanje razpisanih del polaganja kab-
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la za vse relacije ali pa samo za posamezno
relacijo iz tega razpisa.

Ponudniki, ki se bodo prijavili za izvaja-
nje razpisnih del za več relacij, lahko splo-
šno dokumentacijo predložijo samo pri eni
ponudbi.

Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izva-
jalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije
št. 5/95).

8. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika so opredeljena v razpisnih pogojih in-
vestitorja.

9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-

lekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljub-
ljana ali biti oddane neposredno v sobi
810/VIII na istem naslovu, najkasneje do
20. maja 1996 do 13. ure.

Ponudbe morajo biti predane ločeno za
vsako relacijo posebej.

Ponudbe morajo biti v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za izvedbo del polaganja kabla” s
pripisom ustrezne relacije.

10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 22. maja 1996 v

sejni sobi (št. 1107) v XI. nadstropju poslovne
stavbe podjetje Telekom Slovenije, Cigaleto-
va 15, Ljubljana, s pričetkom ob 9. 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 v roku najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

Ob-1179

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedbo rekonstrukcije

ceste na Šmarjetno Goro – II. faza
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

polago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 196/II pri Sil-
vani Petek, in sicer 7. dan po objavi v Urad-
nem listu RS od 10. do 13. ure.

Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite 14
dni po objavi v Uradnem listu RS, do 10.
ure, na Mestno občino Kranj, soba 196/II,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za rekonstruk-
cijo lokalne ceste na Šmarjetno Goro – II.
faza.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri,
v sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Slo-
venski trg 1.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe,
– cena.

Mestna občina Kranj

Št. 352-14/3-96 Ob-1180

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 Rogaška Slatina

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo kuhinjske opreme za
kuhinjo v otroškem vrtcu Ratanska vas

v Rogaški Slatini
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina,

Občinski urad, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.

2. Predmet razpisa: kuhinjska oprema v
inox izvedbi po seznamu:

– plinski štedilnik z električno pečico
dim. 800×900×850 mm – 1 kom,

– plinski žar dim. 400×990×850 mm – 1
kom,

– delovna blok miza s predaloma dim.
800×900×850 mm – 1 kom,

– električni kotel z duplikatorjem volum-
na 150 l dim. 800×900×850 mm – 2 kom,

– električna prekucna ponev volumna 60
l dim. 800×900×850 mm – 1 kom,

– hladilna omara deljena volumna ca.
500 l – 2 kom,

– stroj za pranje zelenjave in sadja s cen-
trifugo dim. 600×600×1100 mm – 1 kom,

– delovna miza z granitno ploščo dim.
1600×700×850 mm – 1 kom,

– enojno pomivalno korito dim.
800×700×850 mm – 1 kom,

– delovna miza dim. 800×700×850 mm
– 1 kom,

– napa s filtri, lovilci maščob in izpust-
nimi čepi dim. 4800×1300 mm – 1 kom,

– napa s filtrom, lovilcem maščob in iz-
pustnimi čepi dim. 1400×1200 mm – 1 kom.

3. Orientacijska vrednost opreme je
4,000.000 SIT.

4. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– dokazilo o boniteti (BON1, BON2),
– overjeno dokazilo o registraciji,
– vzorec kupoprodajne pogodbe s ponud-

benim predračunom,
– garancijske roke,
– organizacijsko servisne službe,
– izdelavo projektne dokumentacije s ko-

tiranimi in označenimi vsemi energetskimi
priključki elementov, po izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– najkrajši dobavni rok,
– garancija,
– servisna in montažna služba.
6. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, do vključno 18. dan
po objavi v Uradnem listu RS, v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj ponudba –
oprema kuhinje”.

7. Javno odpiranje ponudb bo prvi dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri
v prostorih Občine Rogaška Slatina. Pred-

stavniki ponudnikov morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Občini Rogaška Slatina, Izlet-
niška ulica 2, tel. 063/814-222, faks
063/814-212.

Občina Rogaška Slatina

Št. 220/96 Ob-1184

Na podlagi določbe 2. in 3. člena zakona
o merilih in postopku za dajanje poroštev
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o merilih in postopku za dajanje poro-
štev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
18/96) ter v skladu s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije z dne 11. aprila 1996, ki se
nanaša na poroštva za posojilne in druge
obveznosti domačih pravnih oseb iz prora-
čuna Republike Slovenije, Slovenska izvoz-
na družba, d.d., Ljubljana, objavlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike

Slovenije za posojilne in druge
obveznosti pravnih oseb do bank z

območja Republike Slovenije
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj

za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne in druge obveznosti domačih prav-
nih oseb z območja Republike Slovenije.

Slovenska izvozna družba, d.d., Ljublja-
na bo poleg predpisanih meril, ki jih dolo-
čata zakon o merilih in postopku za dajanje
poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
21/95) in zakon o spremembah in dopolni-
tvah zakona o merilih in postopku za daja-
nje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 18/96) zahtevala izpolnjevanje še nasled-
njih pogojev:

– poroštvo bo namenjeno predvsem pod-
pori proizvodnji za pripravo izvoza,

– za poroštvo ne morejo kandidirati prav-
ne osebe, ki so v lasti Republike Slovenije,
Sklada za razvoj in pravne osebe, ki imajo
neporavnane obveznosti do države.

II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v

višini do 100% neporavnane obveznosti iz
posojilne pogodbe, ki je banka (posojiloda-
jalec) ni mogla izterjati na podlagi pogodbe
o zavarovanju terjatve iz 5. alinee podtočke
4. točke II. tega razpisa.

2. Poroštvo se daje banki za posojilo, ki
je namenjeno za realizacijo dejavnosti in
aktivnosti, pri katerih posojilojemalec lah-
ko dokumentira ustrezen in poroštvu soraz-
meren obseg naročil in storitev.

3. Posojilojemalec je s poslovno banko
zavezan skleniti posojilno pogodbo, katere
pogoji ne smejo odstopati od najugodnejših
kreditnih pogojev, ki v trenutku zagotavlja-
nja posojila veljajo v Republiki Sloveniji za
ustrezno kategorijo posojilojemalca.

4. Prosilec mora predložiti:
– prijavo,
– ime in naslov prosilca (identifikacij-

ska oznaka, matična številka),
– dokaze o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev:
  – posojilno pogodbo s poslovno banko,
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  – pogodbo o ustreznem kakovostnem
zavarovanju celotnega zneska terjatve (za-
stava nepremičnin in/ali premičnin, odstop
terjatev, zastava vrednostnih papirjev in dru-
go),

  – ustrezna dokazila v zvezi s pogodbo
o zavarovanju posojilne obveznosti (komer-
cialne pogodbe, če gre za cesijo, zemljiškok-
njižne izpiske in cenitev nepremičnin, če
gre za hipoteko na nepremičninah, in dru-
go),

  – pisno izjavo, da je posojilojemalec
po stanju na dan odobritve posojila raz-
vrščen v skupino A, B oziroma C po klasifi-
kaciji terjatev, ki jo predpisuje Banka Slo-
venije,

  – poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih terjatvah in obveznostih posojiloje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne),

  – obrazca BON 1 in BON 2 Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje,

  – dokazilo, da zoper posojilojemalca ni-
so podani razlogi za uvedbo stečajnega po-
stopka,

  – študijo o upravičenosti naložbe (velja
za posojila z ročnostjo daljšo od enega le-
ta),

  – poslovno poročilo za leto 1995, sku-
paj z (revidiranimi) računovodskimi izkazi,

  – poslovni načrt za leto 1996.
5. Republika Slovenija oziroma pristoj-

no ministrstvo lahko zahteva od prosilca
dodatne podatke in informacije.

III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z do-

spelostjo do 7 let.
2. Poslovna banka ponudi posojilojemal-

cu posojilo, obrestovano po letni realni
obrestni meri, ki praviloma ne presega
9,75%. Prednost pri izdaji poroštev bodo
imela posojila z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava letno provizijo do dela glav-
nice, zavarovanega s poroštvom Republike
Slovenije. Provizija mora biti plačana na
žiro račun proračuna Republike Slovenije
pred podpisom poroštvene pogodbe, po izra-
čunu, ki ga prosilcu za izdajo poroštva pred-
loži ministrstvo za finance Republike Slo-
venije.

4. Posamično poroštvo po pravnem sub-
jektu praviloma ne sme sočasno presegati
več kot 5% osnove poroštvenega potencia-
la, določenega s sklepom Vlade Republike
Slovenije z dne 23. februarja 1996.

IV. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko zahteva od poroka

izpolnitev poroštvene obveznosti le v pri-
meru, ko se ni mogla poplačati iz zavarova-
nja na podlagi pogodbe s posojilojemalcem
o zavarovanju vrnitve obveznosti iz posoji-
la. Banka mora izkoristiti vse zakonske mož-
nosti za izterjavo dolga oziroma za poplači-
lo iz zavarovane terjatve.

Država mora izpolniti poroštveno ob-
veznost iz prejšnjega odstavka tega razpisa
šele, ko banka predloži ministrstvu za fi-
nance verodostojno dokazilo o neuspešnem
poplačilu  iz  pogodbe  s  posojilojemal-
cem.

V. Rok prijav

Prijave sprejemamo do 19. julija 1996
na Slovenski izvozni družbi, d.d., 1000
Ljubljana, Ul. Josipine Turnograjske 6.

VI. Izbor prijav
Prijave morajo biti poslane v zaprti ku-

verti z oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis
– poroštvo RS”.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pravne osebe dobijo na sedežu Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana, po
faksu št. 061/125-30-15 in po tel.
061/176-20-34 pri Simoni Goličnik ali tel.
061/126-22-38 pri Štefanu Belingarju.

Slovenska izvozna družba, d.d.,
Ljubljana

Št. 3371 Ob-1185

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, (Ur. l. RS,
št. 19/94), Direkcija Republike Slovenije za
blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

prodajo mesnih in ribjih konzerv
1. Prodajalec: Zavod Republike Slove-

nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: prodaja mesnih in
ribjih konzerv.

3. Razpisana količina:
a) mesne konzerve:
– 50 ton jetrna pašteta,
– 58 ton mesni narezek,
– 7 ton golaž,
b) ribje konzerve:
– 82 ton.
4. Okvirna vrednost: 62 mio SIT.
5. Rok prevzema: sukcesivno do 30. 11.

1996.
6. Lokacija prevzema: skladišča Zavoda

RS za blagovne rezerve.
7. V javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

8. Ponudniki lahko ponudijo tudi delno
količino in vrsto blaga od razpisane.

9. Ponudnik mora v svoji ponudbi nave-
sti naslednje podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, izpis iz sodne-

ga registra, ki ne sme biti starejši od 14
dni,

– ponujeno ceno mesnih in ribjih kon-
zerv v SIT/kom, exw skladišče prodajalca,

– količino in vrsto blaga, ki jo je kupec
pripravljen kupiti,

– plačilne pogoje,
– rok prevzema sukcesivno do 30. 11.

1996,
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di prodajalcu,
– veljavnost ponudbe do vključno 28. 5.

1996 do 16. ure.
10. Razpisno dokumentacijo ponudniki

dobijo po objavi javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, v času od 29. 4. 1996 od 8.
ure do 17. 5. 1996 do 13. ure, na sedežu
Zavoda  Republike  Slovenije  za  blagovne
rezerve,  Dunajska  106/VIII,  v  tajništvu,
soba št. 14.

11. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisanih pogojev bodo kot nepopol-
ne izločene.

12. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, tel. 061/16-81-519
ali Silvi Pust, tel. 061/16-83-555.

13. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena s plačilnimi pogoji in poseb-
ne ugodnosti.

14. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako Javni razpis
– mesne konzerve – ne odpiraj, na Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba št. 14,
dne 21. 5. 1996 do 12. ure.

15. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb dne 21. 5. 1996 ob 12.30.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

16. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 100.000 SIT, na
žiro račun 50101-603-402300 pri Agenciji
Republike Slovenije Ljubljana in priložiti k
ponudbi dokazilo o plačilu varščine.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

17. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisanih pogojev, bo razpisna
komisija izločila kot neveljavne.

18. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 28. 5. 1996 do 16. ure.

19. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 28. 5. 1996
do 16. ure.

20. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v treh dneh po obja-
vi najugodnejšega ponudnika, nima pravice
do vračila varščine.

Št. 3371 Ob-1186

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, (Ur. l. RS,
št. 19/94), Direkcija Republike Slovenije za
blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
prodajo svinjske masti in zmrznjenega

mesa
1. Prodajalec: Zavod Republike Slove-

nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: prodaja svinjske ma-
sti in zmrznjenega mesa.

3. Razpisna količina:
a) svinjska mast:
– 14 ton,
b) zmrznjeno meso:
– 120 ton junjčje,
– 26 ton svinjsko,
– 84 ton piščanci.
4. Okvirna vrednost: 115 mio SIT.
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5. Rok prevzema: sukcesivno do 30. 11.
1996.

6. Lokacija prevzema: skladišča Zavoda
RS za blagovne rezerve.

7. V javnem razpisu lahko sodelujejo le
kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

8. Ponudniki lahko ponudijo tudi delno
količino in vrsto blaga od razpisane.

9. Ponudnik mora v svoji ponudbi nave-
sti naslednje podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, izpis iz sodne-

ga registra, ki ne sme biti starejši od 14 dni,
– ponujeno ceno mesnih in ribjih kon-

zerv v SIT/kom, exw skladišče prodajalca,
– količino in vrsto blaga, ki jo je kupec

pripravljen kupiti,
– plačilne pogoje,
– rok prevzema sukcesivno do 30. 11.

1996,
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di prodajalcu,
– veljavnost ponudbe do vključno 28. 5.

1996 do 16. ure.
10. Razpisno dokumentacijo ponudniki

dobijo po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS, v času od 29. 4. 1996 od 8. ure do
17. 5. 1996 do 13. ure, na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, v tajništvu, soba št. 14.

11. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisanih pogojev bodo kot nepopol-
ne izločene.

12. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, tel. 061/16-81-519
ali Silvi Pust, tel. 061/16-83-555.

13. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena s plačilnimi pogoji in poseb-
ne ugodnosti.

14. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako Javni razpis
– svinjska mast, zmrznjeno meso – ne odpi-
raj, na Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba št. 14, dne 21. 5. 1996 do
10.30.

15. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb dne 21. 5. 1996 ob 11. uri.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

16. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 100.000 SIT, na
žiro račun 50101-603-402300 pri Agenciji
Republike Slovenije Ljubljana in priložiti k
ponudbi dokazilo o plačilu varščine.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

17. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisanih pogojev, bo razpisna
komisija izločila kot neveljavne.

18. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 28. 5. 1996 do 16. ure.

19. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 28. 5. 1996
do 16. ure.

20. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v treh dneh po obja-
vi najugodnejšega ponudnika, nima pravice
do vračila varščine.

Št. 3372 Ob-1187

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
odkup pralnega praška, toaletnega mila
in pralnega mila iz državnih blagovnih

rezerv ter nakup pralnega praška in
toaletnega mila

1. Prodajalec: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: prodaja 1.886 ton
pralnega praška za strojno pranje perila,
1.253.197 komadov toaletnega mila in
228.768 komadov pralnega mila za ročno
pranje perila iz blagovnih rezerv ter nakup
pralnega praška in toaletnega mila v višini
pridobljenih sredstev s prodajo zgoraj nave-
denih količin pralnega praška za strojno pra-
nje perila, toaletnega mila in pralnega mila
za ročno pranje perila.

3. Rok prevzema: sukcesivno, vendar
najkasneje do 30. 12. 1996.

4. V javnem razpisu lahko sodelujejo le
pravne osebe, ki so registrirane v Republiki
Sloveniji.

5. Razpisno dokumentacijo ponudniki do-
bijo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS, do 10. 5. 1996 do 14. ure na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljub-
ljana, Dunajska 106/VIII, v tajništvu.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji po-
nudniki dobijo pri Karmen Verbovšek ali
Dušanu Šelihu, tel. 061/16-83-555.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena s plačilnimi pogoji, kakovost
in reference pri ponudbi pralnega praška in
toaletnega mila Zavodu RS za blagovne re-
zerve, rok prevzema in dobave, posebne
ugodnosti.

7. Ponudnik lahko nastopi na javnem raz-
pisu kot kupec ali prodajalec oziroma kot
kupec in prodajalec v isti osebi. Odkupljene
oziroma ponujene količine so lahko manjše
od razpisanih.

8. Pisne ponudbe morajo ponudniki po-
slati po pošti v zaprti kuverti na Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve Ljub-
ljana, Dunajska 106/VIII z oznako “Ponud-
ba za pralni prašek – Ne odpiraj”.

Veljavne so vse ponudbe, ki so na pošti
oddane do dne 24. 5. 1996.

9. Razpisna komisija začne z odpiranjem
ponudb dne 29. 5. 1996 ob 10. uri. Pri odpi-
ranju ponudb so lahko navzoči predstavniki
ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim poobla-
stilom.

10. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 4. 6. 1996.

11. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

12. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev razpisnih pogojev, bo razpi-
sna komisija izločila kot neveljavne.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno najkasneje do 4. 6. 1996 do 16. ure.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 41/96 Ob-1188

Občina Pivka, Pivka, Kolodvorska cesta
5, Pivka objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za izgradnjo TV

kabelskega razdelilnega sistema v
Občini Pivka

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo TV kabelskega razdelilnega siste-
ma v Občini Pivka.

2. Prijava na razpis mora vsebovati:
– naslov ponudnika in naziv dejavnosti,
– registracijo podjetja oziroma potrdilo

pristojnega organa za dejavnost katere pred-
met je razpis,

– referenca podjetja,
– ponudbo za izgradnjo TV kabelskega

razdelilnega sistema v celotni Občini Pivka,
– finančne pogoje izgradnje sistema in

elemente pogodbe z občino,
– garancijo izvedbe prevzetih del.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta opreme,
– cena,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
4. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, naj-
pozneje 7. dan po objavi do 13. ure v zape-
čateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za izgradnjo kabelskega razdelilnega
sistema”.

5. Odpiranje ponudb bo v torek, 30. 4.
1996 ob 10. uri na sedežu Občine Pivka v
Pivki, Kolodvorska cesta 5. Predstavniki po-
nudnikov morajo imeti s seboj pisno poob-
lastilo za zastopanje pri odpiranju ponudb.

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

Občina Pivka

Št. 121/96 Ob-1189

Javni razpis
za nakup laboratorijske raziskovalne

opreme
1. Naročnik: SIQ, Slovenski institut za

kakovost in meroslovje, Tržaška c. 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: nakup laboratorijske
raziskovalne opreme

2.1 Merilno mesto za preskušanje imu-
nosti naprav na elektrostatične razelektritve
(IEC 1000-4-2), pulze motnje in hitre pre-
hodne pojave (IEC 1000-4-4 in IEC
1000-4-5, trofazno, 25 A) ter utripanja ozi-
roma prekinitve napetosti (IEC 1000-4-11,
16 A enofazno),

2.2 Merilno mesto za preskušanje odpor-
nosti na inducirana visokofrekvenčna polja
(IEC 1000-4-6) 150 kHZ do 230 MHz, s
pripadajočimi sklopniki in EM kleščami;
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2.3 Vrtljiv antenski stolp h = 4 m in vrt-
ljiva ploščad d = 2 m za nosilnost do 1000
kg z ustreznim krmilnikom.

2.4 Programska oprema za krmiljenje
pod 2.3.

3. Orientacijske vrednosti naročila po
točkah iz prejšnjega odstavka:

– točka 2.1: orientacijska vrednost
7,600.000 SIT,

– točka 2.2: orientacijska vrednost
3,800.000 SIT,

– točka 2.3: orientacijska vrednost
5,700.000 SIT,

– točka 2.4: orientacijska vrednost
1,400.000 SIT.

4. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe pošljite na naslov: SIQ, Tržaška

c. 2, 1000 Ljubljana, v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure z oznako “Ra-
ziskovalna oprema – javni razpis – ne odpi-
raj”.

5. Ponudba mora vsebovati oznako mo-
dela, ceno, dobavni rok, garancijske pogo-
je, podatke o servisu ter osnovne tehnične
podatke (lahko iz katalogov oziroma teh-
ničnih specifikacij). Pomembnejše informa-
cije lahko ponudniki dobijo v SIQ, EMC
laboratorij, Saveljska c. 24, Ljubljana, pri
Gregi Kovaču, tel. 061/168-15-66, ali po
telefaksu 061/168-15-66.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– reference pri uporabi ponujenih mode-

lov v podobnih aplikacijah,
– kakovost,
– cena,
– dobavni rok.
7. Odpiranje ponudb
Ponudbe se bodo odpirale prvi delovni

dan po preteku roka za oddajo na SIQ ob
15. uri v sobi 316 poslovne stavbe na Tr-
žaški 2, v Ljubljani.

8. Rok za dobavo opreme bo dogovorjen
pogodbeno, predvidoma julij 1996.

9. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa je 14 dni po odpira-
nju ponudb.

Slovenski institut
za kakovost in meroslovje

Ob-1190

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme

1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme:

– sistem za dezintegriranje mikrobnih ce-
lic;

naprava, ki je primerna za razbijanje ce-
lične stene gliv, deluje na principu homoge-
niziranja s steklenimi kroglicami.

Okvirni volumen: za 200 ml celične sus-
penzije;

– namizna centrifuga brez hlajenja:
rotor za ca. 12 1,5 ml epruvetk, ca. 14000

rpm;
– avtomatiziran sistem za elektroforet-

sko ločbo proteinov:

– aparatura za elektroforezo,
– aparatura za barvanje gelov,
– sistem za prenos proteinov na mem-

brano (westeren blot);
– sistem za analizo in dokumentacijo ge-

lov:
– aparatura za vizualizacijo agaroznih

gelov obarvanih s fluorescenčnimi barvili,
– kamera, ki omogoča prenos na raču-

nalnik,
– denzitometer za analizo proteinskih ge-

lov:
  – valovna dolžina: 400–750 nm,
  – okvirna resolucija: 42 µm,
  – absorbanca v območju: 0–0,3 OD,
– program za prenos slike na računalnik

in za vrednotenje rezultatov;
– računalnik za vodenje dokumentacij-

skih sistemov:
– procesor Pentium 133 Mhz,
– delovni pomnilnik RAM 32 Mb,
– grafični pospeševalnik Stealth 64 vi-

deo VRAM 2 Mb,
– trdi disk 2 × SCSI 2 Gb,
– krmilnik diskov SCSI,
– monitor 17”, ločljivost 1600×1280,
– modem 28.8 zunanji,
– CD-ROM 4 × hitrost,
– video kartica Stealth Motion Video

Player,
– programi Windows 95, MS Office

(Slovenski);
– laserski tiskalnik: ločljivost 600 × 600

dpi;
– zapisovalec podatkov na zgoščenke:

zunanji.
2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Ger-

bičeva 60, Ljubljana.
3. Ponudba mora vsebovati znesek in

plačilne pogoje, predvideni rok dobave, po-
datke o garanciji in servisu opreme, dokazi-
lo o registraciji in obrazce BON.

4. Rok za sprejem ponudbe je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, p.p. 25 ali osebno v vložišču
fakultete na istem naslovu.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponud-
ba za javni razpis – elektroforeza”.

6. Odpiranje ponudb bo 8. delovni dan po
preteku roka za sprejem ponudb ob 10. uri v
prostorih Veterinarske fakultete, Gerbičeva 60.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki pisna pooblastila za zastopanje.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kvali-
teta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, ser-
vis, poslovne reference.

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

9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
1258-292, dr. Matjaž Ocepek.

Veterinarska fakulteta v Ljubljani

Ob-1192

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

ponovni 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 podpisu
pogodbe. Rok za izdelavo osnutka do faze
javne razprave je 45 dni od podpisa pogod-
be, rok za končno izdelavo pa bo določen
naknadno, skladno z verifikacijo osnutka na
Občinskem svetu občine 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, Šentjur pri
Celju.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba za izdelavo razširitve zazidalnega načrta
za stanovanjsko cono Nova vas–Črnolica”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Občine Šentjur, št. II/48, 5. delovni dan
po končanem razpisu.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju

Št. 363-1/96 Ob-1198

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice objavlja po sklepih 12. seje občin-
skega sveta z dne 5. 12. 1995

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
Predmet prodaje so naslednje nepremič-

nine:
1. Poslovno proizvodni objekt na Ku-

mrovški cesti 22, p. Bizeljsko, s pripadajo-
čim zemljiščem, kar v naravi predstavlja:

– stavbno zemljišče parcela št. 164/5 in
poslovna stavba 361 m2 in dvorišče 2409
m2, skupaj 2770 m2 vse k.o. Drenovec, ZKV
614,

– pritlični proizvodni objekt s pisarnami,
neto koristne površine 336,66 m2,

– pomožna skladiščna baraka, neto ko-
ristne površine 31,43 m2.

Izklicna cena je tržna vrednost nepre-
mičnine in znaša 7,196.000 SIT.
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2. Stavba stare osnovne šole v Dobovi s
pripadajočim zemljiščem Ulica Bratov Ger-
jovič 57, Dobova :

– stavbno zemljišče, parcela št. 5, k.o.
Veliki Obrež, ZKV-3, vel. 834 m2,

– enonadstropna stavba s kletjo, neto ko-
ristne površine 1.037 m2.

Izklicna cena je tržna vrednost nepre-
mičnine in znaša 29,785.000 SIT.

3. Stavba osnovne šole Bojsno s pripa-
dajočim zemljiščem v KS Globoko:

– stavbno zemljišče tvorijo parcele št.
175 stavba 322 m2 in parc. št. 486/2 dvo-
rišče 500 m2 k.o. Bojsno, ZKV 26,

– enonadstropni nepodkleteni šolski del
objekta, neto koristne površine 275,01 m2,

– pritlični nepodkleteni stanovanjski del
objekta, neto koristne površine 75,93 m2.

Izklicna cena je tržna vrednost nepre-
mičnine in znaša 8,762.600 SIT.

4. Etažni poslovni prostori v poslovni
stavbi Pišece 13, p. Pišece z nadkrito teraso
in solastniškim deležem pripadajočega zem-
ljišča:

– pripadajoči solastniški delež stavbne-
ga zemljišča, parcela št. 438/1 in dvorišča
1.135 m2 vse k.o. Pišece ZKV 256, ter na tej
parcelni št. stoječa poslovna stavba in sicer
del le-te, kar predstavlja:

– poslovne prostore v pritličju, neto ko-
ristne površine 105,10 m2,

– podstrešne prostore neto koristne po-
vršine 61,32 m2,

– kletne prostore ob stanovanju neto ko-
ristne površine 24,29 m2,

– nadkrita terasa na dvorišču površine
64 m2.

Izklicna cena je tržna vrednost nepre-
mičnine in znaša 16,029.073 SIT.

Nepremičnina pod zaporedno številko 4
se prodaja zasedena z najemnikom, ki ima
prednostno pravico nakupa, najemna pogod-
ba je sklenjena za nedoločen čas s petletnim
odpovednim rokom.

Za nakup nepremičnine najboljši ponud-
nik, ki ni najemnik prostora, kot lastnik
prevzame obvezo, ki izhaja iz najemne po-
godbe.

Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki vplačajo varšči-
no v višini 10% od izklicne cene za posa-
mezno nepremičnino na žiro račun proda-
jalca št. 51620-630-13063.

S potrdilom o plačani varščini se ponud-
nik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik
ne more sodelovati na javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja po-
nudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom
in registracijo iz katere je razvidno, da ima
podjetje sedež v Republiki Sloveniji, fizič-
ne osebe pa z originalnim potrdilom o slo-
venskem državljanstvu.

Varščino bomo najboljšemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa jo neobre-
stovano vrnili najkasneje v roku treh dneh
po sklenitvi pogodbe z uspelim ponudni-
kom.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati celotno
kupnino v roku enega meseca od dneva pod-
pisa pogodbe. Če zbrani ponudnik pogodbe
v tem času ne sklene, izgubi pravico do

vračila varščine. Varščino zadržimo in po-
godbo razveljavimo tudi, če v roku enega
meseca po podpisu pogodbe zbrani ponud-
nik ne poravna celotne kupnine.

Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s preno-
som lastništva plača kupec.

Vse informacije glede razpisa dobite v
Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice, v sobi
št. 23 pri Lazanski Dragici ali po telefonu
0608 62 050 vsak delovni dan od 8. do 14.
ure.

Vsi zainteresirani ponudniki si lahko ne-
premičnine po tem razpisu ogledajo v petih
dneh od objave razpisa. Predhodno ogled
najavite po telefonu 0608 62 050 interna
230.

Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisar-
ni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice z dospetjem v roku 15 dni od
dneva objave.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj - ponudba za prodajo ne-
premičnin” in na katere nepremičnine se
nanaša, npr. “Bizeljsko”, “Dobova”, “Boj-
sno” ali “Pišece”.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
zaključenem razpisu v sejni sobi Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ob
12. uri. Pri odpiranju ponudb morajo biti
navzoči predstavniki ponudnikov oziroma
njihovi pooblaščenci, vsi pa morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo in potrdilo o plačani
varščini ter potrdilo o slovenskem držav-
ljanstvu.

Občina Brežice

Ob-1202

Na podlagi pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov objavlja Pe-
trol Ljubljana (Ur. l. RS, št.27/85)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo priključka

kanalizacije BS Petrol Lesce na javno
kanalizacijo v Lescah

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih in instalacijskih del pri-
ključka kanalizacije BS Petrol in restavra-
cije  Texas  na  javno  kanalizacijo  v
Lescah.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi tega razpisa vsak delovni dan od 8. do
12. ure v tajništvu I.RE. Inženiring Radov-
ljica.

Dokumentacijo lahko ponudniki dvigne-
jo na osnovi predhodne predložitve dokazi-
la o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sred-
stev, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun
I.RA. Inženiring Radovljica, številka
51540-601-11945.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe pri pooblaščeni
I.RI. Inženiringu Radovljica, Gorenjska ce-
sta 26, tel. 064/715-452, faks 064/715-498,
kontaktna oseba Zdenko Race.

4. Orientacijska vrednost del znaša
6,200.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno 20.
maj 1996 do 12. ure na naslov I.RA. Inženi-

ring Radovljica, 4240 Radovljica, Gorenj-
ska cesta 26.

7. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih I.RE. Inženiringa Radovljica, Gorenjska
c. 26, dne 20. 5. 1996 ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
najugodnejšega ponudnika najkasneje v ro-
ku 14 dni od dneva odpiranja ponudb.

Petrol, Ljubljana

Št. 115-07-001/96 Ob-1203

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova ul. 5, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za organizacijo in izvedbo prehrane
študentov v Novem mestu v letu 1996
1. Predmet razpisa je organizacija in iz-

vedba prehrane študentov v Novem mestu v
letu 1996 – priprava študentskih kosil.

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudba kosil,
– kvaliteta  hrane  (specifična  teža  kosi-

la),
– priprava jedil v lastni kuhinji,
– možnost prehranjevanja študentov – in-

validov,
– konkurenčnost cen,
– oddaljenost lokalov od visokošolskih

ustanov in študentskih domov,
– reference ponudnika,
– morebitne druge ugodnosti.
Najcenejša ponudba ne pomeni najugod-

nejše ponudbe.
3. Ponudba mora vsebovati firmo in na-

slov ponudnika, podatke iz točke 2. tega
razpisa, overjena dokazila o registraciji pod-
jetja, za obrtnike pa overjeno dovoljenje pri-
stojnega organa in dokazilo o opravljenem
preventivnem zdravstvenem nadzoru, ki ni
starejše od treh mesecev.

4. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo v času trajanja razpisa na
Študentskem servisu, Borštnikov trg 2,
Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 11.
uro, kjer prejmejo tudi podrobnejše infor-
macije.

5. Ponudbe se pošljejo priporočeno, v za-
prtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ul. 5, 1000 Ljubljana, s pripisom “Ne odpi-
raj – prehrana študentov”.

6. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bo-
do pravilno opremljene in bodo prispele na
naslov naročnika do 26. 4. 1996 do 12. ure.
Prepoznih in nepopolnih ponudb komisija
ne bo upoštevala.

7. Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 4.
1996 ob 13. uri v sejni sobi Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ul. 5/IV, Ljubljana. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo navzoči pri odpiranju ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nikov za zastopanje.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb. Z
izbranimi ponudniki bo naročnik sklenil po-
godbo v 15 dneh od izbire.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Št. 485/96 Ob-1157

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Kidri-
čevo objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dokončanje

zaključnih del pri gradnji mrliške veže v
Kidričevem

1. Naročnik: Občina Kidričevo, Ul. Bo-
risa Kraigherja 25, Kidričevo.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca in do-
končanje zaključnih del pri gradnji mrliške
veže v Kidričevem.

3. Lokacija: Kidričevo.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno: zunanji in notranji ometi, keramičar-
ska dela, polaganje talne keramike, tlakar-
ska dela – polaganje kamnitega tlaka, elek-
tro dela, slikarsko-pleskarska dela, ključav-
ničarska dela, ureditev okolja in kanalizaci-
je.

Orientacijska vrednost del je 8,000.000
SIT. Investitor si pridržuje pravico odločiti
se za manjši obseg del od razpisanega, ozi-
roma za fazno izgradnjo, odvisno od razpo-
ložljivih finančnih sredstev.

5. Rok: predviden pričetek del je 15. 5.
1996, dokončanje pa 15. 6. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: strokovnost, ponudbena ce-
na, plačilni pogoji, reference na podobnih
delih, rok izdelave in garancija za delo.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe. Po-
nudnik lahko ponudi vsa dela ali posamez-
na dela.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 22. 4. 1996
naprej, med 8. in 12. uro, na občinski upra-
vi, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo. In-
formacije po tel. 062/796-112.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za dokončanje del pri mrliški veži v
Kidričevem” je potrebno v zapečateni ovoj-
nici dostaviti do 10. 5. 1996 do 11. ure, na
naslov: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraig-
herja 25, 2325 Kidričevo.

10. Odpiranje ponudb bo 10. 5. 1996 ob
12. uri, v prostorih Občine Kidričevo.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
petih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Kidričevo

Ob-1159

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92,
7/93), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in na podlagi potrje-
nega letnega plana, Javno podjetje Komu-
nala Izola objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo specialnih

vozil
1. Predmet javnega razpisa je dobava

dveh specialnih vozil za zbiranje in odvoz
odpadkov.

Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

2. Ponudniki oziroma njihovi pooblašče-
ni zastopniki lahko prevzamejo razpisne po-
goje na sedežu podjetja JP Komunala Izola,
Verdijeva 1, ali jih naročijo po pošti, in
sicer od ponedeljka, 22. 4. 1996 do srede,
24. 4. 1996, med 7. in 15. uro.

3. Na razpis se lahko prijavijo proizvajal-
ci ali podjetja z ustreznimi registracijami.

4. Ponudba mora vsebovati:
4.1. točen naslov ponudnika,
4.2. potrdilo o registraciji in dovoljenju

za delo,
4.3. vse priloge in odgovore po razpi-

snih pogojih razpisovalca,
4.4. izjavo o zagotovljenem kvalitetnem

in strokovno usposobljenem servisu.
5. Ponudbe je potrebno dostaviti v zape-

čateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba na javni razpis” najkasneje do pone-
deljka, 13. maja 1996 do 15. ure, na naslov:
JP Komunala Izola, Verdijeva 1. Rok velja
tudi za priporočene pošiljke.

6. Rok za dobavo vozil je prva polovica
leta 1996.

7. Odpiranje ponudb bo v sredo, 15. ma-
ja 1996 ob 8. uri, v prostorih JP Komunala
Izola, Verdijeva 1.

8. Ponudniki bodo obveščeni o rezulta-
tih razpisa v petnajstih dneh od dneva odpi-
ranja.

9. Pogoji za izbor najugodnejšega ponud-
nika so:

1.1. cena,
1.2. plačilni pogoji,
1.3. rok dobave,
1.4. kreditiranje,
1.5. zagotavljanje tehničnih pogojev,
1.6. zagotavljanje željene tehnologije in-

vestitorja,
1.7. upoštevanje obstoječega stanja opre-

me v podjetju,
1.8. garancija,
1.9. servis,
1.10. reference ponudnika in servisa,
1.11. dosedanje izkušnje investitorja s

proizvajalci in servisom
in ostali pogoji, navedeni v razpisnih po-

gojih.
JP Komunala Izola

Št. 194/96 Ob-1160

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobra-
ževanje in šport, Urad za preprečevanje za-
svojenosti objavlja

javni razpis
I. za sofinanciranje projektov v okviru
programa “vzgojnih ciljev” z namenom
preprečevanja zasvojenosti in zlorabe

drog med mladimi v Ljubljani
I. Prijavite lahko projekte za naslednje

sklope programa:
1. “Šola-življenje-radost-uspeh”,
2. “Svojo bodočnost si krojim sam”,
3. “Od izkušenj do spoznanj”.
Namen razpisa je:
Ad 1. Spodbuditi in sofinancirati projek-

te, ki bodo preko razrednih skupnosti os-
novnih in srednjih šol med učenci in dijaki
zagotovili zdrav odnos do sebe in okolja,
tako v šoli, kakor tudi izven nje in s tem
pripomogli k preprečevanju zasvojenosti.

Posebne pozornosti bodo deležni projek-
ti, ki bodo zajemali celovito populacijo šole

(od 1. do 4. razreda in od 5. do 8. razreda
OŠ, za srednje šole pa od 1. do 4. letnika) in
bodo čimbolj celostno opredeljevali prepre-
čevanje zasvojenosti.

Ad 2. Sofinancirati projekte, naravnane
na manjše skupine učencev in dijakov, ki
imajo težave, pa jim je šola posebej priprav-
ljena pomagati pri razvoju njihove osebno-
sti.

Ad 3. Sofinancirati projekte dejavnosti
za mlade, ki so naravnani k “preprečevanju
zasvojenosti” in se izvajajo izven šolskih
okvirov. Prednost bodo imeli projekti, ki
bodo zajeli populacijo, ki ni vključena v
šolski sistem.

Na razpis se lahko prijavijo:
– osnovne in srednje šole v Ljubljani,
– organizacije in društva, ki imajo v svo-

jih programih opredeljeno “preprečevanje
zasvojenosti” in delujejo za mlade v Ljub-
ljani,

– fizične osebe, ki so usposobljene za
izvajanje navedenih programov in bodo pro-
grame izvajale za ljubljansko mladino.

Pri prijavi projekta navedite:
– podatke o prijavitelju,
– v kateri sklop programa pripravljate

projekt,
– natančen naslov vašega projekta s pri-

kazom predvidenih ciljev in načinom dose-
ga ciljev,

– ciljno skupino (razred, več razredov,
posebne skupine),

– sestavo skupine (število in strukturo
mladih),

– seznam izvajalcev (nosilce, strokovne
in druge izvajalce),

– predvideno trajanje projekta s posa-
meznimi fazami (če jih predvidevate),

– predračun stroškov in predvidene vire
financiranja (navedite sofinancerje in viši-
no sredstev).

Pri izboru projektov bomo upoštevali na-
slednja merila in kriterije:

1. da so vzgojno naravnani – (čimbolj
temeljito vzpostavljajo ugodne okoliščine
za pozitiven otrokov psihosocialni razvoj),

2. dolgoročnost in kontinuiteto – (določi
se obdobje, v katerem bodo doseženi za-
stavljeni cilji),

3. da so vsebinsko kompleksni – (podpi-
ramo programe, ki zajemajo več aktivnosti
in/ali več sodelavcev. Prednost bodo imeli
projekti, ki povezujejo delo z učenci, učite-
lji in starši na različnih vzgojnih področjih
in so ekološko naravnani),

4. reference, dosedanje izkušnje in re-
zultate,

5. da predvidijo evalvacijske učinke –
(predvidena mora biti obdelava vplivov de-
javnosti projekta, prednost pa bodo imeli
projekti, pri katerih bo možno rezultate me-
riti z objektivnimi kriteriji),

6. inovativnost,
7. ekonomičnost – prednost bodo imeli

projekti, ki bodo:
– izkoriščali obstoječe oblike dela (npr.

interesne dejavnosti),
– sofinancirani.
Dodatni kriterij za 2. in 3. sklop:
8. heterogenost skupin.
II. Financiranje informativnih gradiv v

zvezi s “preprečevanjem zasvojenosti”
Namen razpisa je sofinanciranje pripra-

ve in založbe informativnih gradiv, ki bodo
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uporabne za starše, vzgojitelje in širšo jav-
nost v smislu preprečevanja zasvojenosti.

Pri izboru bomo upoštevali gradiva, ki:
– ne bodo preobsežna,
– bodo privlačna, razumljiva,
– neobremenjena s podatki,
– bodo temeljila na pedagoškem pristopu.
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije in društva, ki imajo v svo-

jih programih opredeljeno “preprečevanje
zasvojenosti”,

– organizacije, ki se ukvarjajo z medij-
sko promocijo ter trženjem idej in storitev,

– posamezniki, ki se ukvarjajo s področ-
jem “preprečevanje zasvojenosti” in imajo
izkušnje pri delu s starši in mladimi.

Pri prijavi navedite:
– podatke o prijavitelju,
– natančen naslov in opis gradiva,
– predračun in specifikacijo stroškov,
– rok izvedbe.
Kandidati, ki želijo sodelovati, naj svoje

prijave oddajo na obrazcih, ki jih dvignejo
na sedežu urada.

Prijave na razpis pod I. pošljite v zaprti
kuverti z naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za pre-
prečevanje zasvojenosti, Ljubljana, Gregor-
čičeva 7/1, v 30 dneh po objavi. Na ovojni-
co napišite “Ne odpiraj – razpis za projek-
te”.

Prijave pod II. pošljite na gornji naslov v
30 dneh po objavi. Na ovojnico napišite
“Ne odpiraj – razpis za gradivo”.

O izbiri bomo ponudnike obvestili v 30
dneh od dneva odpiranja prijav.

Za vse dodatne informacije kličite po
tel. 223-415 ali 223-445 ali po faksu
223-445.

Mestna občina Ljubljana

Ob-1161

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

modernizacijo lokalnih in krajevnih cest
na območju Občine Videm

1. Naročnik: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 42.

2. Predmet razpisa: modernizacija lokal-
nih in krajevnih cest na območju Občine
Videm na naslednjih odsekih cest:

– lokalna cetsa Zakl–Rodni vrh,
– lokalna cesta Vareje–Soviče,
– lokalna cesta Mala Varnica–Velika

Varnica,
– lokalna cesta Skorišnjak–Veliki Okič,
– lokalna cesta Jablovec – 2 odseka,
– preplastitev lokalne ceste Sela–Dra-

ženci,
– preplastitev lokalne ceste Videm–Dra-

vinjski vrh–hrib,
– krajevne ceste v KS Podlehnik (več

manjših odsekov),
– krajevna cesta v KS Videm (več manj-

ših odsekov – preplastitev),
– krajevna cesta v KS Dolena (več manj-

ših odsekov),
– izgradnja pločnika v KS Videm – Vi-

dem–pokopališče,

– izgradnja avtobusnega postajališča
Podlehnik–center.

3. Orientacijska vrednost razpisnih del
znaša 50,000.000 SIT.

4. Rok za izvedbo del je 45 dni od skle-
nitve pogodbe oziroma po dogovoru.

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

– celovita in posamezna vsebina ponud-
be,

– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika,

– plačilni pogoji in cene,
– rok izvedbe del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku,
– da izvaja dela brez posrednikov,
– asfaltiranje – da ima svojo asfaltno ba-

zo.
6. K ponudbi mora ponudnik predložiti

izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del, ter da jih je sposoben izve-
sti v navedenem roku.

7. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu Občine Videm, Videm pri
Ptuju 42, v času od 8. do 12. ure in v roku 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.

8. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati
vse elemente o ponudniku.

9. Investitor si pridržuje pravico oddati
posamezne odseke cest različnim izvajal-
cem in pravico, da bo oddal dela v izvedbo
fazno z ozirom na razpoložljiva sredstva.

10. Ponudbe za javni razpis predložite v
v 8 dneh po objavi razpisa v pisarno Občine
Videm ali na naslov: Občina Videm, Videm
pri Ptuju 42, 2284 Videm pri Ptuju, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo lokal-
nih in krajevnih cest”.

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

Občina Videm

Št. 663-02-001/96-004 Ob-1162

Na podlagi 81. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve

javni razpis
za oddajo del: polnjenje in distribucijo

zavitka za novorojenca
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: s pogodbo na podla-
gi javnega razpisa se odda naslednje javno
naročilo: polnjenje in distribucija zavitka za
novorojenca.

3. Ponudnikom bodo na voljo strokovne
informacije in seznami vsebine vseh treh
različic vsebine zavitka na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5/IV, Ljubljana, pri Bredi Skubic, tel.
178-3406.

4. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
polnjenje in distribucijo zavitka za novoro-

jenca, to je pravice, ki je opredeljena v za-
konu o družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št.
65/93, 71/94 in 73/95). Zavitek za novoro-
jenca se polni v treh različicah in vsebuje
najnujnejšo opremo za novorojenca v prvih
mesecih otrokovega življenja. Vsebino za-
vitka predpiše ministrstvo, pristojno za dru-
žino. Izvajalec bo dolžan sklepati pogodbe
z določenimi dobavitelji, zagotavljati vse-
bino in polniti zavitek z izbranimi izdelki
ter ga distribuirati vsem upravičencem v Re-
publiki Sloveniji. Povprečno mesečno šte-
vilo vseh treh oblik zavitka je 1200.

5. Orientacijska vrednost naročila v letu
1996 znaša 14,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja jav-
nega naročila je 1. 8. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– cena ponujenega dela,
– rok izvedbe,
– garancija,
– dosedanje reference na področju, na

katerega se nanaša ponudba,
– druge reference izvajalca.
8. Rok za oddajo pisnih ponudb je 9. 5.

1996 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, in sicer v zaprti kuverti z vid-
no oznako: “Ne odpiraj! Javni razpis za za-
vitek za opremo novorojenca”.

Ponudba mora vsebovati elemente in biti
predložena po 12., 13., 14. in 15. členu
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).

9. Odpiranje ponudb bo 10. 5. 1996 ob
10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, IV. nadstropje.

Upoštevale se bodo le tiste ponudbe, ki
bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa in iz
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 14 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 185/96 Ob-1118

Na podlagi odredbe o postopu za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93), Občina Štore javlja

javni razpis
za izbor najboljšega ponudnika za

izgradnjo in vzdrževanje KTV
razdelilnega sistema v Občini Štore
I. V skladu s sklepom občinskega sveta

Štore, Občina Štore razpisuje javni razpis
za oddajo del “izgradnja in vzdrževanje ka-
belsko-televizijskega razdelilnega sistema v
Občini Štore.

Predmet oddaje je izgradnja KTV siste-
ma na območju Občine Štore, v strnjenih
naseljih na območju Občine Štore. Območ-
je zajema naslednja strnjena naselja: Štore,
Ogorevc, Prožinska vas, Kompole, Šentjanž,
Laška vas, Pečovje, Draga.

Izvajalec mora pri izgradnji upoštevati
naslednje pogoje:

– omogočiti priklop čimvečjega števila
gospodinjstev v občini (v strnjenih naseljih
mora biti omogočen priklop vsem zaintere-
siranim uporabnikom),



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 22 – 19. IV. 1996 Stran 1397

– kabelsko-razdelilni sistem mora biti
zgrajen strokovno v skladu z vsemi veljav-
nimi tehničnimi normativi, priporočili IEC
in CCITT,

– vgrajeni elementi in sistem gradnje mo-
rajo biti v “zvezda” sistemu,

– 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 35 TV programov,
15 UkW (DSR ter kanal za prenos internega
programa za potrebe občine),

– 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 stroškov
uporabniku zaračuna priključno takso ob
priklopu in mesečno najemnino, ki je na
celotnem območju kabelsko razdelilnega si-
stema enaka. Višina takse oziroma naročni-
ne se določi pred podpisom pogodbe v pro-
tivrednosti DEM in je fiksna.

– izvajalec s podpisom pogodbe o izva-
janju pridobi izključno pravico izgradnje in
prenosa programov na kabelsko razdelilnem
sistemu za obdobje 10 let na določenem
območju strnjenih naselij, pri tem pa se mo-
ra zavezati, da bo skrbel za posodabljanje
sistema in zagotavljal kvaliteten in nemoten
sprejem dogovorjenih TV in Ra programov,

– izvajalec mora kabelsko razdelilni si-
stem za območje naselja Štore zgraditi v
letu 1996, v ostalih zaselkih pa v letu 1997.

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,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih (ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena),

– 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 mo-
ra kandidirati za izvajanje del na celotnem
območju.

IV. Kompletna ponudba z oznako “pri-
java na razpis za natečaj za izgradnjo KTV
sistema v Občini Štore – ne odpiraj” mora
prispeti v zapečatenem ovoju na naslov:
Občina Štore, Občinska uprava, Cesta XIV.
divizije 15, v roku 8 dni po objavi.

V. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

VI. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo 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 Štore

Št. 347/016/95 Ob-1112

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. list RS, št. 48/90 in
7/93) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
list RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Črnomelj

javni razpis
za izbiro izdelovalca projektov

vodovodov v Občini Črnomelj – PGD,
PZI

1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.

2. Predmet javnega razpisa je:
A) Vodovod Grič–Stražnji vrh –Rodine

z odcepom za Bistrico v visoki coni
– na osnovi preverbe noveliranega progra-

ma vodooskrbe Občine Črnomelj, študije
omrežja Belokranjskega vodovoda in novela-
cije študije Belokranjskega vodovoda je po-
trebno izdelati idejne (preučiti možnost vklju-
čitve obstoječega R 265 (TO) in R 332 (TO) v
vodovodni sistem) in lokacijske osnove ter na
koncu izdelati projekt PGD, PZI.

B) Vodovod Črnomelj–Adlešiči (odsek
rezervoar Bedenj; potrebno je projektirati
elektriko in avtomatiko).

3. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo (projektno nalogo) proti pla-
čilu na JP Komunali, Belokranjska c. 24,
Črnomelj, pri Danilu Vranešiču, vsak de-
lovni dan po objavi razpisa do dneva za
oddajo ponudb v času od 7. do 14. ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je naslednja:

A) 3,000.000 SIT,
B)    350.000 SIT.
5. Rok razpisanih del:
idejni projekt-september 1996,
lokacijske osnove-oktober 1996,
PGD, PZI – december 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be bodo:
 – reference ponudnika in njegova uspo-

sobljenost za tovrstna dela,
 – ponudbena cena, plačilni pogoji in

ugodnosti,
 – rok za izvedbo del.
7. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati :
 – ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,

 – dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih dela (registracija pod-
jetja, vodja del…),

 – rekapitulacija stroškov v SIT,
 – ponudbeni predračun v SIT,
 – plačilne pogoje in ugodnosti,
 – rok izvedbe razpisanih del,
 – način zavarovanja ponudnikovih ob-

veznosti,

 – reference ponudnika,
 – vzorec pogodbe po 12. členu odredbe

iz uvoda tega razpisa.
8. Ponudba mora biti sestavljena v slo-

venskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “ Ne odpiraj! – ponudba
na razpis Izdelava projektov: regionalni vo-
dovod Bele Krajine – vodovodi v Občini
Črnomelj “.

Pravočasno prispele ponudbe bodo tiste,
ki jih ponudniki pošljejo priporočeno vsaj
30. dan po objavi razpisa ali osebno vročijo
vsaj 31. dan do 9. ure na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 31. dan po objavi razpisa oziro-
ma prvi naslednji dan ob 9.30 v mali sejni
sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Čr-
nomelj.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni po zaključenem roku
za oddajo  ponudb.

Občina Črnomelj

Št. 99/96 Ob-1136

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 Komunalno in stanovanjsko pod-
jetje Slovenska Bistrica, p.o., po pooblasti-
lu Občine Slovenska Bistrica

javni razpis
za obnovo fasade na poslovni hiši, Trg

svobode 16 v Slovenski Bistrici
1. Naročnik: Komunalno in stanovanj-

sko podjetje Slovenska Bistrica, p.o., po
pooblastilu Občine Slovenska Bistrica.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za obnovo fasade na poslovni
hiši Trg svobode 16 (knjižnica) v Slovenski
Bistrici.

3. Ponudniki lahko dvignejo popise del s
predizmerami na sedežu Komunalnega in
stanovanjskega podjetja Slovenska Bistri-
ca, p.o., Pohorskega bataljona 12, pri Vi-
dačković Brigiti naslednji dan po objavi med
7. in 12. uro.

4. Merila za izbor najugodnejšega izva-
jalca so cene, reference, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost in dodatne ugodnosti
ponudnika.

5. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu mo-
rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo, ki vsebuje:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– ceno,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– način obračunavanja del s predvideno

dinamiko plačil,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
6. Rok za oddajo pondube je 14 dni od

objave v Uradnem listu RS po pošti ali oseb-
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no na Komunalno in stanovanjsko podjetje
Slovenska Bistrica, p.o., Ul. Pohorskega ba-
taljona 12 v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – razpis za obnovo fasade, Trg svo-
bode 16”.

7. Ponudbe se bodo odpirale naslednji
delovni dan po poteku razpisa ob 12. uri na
sedežu Občine Slovenska Bistrica (Oddelek
za gospodarstvo).

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
razpisu.

Komunalno in stanovanjsko podjetje
Slovenska Bistrica, p.o.

Št. 184/96 Ob-1138

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Murska Sobota

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo športne

dvorane pri Osnovni šoli I. v Murski
Soboti

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo športne dvorane pri Osnovni šoli I.
v Murski Soboti.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo v skladu s temi pogoji.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na ZEU – Družbi za načrtova-
nje in inženiring, Staneta Rozmana 5, pri
Štefki Kolmanko.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51900-601-51516.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu
dokumentacije  pri  ZEU  –  Družba  za
načrtovanje  in  inženiring,  Staneta  Roz-
mana 5, tel.  069/31-380,  faks  069/31-312,
kontaktna  oseba  Stanislav  Marič,  dipl.
inž. gr.

4. Orientacijska vrednost del znaša
250,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika  so  razvidna  iz  razpisnih  pogo-
jev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
22. 5. 1996 do 11. ure, na naslov ZEU -
Družba za načrtovanje in inženiring, Stane-
ta Rozmana 5, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za športno dvorano pri
Osnovni šoli I. v Murski Soboti – ne odpi-
raj”.

7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZEU
– načrtovanje, inženiring, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, dne 22. 5. 1996, ob 12.
uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 181 Ob-1139

Razpis
za prenovo in vzdrževanje

informacijskega sistema Mestne občine
Velenje

I. Razpisna naloga
1. Projekt za izdelavo informacijskega

sistema Mestne občine Velenje.
2. Dograditev in dobava računalniške

opreme po projektu.
3. Prenova in dobava programske opre-

me.
4. Vzdrževanje računalniške opreme.
5. Organiziranje izobraževanja.
Ad.1 Projekt naj bo izveden po metodo-

logiji ORACLE CASE*Method in naj bo
podprt z orodji Designer/2000.

Ad.2 Dograditev obstoječe opreme in do-
bava nove po projektu, tako da bodo v celo-
ti podprte planirane poslovne funkcije.

Ad.3 Izvedba programske podpore z
ORACLE Developer/2000, Discovery/2000
in Designer/2000 tako, da bo upoštevana
dosedanja programska oprema in bo mogoč
neopazen prehod na nov sistem, po projektu
iz Ad.1.

Ad.4 Vzdrževanje računalniške opreme
naj obsega vse komponente sistema.

Ad.5 Izobraževanje naj bo izvedeno po
potrebah posameznih delovnih mest.

II. Reference in pogoji izbire
Ponudnik naj navede svoje reference v

izgradnji celovitih informacijskih sistemov.
Prednost pri izboru bodo imeli tisti, ki bodo
lahko ponudili celovito rešitev. Investitor si
pridržuje pravico, da ne bo izbral nikogar
od ponudnikov.

III. Rok prijave na razpis
Prijavni rok je 10 dni od objave razpisa

na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, za razpis prenove IS.

Posnetek obstoječega stanja lahko dvig-
nete v tajništvu župana.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po izteku roka za prijavo na razpis, ob 12.
uri, v sejni sobi Mestne občine Velenje.

Mestna občina Velenje

Št. 181 Ob-1140

Javni razpis
za nabavo službenega vozila

1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
Urad župana in splošnih zadev, Titov trg 1,
Velenje.

2. Predmet javnega razpisa je:
– nakup osebnega vozila,
– delovna prostornina motorja do 2000

cm3,
– 4 ali 5 vrat,
– barva: temna kovinska ali bela kovin-

ska.
3. Avtomobil mora imeti dodatno opre-

mo:
– zavore z ABS sistemom,
– najmanj na voznikovi strani varnostno

blazino (air bag),
– vgrajeno klima napravo,
– centralno zaklepanje, vgrajen varnost-

ni sistem za vžig motorja s kodo,
– avtoradio.
4. Orientacijska vrednost vozila je do 5

mio SIT. Ponujeno vozilo mora zadoščati
tehničnim pogojem varnosti, imeti mora

predpisane ateste, zagotovljen servis in re-
zervne dele ter obvezno opremo (žarnice,
prva pomoč, varnostni trikotnik).

5. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– dokazilo o boniteti (BON 1, BON 2),
– overjeno dokazilo o registraciji,
– vzorec kupoprodajne pogodbe s ponud-

benim predračunom,
– garancijske roke,
– seznam servisov in prospekte.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija,
– dodatna oprema,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev ter nabavi rezervnih delov,
– možnost nakupa vozila po sistemu sta-

ro za novo (CIMOS XM 2L - INJECTION,
letnik 91).

7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad župana in splošnih
zadev, Titov trg 1, Velenje, v zaprti kuverti
z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpi-
raj – javni razpis – za nabavo avtomobila.”

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996
ob 12. uri v sejni sobi Mestne občine Vele-
nje št. 1/I.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 5 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Velenje

Ob-1141

Javni razpis

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za geofiziko, Kersniko-
va 3, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: uvoz seizmološke
merilne opreme.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v tajništvu Uprave RS za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana pri Saši Dumbo-
vič med 8. in 12. uro od 22. aprila 1996
dalje.

4. Orientacijska vrednost naročila je
17,000.000 SIT.

5. Dobava seizmološke opreme bo pote-
kala v več fazah.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti oziroma jamstva.
7. Ponudbe morajo biti pisno predložene

do torka 7. maja 1996 do 12. ure v tajništvu
Uprave RS za geofiziko, Kersnikova 3,
Ljubljana.

8. Ponudbe morajo biti dostavljene v za-
pečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis – fotopapir”.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek 7.
maja 1996 ob 12. uri v prostorih Uprave RS
za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.

10. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo posredovano v osmih dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Uprava RS za geofiziko
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Ob-1146

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenske
železnice objavljajo

ponovni javni razpis
za nabavo gornjegradbenega materiala

za vzdrževanje železniške infrastrukture
1. Kupec: Slovenske železnice Ljublja-

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

II. Predmet razpisa: mostovni pragi,
drobno tirni material in tolčenec za redno in
investicijsko vzdrževanje železniških prog
v letu 1996.

III. Specifikacija potrebnih materialov:
1. 1.400 kosov podložnih plošč za sis-

tem S 49 ravne,
2. 8.000 kosov podložnih plošč za sis-

tem S 49 z nagibom 1:20,
3. 300 kosov podložnih plošč za sistem

S 49 z nagibom 1:40,
4. 540 kosov podložnih plošč za sistem

UIC 60 z nagibom 1:20,
5. 46.500 kosov lesnih vijakov, tirfon

1=160 m,
6. 50.000 kosov vijakov z matico “T”

oblike za pritrditev tirnic pri “K” sistemu,
7. 2.800 kosov naprav proti vzdolžnemu

pomiku tirnic S 49 za lesen prag,
8. 800 kosov objemk (L+D) za napravo

proti vzdolžnemu pomiku tirnic S 49,
9. 40 kosov lepljenih izoliranih stikov

tip “L”, 1=2,80 m, za S 49,
10. 10 kosov lepljenih izoliranih stikov

tip “L”, 1=3,40 m, za S 49,
11. 25 kosov lepljenih izoliranih stikov

tip “L”, 1=4,50 m, za S 49,
12. 5kosov lepljenih izoliranih stikov tip

“L”, za UIC 60,
13. 1.000 kosov varilnih porcij za tirnice

S 49, 680 N/mm2, z izlivnimi cevkami,
14. 2.400 kosov varilnih porcij za tirnice

S 49, 880 N/mm2, z izlivnimi cevkami;
15. 100 kosov varilnih porcij za tirnice

sistema UIC 60, 880 N/mm z izlivnimi cev-
kami,

16. 187 m3 hrastovih mostovnih pragov,
raznih dimenzij (specifikacija);

17. 50.559 m3 tolčenec granulacije 35,5
- 63 mm.

Kupec si pridržuje pravico povečati ali
zmanjšati količine materiala, navedenega v
specifikaciji, do 20% brez spremembe cen
ali drugih pogojev.

IV. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-
mente:

a) vrednost celotne pondube in posamez-
nih pozicij, če se ponuja več različnih mate-
rialov;

b) vrednost ponudbe mora biti izražena
v slovenski nacionalni valuti CIP Ljubljana
in EXW,

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

nudnika:
a) kakovost blaga,
b) odlične reference dobavitelja,
c) kratek dobavni rok,
d) ugodna cena,
e) ugodni plačilni pogoji.

VI. Razpisno dokumentacijo dobite v taj-
ništvu Materialnega poslovanja  na Trgu OF
7/II s potrdilom o plačilu nepovratne od-
kupnine v znesku 18.000 SIT. Domači po-
nudniki znesek nakažejo na žiro račun št.
50100-601-14744. Ponudniki iz tujine pa
lahko nakažejo znesek 200 DEM na devizni
račun pri Novi LB št.
50100-620-133-27620-59383/4. Ponudbo
lahko oddajo le ponudniki, ki bodo odkupili
razpisno dokumentacijo. Ponudniki, ki so
odkupili razpisno dokumentacijo na prvem
razpisu jim velja tudi za ponovni razpis.

VII. Dodatne informacije in standarde za
navedeno blago lahko dobite na tel. št.
061/328-083 ali osebno vsak delovni dan od
8. do 10. ure pri Bojanu Geršaku.

VIII. Dobavni rok: II. in III. kvartal leta
1996.

IX. Za pravočasno prispele ponudbe se
bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov 20. 5. 1996 do 9. ure. Javno odpira-
nje ponudb bo 20. 5. 1996, ob 10. uri v
Stekleni dvorani, poslovne stavbe Sloven-
skih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na.

X. Ostalo: vsi ponudniki bodo obveščeni
o izboru v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene na:
Slovenske železnice, d.d., Materialno po-
slovanje, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
z oznako: Javni razpis INFRA – Ne odpiraj.

Slovenske železnice

Št. 2.0.-1221/96 Ob-1147

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1994
in 1995 (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo

javni razpis
za oddajo naročila: Generalno popravilo

Plasser stroja AL-204
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: generalno popravilo

Plasser stroja AL-204 po tehničnem opisu
del.

3. Lokacija: delavnica ponudnika.
4. Rok izvedbe popravila: 31. 5. 1996.
5. Orientacijska vrednost del: 1,300.000

SIT.
6. Tehnične in ostale informacije ter raz-

pisno dokumentacijo lahko ponudniki dobi-
jo od 15. do 19. 4. 1996 od 12. do 14. ure v
prostorih Sekcije za vzdrževanje prog Ce-
lje, enota Obrtne delavnice, Teharska 8, Ce-
lje pri Alojzu Firerju (tel. 063/25-920 int.
369).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– boljše reference,
– boljši finančni pogoji,
– krajši rok izvedbe in
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 26. 4. 1996

do 10. ure v tajništvu Sekcije za vzdrževa-
nje prog Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje.

9. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 10.30 v prostorih Sekcije za vzdrževanje
prog Celje.

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

Št. 2.0.-1221/96 Ob-1148

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske želez-
nice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro primernosti izvajalcev in

dobaviteljev s prehodnim ugotavljanjem
sposobnosti za storitve na vzdrževanju

signalno-varnostnih,
telekomunikacijskih in

elektroenergetskih naprav
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: storitve na rednem

in investicijskem vzdrževanju – popravila
in obnove – signalno-varnostnih naprav, te-
lekomunikacijskih naprav, elektroenerget-
skih naprav in ostala dela.

3. Čas del: 18 mesecev.
4. Orientacijska vrednost v letu 1996 raz-

pisanih del:
– za dela pod sklop 1 – 150,414.000 SIT,
– za dela pod sklop 2 – 57,943.000 SIT,
– za dela pod sklop 3 – 89,557.000 SIT,
– za dela pod sklop 4 – 28,673.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki v prostorih Slovenskih že-
leznic, Kolodvorska 11, Ljubljana, v tajniš-
tvu Službe za elektrotehnično dejavnost, III.
nadstropje, soba 365 od objave do 29. 4.
1996 med 9. in 12. uro.

Dodatne informacije lahko zainteresira-
ni dobijo od 6. 5. 1996 do 8. 5. 1996 od 9.
do 12. ure osebno v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, v Služ-
bi za elektrotehnično dejavnost, III. nad-
stropje, ali po telefonu 061/13-13-144 in
sicer:

– za SV naprave pri Emilu Plaskanu, in-
terna 44-62, (soba 362),

– za TK naprave pri Marjanu Hribarju,
interna 26-80, (soba 364),

– za EE naprave pri Jakobu Čenčiču, in-
terna 42-89, (soba 367),

– za ostala dela pri Jakobu Čenčiču, in-
terna 42-89, (soba 367).

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajše roke pri izdelavi,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb za sklop 1 je po-

nedeljek 20. 5. 1996 do 8.30, za sklop 2 je
torek 21. 5. 1996 do 8.30 in za sklopa 3 in 4
je sreda 22. 5. 1996 do 8.30 –  za vse sklope
v prostorih Slovenskih železnic, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, v tajništvu Infrastrukture,
II. nadstropje, soba 205.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb za sklop 1 bo v

ponedeljek 20. 5. 1996 ob 9. uri, za sklop 2
bo v torek 21. 5. 1996 ob 9. uri in za sklopa
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3 in 4 v sredo 22. 5. 1996 ob 9. uri – za vse
sklope v prostorih Slovenskih železnic, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, v stekleni dvorani.

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

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

Št. 2.0.-1221/96 Ob-1149

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in št. 29/86) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Slovenske železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava investicij-

skega programa delne elektrifikacije tirne
skupine glavne pristaniške postaje Koper.

3. Čas del: 30 dni po podpisu pogodbe.
4. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki na Slovenskih železnicah,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, v tajništvu
Službe za elektrotehnično dejavnost, III.
nadstropje, soba 365, od 22. 4. do 25. 4.
1996 med 9. in 12. uro.

Dodatne inforamcije dobite od 22. 4. do
25. 4. 1996 pri Francu Snoju v prostorih
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, v Službi za elektrotehnično dejavnost,
III. nadstropje, soba 367, ali po telefonu
061/13-13-144 int. 41-42 med 9. in 11. uro.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljšje reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
6. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je torek, 7. 5.

1996, do 8.30 na Slovenskih železnicah, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, v tajništvu Infra-
strukture, II. nadstropje, soba 205.

7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 7. 5.

1996 ob 9. uri v prostorih Slovenskih želez-
nic, Kolodvorska 11, Ljubljana.

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

ni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-1150

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 spremembah in dopolni-
t-vah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,

št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
Občina Jesenice v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Bled objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Jesenice v letu 1996

1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije,
OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, Odsek
za gozdne prometnice in tehnologijo pri  An-
dreju Klinarju, dipl. inž.

3. Predmet razpisa:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna

čiščenja cestnih odvodnikov oziroma drež-
nikov, čiščenje cevnih in ploščatih propu-
stov, ročne izkope koritnic in prečnih kana-
lov, ročno posipanje cestišča, urejanje bre-
žin in vzdrževanje objektov na gozdnih ces-
tah,

b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in profiliranje cestišča, valjanje ce-
stišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozd-
nih cestah,

c) zimska vzdrževalna dela za sezono
1996/97. Pri tej postavki gre za označeva-
nje gozdnih cest, pluženje in posipanje.

Za vsa dela pod točko a, b in c bo izbran
en ponudnik.

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

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan, glede na pridobi-
tev sredstev (sredstva iz državnega proraču-
na, pristojbine). Izbran 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 v letu 1996. Dela se izvajajo po kvar-
talnih operativnih planih.

6. Plačilni pogoji v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96).

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– cenik razpisanih del po enotah mere,
– skupno vrednost razpisanih del,
– seznam lastne mehanizacije,
– osnutek pogodbe,
– ostale ugodnosti.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– cene razpisanih del po enotah mere,

skupna vrednost razpisanih del,
– strojne in delovne kapacitete,
– plačilni pogoji, fiksnost cen in druge

ugodnosti.
9. Ponudbe v skladu z zahtevami razpi-

s-ne dokumentacije pošljite v roku 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Občina Jesenice – Komunalna direkcija, Ti-
tova 78, 4270 Jesenice.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Jesenice”.

Na kuverti mora biti naslov pošiljatelja.
Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-

nem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do 29. 4. 1996 do 12. ure.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Jesenice, Titova 78, o čemer bodo po-
nudniki pisno obveščeni.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Jesenice
Zavod za gozdove Slovenije

Organizacijska enota Bled

Št. 27-96/81-20 Ob-1151

Elektro-Slovenija, p.o., Ljubljana objav-
lja na podlagi pravilnika o načinu in postop-
ku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št.
27/85)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo odklopnikov in ločilnikov
izmenične napetosti 110 kV

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je dobava od-
klopnikov in ločilnikov, kot sledi:

2.1 Dobava odklopnikov za izmenično
napetost 110 kV (4 kosi),

2.2 Dobava ločilnikov za izmenično na-
petost 110 kV (12 kosov),

2.3 Dobava podpornih izolatorjev za iz-
menično napetost 110 kV (8 kosov).

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me je 35,000.000 SIT.

4. Razpisna oprema se dobavi v razponu
od 6 do 8 mesecev.

5. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-
kovne inforamcije pri naročniku Elek-
tro-Slovenija, p.o., Nova Gorica, Erjavčeva
20 pri Marku Hrastu oziroma pri Evgenu
Ferjančiču na tel. 065/22-811 in 065/26-811.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo na Elektro Slovenija, p.o., Ljublja-
na, Hajdrihova 2/IV v sobi št. 22 ob delov-
nikih od 8. do 12. ure ob predložitvi dokazi-
la o vplačilu 30.000 SIT na žiro račun
ELES-a št. 50106-601-90093 pri Agenciji
za plačilni promet Ljubljana s pripisom “raz-
pisna dokumentacija za dobavo odklopni-
kov in ločilnikov”, in sicer do vključno 5. 5.
1996.

6. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentaci-
jo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele pravočasno, bodo v
zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.

7. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
cene.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

Naročnik si pridržuje pravico izbire na-
j-ugodnejšega ponudnika po tipu opreme,
ločeno za točko 2.1, 2.2 in 2.3.

9. Naročnik si pridržuje možnost poga-
janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
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darjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujočih ugodnejših elementov ponud-
be, najcenejše ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnejše.

10. Rok za oddajo ponudb je 5. 6. 1996
do 10. ure.

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Elek-
tro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
III. nadstropje v tajništvo ELES-a v zaprtih
ovojnicah z oznako “Javni razpis – ponudba
za dobavo odklopnikov in ločilnikov – ne
odpiraj”.

11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
po izteku razpisnega roka ob 10.30 v pro-
storih naročnika, Hajdrihova 2/IV v sobi št.
40. Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

12. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Komisija za vrednotenje ponudb bo o izidu

javnega razpisa obvestila sodelujoče ponudni-
ke v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Elektro-Slovenija, p.o., Ljubljana

Ob-1552

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o pos-
topku za izvajanje javnega razpisa za odda-
jo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 1/96

za izbiro izvajalca za dobavo
mikrofilmske linije za shranjevanje

poslovne dokumentacije
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: mikrofilmska linija za shra-
njevanje poslovne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost del: 22,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: junij 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 10. maja 1996 med
11. in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploš-
čad 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 inforamcije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 14. maja 1996 po telefonu
061/171-20-85 pri dr. Rihardu Piskarju.

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 20. maja 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 1/96 – mikrofilmska linija”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 21. maja
1996 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-1553

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 3/96

za izbiro izvajalca za izdelavo projekta
“Analiza psihofizičnih obremenitev in

obremenjenosti za vojaka - strelca
raketnega sistema PZO malega dosega”

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: projekt “Analiza psihofizič-
nih obremenitev in obremenjenosti za voja-
ka - strelca raketnega sistema PZO malega
dosega”.

3. Orientacijska vrednost del: 2,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: od junija do decembra 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 30. aprila 1996 med
11. in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploš-
čad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko  naročnik  izloči  iz  nadaljnje  obrav-
nave.

Dodatne inforamcije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do

vključno 30. aprila 1996 po telefonu
061/171-20-75 pri Ireni Jurca, dr. med.

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 6. maja 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 3/96 – projekt “Analiza psihofizičnih
obremenitev...”

9. Javno odpiranje ponudb bo 7. maja
1996 ob 11. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-1554

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 7/96

za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih
prostorov Ministrstva za obrambo
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: čiščenje poslovnih prostorov
Ministrstva za obrambo.

3. Orientacijska vrednost del: 80,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: od 1. junija 1996 do 1. junija 1997.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 10. maja 1996 med
11. in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploš-
čad 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 setavljena tako, kot je
zahtevano  v  razpisni  dokumentaciji,  jo
lahko  naročnik  izloči  iz  nadaljnje  obrav-
nave.
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Dodatne inforamcije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 14. maja 1996 po telefonu
061/171-21-56 pri Bojanu Zgoncu.

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 20. maja 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 7/96 – čiščenje poslovnih prostorov
MORS”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 21. maja
1996 ob 11. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-1155

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-PUS 8/96

za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo
špediterskih uvozno-izvoznih storitev

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: špeditersko uvozno-izvozne
storitve.

3. Predviden rok pričetka in zaključka
del: maj 1996 – maj 1997 ali do končne
realizacije posameznega posla.

4. Na javni razpis lahko kandidirajo samo
tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpi-
sno dokumentacijo. Razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki ob predloženem potrdilu
(na potrdilu mora biti naveden polni naslov
ponudnika s številko javnega razpisa) po
vplačanih stroških za izdelavo razpisne do-
kumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT
na žiro račun MORS št. 50100-637-55216,
dvignejo vsak dan po objavi razpisa do
vključno 30. 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.

5. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne inforamcije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 30. 4. 1996 po telefonu
061/171-23-41 pri Marjani Drobež.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

7. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 6. 5. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
PUS 8/96 – špediterske uvozno-izvozne sto-
ritve.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996
ob 13. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

9. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Ob-1156

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. 19/94), Občina Slovenska Bistrica v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slove-
nije, OE Maribor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Slovenska Bistrica

1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije
– OE Maribor, Tyrševa ul. 15, Maribor, od-
sek za gozdne prometnice in tehnologijo
(Pavel Ferlic, dipl. inž.).

Pri predaji razpisne dokumentacije mora
ponudnik povrniti materialne stroške pri-
prave razpisne dokumentacije v višini 5.000
SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna vzdrževalna dela (ročno in stroj-

no čiščenje cestnih propustov, sanacija cev-
nih in ploščatih propustov, podpornih sten v
kamnu, betonu, obnova gramoznega sloja,
grederiranje, zemeljska dela, ozelenitve...),

– zimska vzdrževalna dela za sezono
96/97 (pluženje, peskanje, označevanje...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
– za področje K.E. Slovenska Bistrica

12,000.000 SIT.
Investitorji si pridržujejo pravico spre-

meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva, pri-
stojbina, sredstva lokalnih skupnosti...).

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaključek del letnega vzdrževanja je ko-

nec leta 1996 in zaključek zimskega vzdr-
ževanja za sezono 1996/1997. Dela se izva-
jajo po četrtletnih operativnih planih in po
nalogu za izvedbo del, ki ga izstavi ZGS.

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, garancijske ugodnosti, kakor tudi dru-
ge morebitne ugodnosti.

7. Ponudbe
Ponudbe za javni razpis predložite v 20

dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti,
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbi-
ro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih
cestah Občine Slovenska Bistrica”.

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 Slovenska Bistrica
Zavod za gozdove Slovenije

OE Maribor

Št. 173/96 Ob-1157

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 Psihiatrič-
na bolnišnica Vojnik objavlja

javni razpis
za obnovo čajnih kuhinj in dobavo

opreme
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Predmet razpisa: kompletna sanacija

dveh čajnih kuhinj (zamenjava keramike,
odtotokov, napeljava instalacij) in komplet-
na oprema prostorov.

3. Orientacijska vrednost del: 10 mio
SIT.

4. Prevzem razpisne dokumentacije z na-
tančnejšimi navodili in razporedom posta-
vitve bo na Upravi zavoda od 23. 4. 1996
dalje.

5. Ponudbe naj bodo izdelane po sistemu
funkcionalnega ključa tako za gradbeno in-
stalacijska dela kot dobavo opreme, ki je
predvidena v razpisni dokumentaciji.

6. Rok za oddajo ponudb je 8. 5. 1996 do
12. ure.

7. Ponudniki morajo dostaviti svoje
ponudbe v zaprti kuverti na naslov Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celj-
ska cesta 37, 3212 Vojnik, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba na javni razpis za obnovo
čajnih kuhinj”.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– sklep o usposobljenosti za dobavo opre-

me višjega cenovnega razreda, ki ga izdaja
Odbor za investicije v javne zdravstvene za-
vode pri Ministrstvu za zdravstvo RS,
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– reference pri opremi notranjih prosto-
rov,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– dinamiko realizacije pogodbe,
– način obračunavanja del,
– navedbo garancijskega roka in mož-

nost servisiranja.
9. Merilo za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– način plačila,
– dobavni rok,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– garancija in možnost servisiranja.
11. Odpiranje ponudb bo javno, 10. 5.

1996 ob 9. uri v prostorih Uprave Psihia-
trične bolnišnice Vojnik.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
7 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 663-02-001/96-004 Ob-1163

Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov vzgoje za

družino
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje pro-
gramov vzgoje za družino za srednješolce,
študente in druge osebe, ki si še niso ustva-
rili lastne družine, in sofinanciranje progra-
mov skupinskega dela z zakonci oziroma
partnerji.

Programi, ki bodo sofinancirani na pod-
lagi tega razpisa morajo uporabnikom po-
nuditi vsebino, ki bo dajala vedenje in spoz-
nanje o partnerskem življenju, starševstvu,
načrtovanju družine, humanizaciji odnosov
med spoloma in družini oziroma skupinski
dinamiki.

Izvajalec programa je lahko pravna ali
fizična oseba.

3. Orientacijska višina sredstev namenje-
nih sofinanciranju programov po tem razpi-
su znaša 5,000.000 SIT.

Naročnik bo sofinanciral največ 100 SIT
na uro programa za enega udeleženca.

4. Predvideno trajanje izvedbe progra-
mov: od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996.

5. Pri izbiri programov, ki se bodo sofi-
nancirali bomo upoštevali naslednja merila:

– strokovno usposobljenost, izobrazbo,
izkušnje in tehnično opremljenost izvajal-
cev programa,

– reference (npr. dokazilo o vključenosti
v enega izmed katalogov obveznih izbirnih
vsebin za srednješolce, dokazilo o večkratni
uspešni izvedbi programa v preteklosti in
pd.),

– lastno udeležbo oziroma sofinancira-
nje iz drugih virov.

Prednost pri izbiri bodo imeli programi,
ki niso prejemali dotacij iz javnih sredstev.

Udeležbo v programih, ki se bodo sofi-
nancirali na podlagi tega javnega razpisa,

izvajalci ne smejo zaračunati udeležencem,
oziroma morajo pri oblikovanju cene upo-
števati višino tako prejetih sredstev.

6. Prijava na razpis mora biti oddana na
posebnem obrazcu (Obrazec za prijavo na
razpis za sofinanciranje programov vzgoje
za družino), ki je na voljo na recepciji Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve.

Prijavi je potrebno obvezno priložiti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpi-
sa,

– reference o dosedanjem delu.
7. Rok za prijavo: prijavo na razpis z

vsemi potrebnimi dokazili je potrebno do-
staviti v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpi-
raj – prijava na razpis sofinanciranje pro-
gramov vzgoje za družino” na naslov Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, priporočeno po po-
šti oziroma osebno v glavni pisarni mini-
strstva na istem naslovu do vključno 10. 5.
1996 do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
15. 5. 1996 ob 10. uri v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova 5.

O izbiri bodo udeleženci obveščeni naj-
kasneje v roku 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.

9. Dodatne informacije dobite pri Lučki
Kastelic, tel. 178-34-05.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-1164

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad Republike Slovenije za makroe-
konomske analize in razvoj (v nadaljevanju
naročnik), objavlja na podlagi zakona o iz-
vrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbi o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja papirja za

fotokopiranje s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

1. Predmet javnega razpisa je izbira do-
bavitelja potrošnega papirja za fotokopira-
nje za fotokopirne stroje Cannon s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti za obdobje
veljavnosti tega javnega razpisa.

2. Podrobne zahteve in tehnični podatki,
razpisani v točki 1. tega razpisa, so navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

3. Prijavi se lahko samo tisti ponudnik,
ki je odkupil razpisno dokumentacijo. Na-
ročnik ni obvezen izbrati ponudnika.

4. Ponudbe, ki ne bodo urejene skladno
z zahtevami iz razpisne dokumentacije, bo
naročnik izločil iz nadaljnje obravnave.

Vso dokumentacijo, ki jo bodo ponudni-
ki oddali na ta javni razpis, bo naročnik
obravnaval kot poslovno tajnost.

Naročnik bo vsem ponudnikom, ki jim
bo priznal sposobnost, omogočil oddajo po-
nudb v postopkih zbiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico preverjati
sposobnost dobavitelja v vsaki fazi naročil,
tako tudi v primeru statusne spremembe pri
ponudniku. Pravni naslednik je dolžan za-
prositi za prenos priznanja sposobnosti in
pri tem naročniku predložiti zahtevana do-

kazila, naročnik pa mu lahko prizna sposob-
nost le, če izpolnjuje enake pogoje kot nje-
gov pravni prednik.

5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
na podlagi tega razpisa bo upoštevano:

A. Izločilini elementi:
A.1. neskladnost ponudbe z določili

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

A.2. neizpolnjevanje zahtev, navedenih
v točki 11. razpisne dokumentacije, ki je
sestavni del tega javnega razpisa.

B. Ocenjevalni elementi:
– razmerje med kakovostjo in ceno pa-

pirja,
– rezultati poizkusnega kopiranja,
– dobavni roki,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Orientacijska vrednost nabave papirja

za leto 1996 je od 1,500.000 do 2,500.000
SIT.

7. Razpisno dokumentacijo, ki določa
elemente in zahteve razpisa, lahko zaintere-
sirani prevzamejo ob predložitvi potrdila o
vplačilu 2.000 SIT na žiro račun Urada št.
50100-637-55146 s pripisom “Stroški raz-
pisa Papir 96” vsak delovni dan do vključno
petka, 26. aprila 1996 med 9. in 12. uro v
vložišču Urada, Gregorčičeva 27, Ljublja-
na, III. nadstropje, soba 1.

Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije pri Dragici Šuc, Urad RS za makro-
ekonomske analize in razvoj, Gregorčičea
27, Ljubljana, tel. 061/178-21-23, vsak de-
lovni dan do vključno petka, 26. aprila 1996
med 9. in 12. uro.

8. Kot pravočasno vložene bodo upošte-
vane tiste ponudbe, ki bodo prispele naj-
pozneje v petek, 10. maja 1996 do 13. ure v
vložišče Urada RS za makroekonomske ana-
lize in razvoj, 1000 Ljubljana, Gregorčiče-
va 27, III. nadstropje, soba 1.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter z oznakama “Ne od-
piraj – ponudba” in “javni razpis – papir
96”.

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno ošte-
vilčene in označene.

9. Javno odpiranje ponudbe bo v petek,
10. maja 1996 ob 13.15 v sejni sobi Urada
RS za makroekonomske analize in razvoj,
Gregorčičeva 27, Ljubljana. Pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki bodo prisostvo-
vali odpiranju ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri usposobljenih dobaviteljev
na podlagi tega javnega razpisa, za obdobje
do zaključka naslednjega razpisa za isto po-
dročje, bodo ponudniki pisno obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb, to
je do srede, 26. junija 1996.

Ob-1165

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad Republike Slovenije za makroe-
konomske analize in razvoj (v nadaljevanju
naročnik), objavlja na podlagi zakona o iz-
vrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbi o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
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javni razpis
za izbiro ponudnikov za tisk in izdelavo

publikacij urada s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

1. Predmet javnega razpisa je izbira po-
nudnikov za:

I. priprava teksta in tisk IB revije,
II.a. tisk in izsekovanje ovitkov delov-

nih zvezkov, in
II.b. vezava delovnih zvezkov,
s predhodnim ugotavljanjem sposobno-

sti za obdobje veljavnosti tega javnega raz-
pisa.

2. Podrobne zahteve in tehnični podatki,
razpisani v točki 1. tega razpisa, so navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

3. Posamezni ponudnik se lahko prijavi
na katerokoli točko pod 1. Ob enakih pogo-
jih imajo skupne ponudbe prednost. Naroč-
nik ni obvezen izbrati ponudnika.

Prijavi se lahko samo tisti ponudnik, ki
je odkupil razpisno dokumentacijo.

4. Ponudbe, ki ne bodo urejene skladno
z zahtevami iz razpisne dokumentacije, bo
naročnik izločil iz nadaljnje obravnave.

Vso dokumentacijo, ki jo bodo ponudni-
ki oddali na ta javni razpis, bo naročnik
obravnaval kot poslovno tajnost.

Naročnik bo vsem ponudnikom, ki jim
bo priznal sposobnost, omogočil oddajo po-
nudb v postopkih zbiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico preverjati
sposobnost dobavitelja v vsaki fazi naročil,
tako tudi v primeru statusne spremembe pri
ponudniku. Pravni naslednik je dolžan za-
prositi za prenos priznanja sposobnosti in
pri tem naročniku predložiti zahtevana do-
kazila, naročnik pa mu lahko prizna sposob-
nost le, če izpolnjuje enake pogoje kot nje-
gov pravni prednik.

5. Pri izbiri usposobljenih ponudnikov na
podlagi tega razpisa bo upoštevano:

A. Izločilini elementi:
A.1. neskladnost ponudbe z določili

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

A.2. neizpolnjevanje zahtev, navedenih
v točki 10. razpisne dokumentacije, ki je
sestavni del tega javnega razpisa.

B. Ocenjevalni elementi:
– razmerje med kakovostjo in ceno

storitev,
– dosedanje sodelovanje med naročni-

kom in ponudnikom, če je tako obstajalo,
– dobavni roki,
– plačilni pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Razpisno dokumentacijo, ki določa

elemente in zahteve razpisa, lahko zaintere-
sirani prevzamejo ob predložitvi potrdila o
vplačilu 5.000 tolarjev na žiro račun Urada
št. 50100-637-55146 s pripisom “Stroški
razpisa Publikacije UMAR 96” vsak delov-
ni dan do vključno petka, 26. aprila 1996
med 9. in 12. uro v vložišču Urada, Gregor-
čičeva 27, Ljubljana, III. nadstropje, soba 1.

Odgovore na vprašanja in dodatna poja-
snila v zvezi s tem javnim razpisom bodo
prevzemniki razpisne dokumentacije prejeli
izključno na informativnem dnevu, ki bo
organiziran v torek, 7. maja 1996 ob 10. uri
v prostorih Urada, v sejni sobi v III. nad-
stropju. Njihovi pooblaščenci se bodo mo-

rali izkazati s pisnim pooblastilom. Vsem
tem bo poslan zapis o poteku in vsebini
informativnega dne.

Vprašanja je treba dostaviti vnaprej v
pisni obliki najpozneje do 10. ure informa-
tivnega dneva v vložišče urada ali pa po
telefaksu na št. 061/178-20-70, z oznako
“Vprašanja za javni razpis Publikacije
UMAR 96”.

7. Kot pravočasno vložene bodo upošte-
vali tiste ponudbe, ki bodo prispele najpoz-
neje v torek, 14. maja 1996 do 13. ure v
vložišče Urada RS za makroekonomske ana-
lize in razvoj, 1000 Ljubljana, Gregorčiče-
va 27, III. nadstropje, soba 1.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter z oznakama “Ne od-
piraj – ponudba” in “javni razpis – publika-
cije UMAR 96”.

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-le ustrezno ošte-
vilčene in označene.

8. Javno odpiranje ponudbe bo v torek,
14. maja 1996 ob 13.15 v sejni sobi Urada
RS za makroekonomske analize in razvoj,
Gregorčičeva 27, Ljubljana. Pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki bodo prisostvo-
vali odpiranju ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

9. O izbiri usposobljenih ponudnikov
pod točko I., točko II.a. ali točko II.b. na
podlagi tega javnega razpisa, za obdobje do
zaključka naslednjega razpisa za isto po-
dročje, bodo ponudniki pisno obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb, to
je do petka, 28. junija 1996.

Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj

Ob-1166

Elektrarna Brestanica, p.o., Cesta prvih
borcev 18, Brestanica, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in postavitev novih plinskih
turbin v Elektrarni Brestanica

1. Investitor: Elektrarna Brestanica.
2. Predmet razpisa:
a) 1. faza – dobava in postavitev prve

plinske turbine v odprtem ciklusu,
b) 2. faza – dobava in postavitev druge

plinske turbine predvidoma dve leti po po-
stavitvi prve plinske turbine.

Moč ene plinske turbine 70 – 125 MW.
3. Orientacijska vrednost ene turbine: 40

do 60 mio DEM.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna do-

kumentacija, ki jo je pripravilo podjetje IBE,
d.d., Ljubljana, bo na razpolago vsem inte-
resentom od 25. 4. 1996 vsak delovnik od 8.
do 12. ure v Elektrarni Brestanica, pri Šte-
fanu Marjetiču, dipl. inž. in sicer ob predlo-
žitvi potrdila o vplačilu nepovratnih sred-
stev v znesku 100.000 SIT, na žiro račun
Elektrarne Brestanica št. 51600-601-10014.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– sposobnost, kvaliteta in zanesljivost iz-

vedbe,
– izkoristek naprav,
– cena,

– finančni pogoji,
– reference.
Natančneje so merila za izbiro najugod-

nejšega ponudnika dana v razpisni doku-
mentaciji.

6. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe mo-
rajo biti oddane v 6 izvodih. Kuverte mora-
jo biti pravilno opremljene in sicer mora
biti na prvi strani oznaka “Ne odpiraj – jav-
ni razpis, Dobava in postavitev novin plin-
skih turbin v EB”. Na hrbtni strani kuverte
mora biti navedeno ime in naslov ponudni-
ka.

Ponudbe morajo prispeti na naslov Elek-
trarna Brestanica, Cesta prvih borcev 18,
8280 Brestanica do 15. 7. 1996 do 11. ure.

7. Ponudbe smejo oddati le ponudniki,
ki so odkupili dokumentacijo. Na posamez-
no odkupljeno razpisno dokumentacijo sme
ponudnik dostaviti le eno ponudbo.

8. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji
in garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene cene.

9. Odpiranje ponudb bo 15. 7. 1996 ob
12. uri v sejni sobi Elektrarne Brestanica.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
imeti pooblastilo za zastopanje.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 11.
1996.

Elektrarna Brestanica

Ob-1167

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Občina Kranjska Gora
objavlja

javni razpis
za izvedbo del pri modernizaciji lokalnih

cest v Občini Kranjska Gora
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora, Ko-

lodvorska 1a, Kranjska Gora.
2. Predmet razpisa:
2.1. izvedba gradbenih del pri obnovi ce-

ste od hotela Lek do hotela Larix v Kranjski
Gori,

2.2. asfaltiranje lokalne ceste skozi Pod-
koren (bivša magistralna cesta skozi Podko-
ren z odcepom proti Korenskemu Sedlu).

3. Razpisna dokumentacija bo na vpo-
gled v prostorih Občine Kranjska Gora od
15. 4. 1996 dalje v času uradnih ur pri Bru-
darju.

4. Orientacijska vrednost objektov:
– objekt pod točko 2.1.: 10,600.000 SIT,
– objekt pod točko 2.2.: 26,900.000 SIT.
5. Predvideni roki izvedbe del:
– objekt pod točko 2.1.: od 15. 5. 1996

do 20. 6. 1996,
– objekt pod točko 2.2.: od 1. 7. 1996 do

15. 9. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena, plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe del,
– garancijska doba,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Investitor si pridržuje pravico skleniti

pogodbo za zmanjšan obseg del oziroma
izbrati za vsak objekt drugega izvajalca.
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8. Ponudniki oddajo ponudbe v zapeča-
tenih kuvertah, s pripisom “Ponudba – ne
odpiraj – razpis za ceste” na naslov: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora.

Ponudba mora prispeti na naslov najka-
sneje do 6. 5. 1996 do 12. ure.

9. Odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996 ob
10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 5 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Kranjska Gora

Ob-1168

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

investicijsko-vzdrževalnih del na objektu
OŠ F. Rozmana Staneta v Občini

Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mesta uprava.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti (gradbena, obrtniška in instalacijska
dela):

a) obnova elektroinstalacij in elektropri-
ključka – 11,000.000 SIT,

b) obnova razdelilne kuhinje – 3,500.000
SIT,

c) slikopleskarska dela – 5,500.000 SIT.
3. Čas izvedbe: julij – avgust.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša!
5. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 321/III.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227-771.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 0,50‰ od orientacijske vred-
nosti del na žiro račun št. 51800-630-25505,
sklic na št. 00 04-444 z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis za OŠ F. Roz-
mana Staneta”.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbine ne vra-
čamo.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 30.
dan od objave v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, soba 321/III.

7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije. Prav tako si pridr-
žuje pravico, da ob morebitnem pomanjka-
nju sredstev, z izbranim ponudnikom ne
sklene pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 3801-1/96 Ob-1169

Računsko sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Prežihova 4, objavlja na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1996 in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za nabavo informacijske opreme

Naročnik: Računsko sodišče Republika
Slovenije, Ljubljana, Prežihova 4.

I. Informacijska oprema, ki je predmet
razpisa je:

1. Prenosni računalnik, z mikroprocesor-
jem DX4/75MHz – 18 kom,

2. Prenosni računalnik, z mikroprocesor-
jem Intel Pentium/90MHz – 1 kom,

3. Namizna delovna postaja, z mikropro-
cesorjem Intel PENTIUM/100MHz – 3 kom,

4. Namizna delovna postaja, z mikropro-
cesorjem Intel Pentium/120MHz – 1 kom,

5. Namizna priključna enota za prenosni
računalnik pod zap. št. 1, z mrežno kartico
Ethernet 3COM COMBO – 8 kom,

6. Namizna priključna enota za prenosni
računalnik, pod zap. št. 2, z mrežno kartico
Ethernet 3 COM COMBO – 1 kom,

7. Ext. tipkovnica (102 tipke), SLO zna-
ki, ext. miška, barvni monitor 17" z min.
frekv. obnavljanja 75 Hz pri res. 1024x768
za priključitev k namizni priključni enoti,
pod zap. št. 6 – 1 kom,

8. Laserski tiskalnik HP Laserjett 4/4M
PLUS z duplexing dodatkom – 1 kom,

9. Duplexing za dograditev tiskalnika HP
laserjett 4/4M PLUS – 3 kom.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolniti ponud-
niki:

1. Ponudbi mora biti priložena dokumen-
tacija, ki se nanaša na splošne pogoje:

– krovna izjava, ki vsebuje:
– število strani,
– izjavo, da fotokopije ustrezajo ori-

ginalom,
– izjavo, da navedbe v ponudbi ustre-

zajo stvarnemu stanju,
– obrazec BON1, BON2 oziroma BON3,

izdan po 1. marcu 1996,
– izjava, da bo ponudnik na zahtevo Ra-

čunskega sodišča, najkasneje v treh dneh
dostavil opremo v preizkus,

– izjava o statusni nespremembi, oziro-
ma dokumenti o spremembah,

– izjava o garancijskem roku, min. 3 leta,
– min. življenska doba proizvoda,
– izjava in dokazila o servisni mreži v

Republiki Sloveniji:
– max. odzivni čas,
– max. čas popravila,

– veljavnost ponudbe najmanj 30 dni po
odpiranju ponudbe,

– plačilo 30 dni po dobavi,
– dobavni rok,
– atesti in certifikati za ponujeno opremo,

– tehnična dokumentacija.
2. Prednost bodo imele ponudbe podjetij,

ki so bila v razpisih Centra vlade za informati-
ko, že spoznana za usposobljene dobavitelje
določene informacijske opreme in ki bodo po-
nujala opremo kompatibilno z že inštalirano
opremo na Računskem sodišču.

Prednost pri izbiri dobavitelja pod zap.
št. 1 bodo imeli ponudniki, ki ponujajo pre-
nosne računalnike, ki jih je mogoče priklju-
čiti v lokalno mrežo Računskega sodišča
preko obstoječih namiznih priključnih enot.

3. Ponudniki, ki nameravajo oddati po-
nudbe, dobijo specifikacije z minimalnimi
tehničnimi karakteristikami za iskano opre-
mo v vložišču Računskega sodišča. Dodat-
ne informacije lahko dobijo po telefonu št.
178-58.06, vsak delovni dan med 9. in 10.
uro.

4. Ponudbe, ki morajo biti sestavljene v
skladu z zgoraj navedenimi pogoji, morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici, z naved-
bo točnega naziva in naslova ponudnika in z
oznako “Ne odpiraj – javno odpiranje po-
nudb”.

5. Ponudbe morajo biti oddane v vlo-
žišču Računskega sodišča RS, Prežihova 4,
Ljubljana, najkasneje do 29. aprila 1996 do
14. ure.

6. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. ma-
ja 1996 ob 12. uri, na sedežu Računskega
sodišča. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.

7. Prepozno prispele ponudbe bomo vr-
nili ponudniku neodprte.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 8
dneh po odpiranju ponudb.

Računsko sodišče
Republike Slovenije

Št. 551-35-338/95-14 Ob-1170

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje razvojnih in

preventivnih programov na področju
socialnega varstva za leto 1996

1. Preventivni programi socialnega var-
stva

Preventivni programi so tisti, ki pred-
stavljajo socialnovarstvene storitve name-
njene preprečevanju socialnih stisk in težav
in obsegajo aktivnosti in pomoč posamezni-
ku, družini in skupinam prebivalstva (10.
čl. zakona o socialnem varstvu).

2. Programi s področja zasvojenosti
Razpis je namenjen programom, ki se

ukvarjajo s preventivo in socialno rehabili-
tacijo zasvojenih oseb z alkoholom in s pre-
povedanimi ali dovoljenimi drogami.

I. Posebni pogoji razpisa:
Prednost bodo imeli:
1. Izvajalci izvez javnih institucij social-

nega varstva.
2. Programi, ki se ukvarjajo z otroki in

mladostniki, ki so kakorkoli ogroženi.
3. Programi, ki so usmerjeni k obravnavi

marginalnih skupin prebivalstva.
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4. Programi katerih cilj je preprečevanje
trajne revščine prebivalstva.

5. Programi, kateri prinašajo inovacijo
ali nove metode dela na področju socialne-
ga varstva.

6. Programi, ki bodo imeli pri finančni
konstrukciji programa pridobljene druge vi-
re sofinanciranja.

II. Splošni kriteriji za izbiro sofinancira-
nja programov:

– pri načrtovanju programa je bila nare-
jena analiza potreb,

– načrt programa vključuje predvidene
spremembe,

– pri načrtovanju programa so bili vklju-
čeni uporabniki,

– program vključuje načrt evalvacije,
– izvajalci programa imajo predhodne iz-

kušnje in kvalifikacije pri delu na socialno-
varstvenem področju,

– program vključuje finančno konstruk-
cijo.

III. Splošni pogoji razpisa
Rok za oddajo prijav je 6. maj 1996, pri-

jave pa se morajo oddati na naslov Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Sektor za socialno varstvo, Kotnikova 5, IV.
nadstropje, Ljubljana. V primeru osebne od-
daje prijave, je potrebno oddati prijavo v
glavno pisarno 6. maja 1996 do 12. ure.

Prijavitelji morajo prijavo oddati na
obrazcu: “Prijava na javni razpis za izvaja-
nje projektov socialnega varstva v letu
1996”, ki ga dobijo na recepciji Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve. Obraz-
cu je potrebno priložiti natančen opis pro-
grama s prilogami. V primeru nepopolno
izpolnjene prijave bo ponudba v postopku
odpiranja zavrnjena kot nepopolno izpol-
njena.

1. Prijave morajo biti v zaprti kuverti z
vidno oznako: “Ne odpiraj – Javni razpis,
programi socialnega varstva”, sicer bo po-
nudba v postopku odpiranja zavrnjena kot
nepravilno opremljena.

2. Javno odpiranje prijav bo 13. 5. 1996
ob 9. uri v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.

3. Strokovna komisija za pregled in oce-
no programov bo svojo odločitev o izboru
sofinanciranja razvojnih in preventivnih
programov za leto 1996 sprejela v tridesetih
dneh po javnem odpiranju ponudb o čemer
bodo obveščeni vsi sodelujoči.

Financiranje ter druge medsebojne ob-
veznosti bodo urejene s pogodbami med Mi-
nistrstvom za delo, družino in socialne za-
deve ter izbranimi nosilci razvojnih in pre-
ventivnih programov.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 110-1/96 Ob-1144A

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

javni razpis
za oddajo del: AC Arja vas - Vransko;

gradnja mostu 5 - 7b čez Trnavco

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 15.000 SIT) v DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od 24. 4. 1996 dalje, strokov-
ne informacije vam posreduje Borut Sku-
bic, dipl. inž. (tel. 063/725 273).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 5. 1996 do 8. ure v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Ar-
ja vas - Vransko; gradnja mostu 5 - 7b čez
Trnavco”.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 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 izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izved-
be in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-1144B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji 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: Začasna gostinska

ponudba na parkiriščih ob avtocestah
Orientacijska vrednost del znaša 360.000

SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
24. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Irena Jančič - Osterc, dipl. ek.
inž. (tel. 061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 1996 do 12.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Zača-
sna gostinska ponudba na parkiriščih ob av-
tocestah.”

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996 ob
13. 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 izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izved-
be in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-1144C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji 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: Inventarizacija flore,

favne in vegetacije in izdelava poročila
za potrebe Poročila o vplivih na okolje

na območju zadrževalnika Drtijščica na
odseku Blagovica - Šentjakob

Orientacijska vrednost del znaša
3,100.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
24. 4. 1996 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Barbara Likar, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 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: Inven-
tarizacija flore, favne in vegetacije in izde-
lava poročila za potrebe Poročila o vplivih
na okolje na območju zadrževalnika Dr-
tijščica na odseku Blagovica - Šentjakob.”

Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 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 izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d

Ob-1196

Na podlagi določil statuta Občine Bo-
rovnica (Naš časopis, marec 1995), odredbe
o postopku za izvajanje razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94)

ponovni javni razpis
za vzdrževanje krajevnih in lokalnih cest

1. Investitor: Občina Borovnica, Papler-
jeva 22, Borovnica.

2. Predmet razpisa: vzdrževanje krajev-
nih in lokalnih cest v Občini Borovnica.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
11,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pra-
vico spremeniti obseg del, glede na dotok
sredstev.

4. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del po dogovoru in v skladu z razpoložljivi-
mi sredstvi.

5. Pogodba za vzdrževanje se sklene za
dobo 1 leta.

6. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma naziv ponudnika,

vključno z registracijo,
b) cene in plačilne pogoje,
c) reference za področje in obseg razpi-

sanih del (kapacitete, zasedenost).
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) kompletnost ponudb,
b) cene in plačilni pogoji,
c) reference.
8. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica,
tel.: 746-126.

9. Ponudbe za javni razpis dostavite v
desetih dneh po objavi javnega razpisa na
Občino Borovnica v zaprti kuverti z ozna-
ko: “Ne odpiraj – Javni razpis za izbiro
izvajalca za vzdrževanje krajevnih in lokal-
nih cest”.

10. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prejete pravočasno in bodo pra-
vilno opremljene. Nepopolne ponudbe bodo
izločene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
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prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Borovnica

Št. 32101-52/96-2 Ob-1193

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33, na podlagi 1. člena ured-
be o uvedbi finančnih intervencij za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1996 ( Ur. l. RS, št.7/96) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93, 19/94) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb programov

pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živilskih proizvodov za:
A) Izdelavo in izvedbo projektov pospe-

ševanja prodaje kmetijskih pridelkov in ži-
vilskih proizvodov

B) Promocijo kmetijstva in živilstva na
sejmih doma in v tujini

I. Predmet razpisa
A.) Sofinanciranje izdelave in izvedbe

projektov pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živilskih proizvodov doma in v
tujini do skupne višine 50,000.000 SIT.

Sredstva so namenjena:
– razvoju in uvajanju blagovnih znamk

kmetijskih pridelkov in živilskih proizvo-
dov s slovenskim poreklom,

– pospeševanju prodaje novih, visoko-
kakovostnih kmetijskih pridelkov in živil-
skih proizvodov slovenskega porekla,

– organiziranemu skupnemu trženju
kmetijskih pridelkov in živilskih proizvo-
dov, proizvedenih na kmetiji,

– projektom za vzpostavitev organizira-
ne prodaje kmetijskih proizvodov v obliki
kmečkih sejmov, tržnic in avkcij.

Pri izbiri bodo imeli prednost:
– strokovno kakovostno pripravljeni pro-

jekti (elementi: analiza problema, cilj pro-
jekta, metode in ukrepi za dosego cilja, pri-
čakovani učinki projekta na dohodkovni po-
ložaj kmetijskih pridelovalcev, reference
prijavitelja, usklajenost s cilji strategije raz-
voja slovenskega kmetijstva,

– projekti, ki bodo prispevali k poveča-
nju dohodka kmetijskih proizvajalcev,

– projekti, ki bodo prispevali k učinko-
vitejši promociji kmetijskih pridelkov in ži-
vilskih izdelkov s slovenskim poreklom,

– projekti, ki združujejo interes čim več-
jega števila proizvajalcev, povezanih v raz-
lične organizacijske oblike (prednost imajo
projekti nacionalnega značaja),

– projekti uvajanja in razvijanja skupin-
skih blagovnih znamk (prednosti imajo pro-
jekti nacionalnega značaja),

– projekti z višjim deležem lastnih sred-
stev oziroma drugih virov sofinanciranja.

Projekti bodo sofinancirani največ do
35% celotne vrednosti.

B) Promocije kmetijstva in živilstva na
sejmih doma in v tujini v skupni višini do
26,000.000 SIT.

Prednost pri izbiri bodo imele vloge:

– za promocijo slovenskega kmetijstva
in živilstva (proizvodnje, predelave, organi-
ziranja, javnih služb) na večjih sejmih doma
in v tujini, ki zagotavlja njuno čim širšo
predstavitev,

– za skupen nastop pridelovalcev ozi-
roma proizvajalcev določene panoge,

– z večjim deležem lastnih sredstev,
– z večjim nacionalnim interesom.
II. Pogoji prijave
1. Vloga za razpis mora vsebovati na-

slednje elemente:
– firmo za pravne osebe, ROS in njen

sedež oziroma za fizične osebe ime in na-
slov z enotno matično številko občana, šte-
vilko žiro računa,

– dokazilo o registraciji,
– pooblastilo pravni osebi za izdelavo

projekta,
– pogodbo o sodelovanju ali dokazilo o

obliki organiziranosti,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika,
– projekt, ki obsega:

– opredelitev ciljev,
– program aktivnosti,
– finančni načrt z viri financiranja,

kjer mora biti posebej naveden pri-
čakovani delež MKGP,

– terminski plan izvedbe z dinamiko
stroškov po mesecih,

– prikaz deležev sofinanciranja,
– pričakovani rezultati.

2. Na razpis se lahko prijavijo tržni proi-
zvajalci hrane in sicer fizične osebe, s pre-
bivališčem v Republiki Sloveniji in pravne
osebe (gospodarske družbe, zadruge in dru-
ge organizacije), ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji oziroma od njih pooblaščene prav-
ne osebe, ki se ukvarjajo s promocijo ozi-
roma projekti pospeševanja prodaje.

III. Dodatni pogoji in informacije
Prijave se morajo nanašati na vsako po-

samezno razpisano področje posebej (A,B).
Pisne vloge za razpis pod A z oznako

“Ne odpiraj – za javni razpis Pospeševanje
prodaje – projekti” oziroma pod B “Ne od-
piraj – za javni razpis Pospeševanje prodaje
– promocije” pošljite v zaprtih ovojnicah na
naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano, Parmova 33, Ljubljana.
Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo oddane
do 13. 5. 1996.

Odpiranje ponudb bo 16. maja 1996 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33,
Ljubljana. Ponudbe bo pregledala in naj-
boljše ponudnike izbrala komisija, ki jo ime-
nuje minister.

Kolikor bo vrednost vlog presegala sku-
pen znesek razpoložljivih sredstev določen
v razpisu, bodo imele pri razpisu prednost
vloge, ki izpolnjujejo čim več prednostnih
kriterijev.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Dodatne informacije o izdelavi ponudb
dobite na MKGP, Parmova 33, pri Erjavec,
tel. 323-643.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 8/1-1762/1-96 Ob-1114

Telekom Slovenije, p.o. Poslovna enota
Murska Sobota, Trg Zmage 6, Murska So-

bota, objavlja na podlagi 53. člena zakona o
graditvi objektov in 10. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Uradni list RS št.
28/93)

javni razpis
za izgradnjo naročniškega telefonskega
kabelskega omrežja na območju KATC

Bogojina
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o. Po-

slovna enota Murska Sobota, Trg Zmage 6,
Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za gradnjo naročniškega telefonskega ka-
belskega omrežja na območju KATC Bogo-
jina.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi v investicijski
službi, na Bakovski ulici 27, Murska Sobota
in sicer med 7. in 8. uro v sobi št. 15 (Mihalj
Agošton, inž.), tel. 069/32-523.

4. Orientacijska vrednost: 21,000.000
SIT

5. Predviden rok pričetka del je 1. 7.
1996, predviden rok zaključka del pa je
31. 10. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o. Poslovna
enota Murska Sobota, Trg Zmage 6, 9000
Murska Sobota.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list RS, št. 28/93) in 16. člen
internega navodila o pogojih in postopkih
za oddajanje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za gradnjo naročniškega telefonskega ka-
belskega omrežja na območju KATC Bogo-
jina”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, p.o. Poslovna
enota Murska Sobota, Bakovska ulica 27,
Murska Sobota, dne 22. 5. 1996 ob 11. uri v
sejni sobi (soba št. 14). Prisotni predstavni-
ki ponudnikov morajo imeti pismena poob-
lastila za zastopanje. Kopijo zapisnika o od-
piranju ponudb bodo dobili vsi ponudniki v
7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Murska Sobota

Ob-1195

Občina Piran, Tartinijev trg 2, na podlagi
20. člena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in
7/93), na podlagi 2. člena odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS 28/93 in 19/94), ter
na podlagi letnega plana občine objavlja

javni razpis
za nabavo

1 kos mrežni strežnik IBM, OLIVETTI,
HP, COMPAC ali DELL naslednjih karak-
teristik:
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– procesor INTELL Pentium 133 Mhz,
– možnost instalacije drugega procesor-

ja,
– 1 MB sekundarnega Cache-ja za vsak

procesor,
– RAM 128 MB, z možnostjo razširitve

do vsaj 512 MB,
– gibki disk 1,44 MB,
– trdi disk 4 GB – operativnih, z mož-

nostjo vročega vklapljanja (hot plugg) in
razširitvijo vsaj do 20 GB,

– RAID 0, 1, 5 ,
– vgrajena 3,5" DAT enota,
– vgrajen CD 4x,
– mrežni adapter za 10BaseT – UTP Et-

hernet mrežno topologijo,
– SVGA grafična kartica,
– barvni monitor resolucije vsaj 800 x

600 pri 256 barvah,
– tipkovnica
– kompatibilno z operacijskima sistemo-

ma Novell NetWare 3.12 in Windows NT
Server,

– vse za montažo v 19" omaro
(rack-mountable) (tipkovnica, monitor in
strežnik),

I. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
stavke, urejene v naštetem vrstnem redu:

1. Krovna izjava:
Vse gradivo v ponudbi, razen tehnične

dokumentacije, mora biti oštevilčeno. Krov-
na izjava mora biti žigosana in podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika ter mora
vsebovati:

– navedbo števila strani, ki sestavljajo
ponudbo,

– izjavo ponudnika, da vse fotokopije do-
kumentov, ki so priloženi v ponudbi, ustre-
zajo originalom,

– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo de-
janskemu stanju.

2. Obrazec BON izdan po 1. aprilu 1996;
3. Izjavo o dolžini garancijskega roka

(zaželjeno 3 leta) in o ostalih garancijskih
pogojih (odzivni čas, čas popravila, stroški
v času garancije, vzdrževanje v pogarancij-
ski dobi itd.) ter življenski dobi ponujene
opreme;

4. Vzorec pogodbe;
5. Ceno za ponujeno opremo (instalira-

no in preizkušeno) z vključenim prometnim
davkom fco. lokacija končnega uporabnika
v SIT, priznane popuste in ostale komer-
cialne pogoje. Pri določitvi cene upoštevaj-
te, da se bo plačilo izvedlo v roku 15 dni po
dobavi vse opreme in po dostavitvi naročni-
ku vse spremljajoče dokumentacije. Veljav-
nost ponudbe, t.j. do podpisa pogodbe, mo-
ra biti vsaj 30 dni po datumu odpiranja po-
nudb;

6. Dobavni rok za ponujeno opremo;
7. Za ponujeno opremo mora ponudnik

priložiti vse zahtevane dokumente v skladu
z določili navodila za izdajanje in prenaša-
nje atestov o ustreznosti, ki se nanašajo na
proizvode in o priznanju poročil o preizku-
sih, izdanih v tujini (Ur. l. RS, št. 21/94) in
odredbe o obvezni dobaviteljevi deklaraciji
o ustreznosti naprav in opreme informacij-
ske tehnologije in električnih pisalnih stro-
jev (Ur. l. RS, št. 50/94).

8. Tehnično gradivo ponujene opreme in
druge podatke, ki jih ponudnik ocenjuje za
pomembne.

Za ponudbe, ki ne bodo urejene v skladu
s temi zahtevami, si naročnik pridržuje pra-
vico, da take ponudbe izloči iz nadaljne
obravnave.

II. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– popolna ustreznost tehničnim zahte-
vam,

– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
tem razpisu,

– status ponudnika, njegovo finančno
stanje, kadrovske zmogljivosti in poslovne
povezave s področja ponudbe,

– rezultati morebitnega testiranja ponu-
jene opreme,

– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– komercialni pogoji (garancijski pogo-

ji, dobavni roki, razmerje cena/kvaliteta, po-
pusti, združljivost z obstoječo opremo v
upravi občine),

– pokritost področja uporabe opreme s
servisiranjem.

III. Orientacijska vrednost naročila je
3,500.000 SIT.

IV. Komisija bo upoštevala vse ponud-
be, ki bodo sprejete najkasneje 10. maja
1996, do 12.00 ure, na naslovu: Občina Pi-
ran, 6330 Piran, Tartinijev trg 2. Ponudb, ki
bodo prispele po navedenem roku, komisija
ne bo obravnavala, ne glede na čas oddaje
in jih nepregledane vrnila pošiljatelju. Po-
nudba mora biti v zapečateni ovojnici z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba” in “javni
razpis za računalniško opremo “.

V. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po poteku roka za sprejem ponudb, to
je 13. maja 1996 ob 11. uri v mali sejni
dvorani Občine Piran, Tartinijev trg 2. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Če je predstavnik ponudni-
ka prisoten na javnem odpiranju ponudb
ter ne podpiše zapisnika o odpiranju po-
nudb oziroma ne da pripomb na ta zapi-
snik, bo naročnik smatral, da je ta ponud-
nik odstopil od ponudbe.

VI. Vse potrebne podatke in razlage za
izdelavo ponudbe lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo osebno ali po telefonu pri
Iztoku Peroši ali pri Saši Šramlu, vsak de-
lovni dan od 8. do 9.ure, telefon
066-746-201 na naslovu naročnika.

VII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Piran

Št. 146/96 Ob-1131

Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo na podlagi 27. člena za-
kona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91), 11. člena pravilnika o infrastruktur-
nih raziskovalnih centrih (Ur. l. RS, št.
68/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o izvrše-
vanju proračuna Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96), organizira izvajanje Programa spod-
bujanja tehnološkega razvoja Slovenije do
leta 2000 ter zato objavlja

razpis
za zbiranje ponudb za pridobitev

subvencij za pokrivanje dela stroškov
delovanja infrastrukturnih raziskovalno

razvojnih centrov v letu 1996

Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v
nadaljevanju MZT) bo spodbujalo delova-
nje infrastrukturnih raziskovalno razvojnih
centrov v skladu s pravilnikom o infrastruk-
turnih raziskovalnih centrih (Ur. l. RS, št.
68/94) s subvencioniranjem do 30% stro-
škov delovanja:

1. instrumentalnim centrom,
2. nacionalnim zbirkam,
3. centrom znanja,
4. razvojnim jedrom,
5. tehnološkim parkom,
ter v ta namen orientacijsko namenja

43,000.000 SIT.
Splošni pogoji:
1. Prijave morajo biti oddane na predpisa-

nih obrazcih in izdelane skladno s pravilnikom
o infrastrukturnih centrih in navodili.

2. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje razi-
skovalno razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ter izpolnjujejo pogoje
za infrastrukturni raziskovalni center.

Posebni pogoji:
1. Program dela za tekoče leto s podrob-

nim predračunom stroškov oziroma finanč-
nim načrtom (za vse).

2. Reference iz poročila o opravljenem
delu v preteklem letu za centre, ki so bili
subvencionirani v letu 1995 (za vse).

3. Dokazila o sodelovanju v NPR upo-
rabnikov (za instrumentalne centre in na-
cionalne zbirke).

4. Dokazila o sodelovanju z zunanjimi
uporabniki (za vse razen za tehnloške par-
ke).

5. Povezava z ustreznimi mednarodnimi
organizacijami oziroma instituciami (za in-
strumentalne centre, nacionalne zbirke in
centre znanja).

6. Dokazila o ločenem finančnem obra-
čunu (za vse razen za tehnološke parke).

7. Pristopne izjave sodelavcev (za centre
znanja in razvojna jedra).

8. Pogodbe o sodelovanju z več kot tre-
mi partnerji (za centre znanja in razvojna
jedra; pri centrih znanja vsaj dva iz gospo-
darstva in pri razvojnih jedrih vsaj eden
javni raziskovalni ali visokošolski zavod).

9. Popis dosegljivosti in dostopnosti
opreme (za vse razen za nacionalne zbirke
in tehnološke parke).

10. Dokazila o redno zaposlenih doktor-
jih znanosti (za razvojna jedra).

11. Statut ali družbeniška pogodba in
dokument o registraciji (za tehnološke
parke).

12. Predložena analiza subjektov v teh-
nološkem parku (za tehnološke parke).

Merila:
1. Stopnja interesa javnih raziskovalnih

in ostalih uporabniških organizacij.
2. Stopnja izvedljivosti plana dela.
3. Obseg vključenih raziskovalnih resur-

sov v program.
4. Vključenost mladih raziskovalcev v

program dela infrastrukturnega centra.
Obrazce z navodili dobite na recepciji

MZT od 19. aprila dalje.
Prijavitelji bodo obveščeni o izbiri pra-

viloma v roku 60 dni po pravilno vloženi
prijavi oziroma po zaključku razpisa.

Ta razpis je odprt do vključno 17. maja
1996.
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Upoštevane bodo prijave, ki bodo odda-
ne do predpisanega roka osebno v vložišču
MZT ali oddane po pošti. V tem primeru
velja datum poštnega žiga za datum oddaje.

Prijave naslovite na: Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 357-30/95 Ob-1197

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

javni razpis
za izdelavo: Strokovnih podlag za

spremembo in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Mestne občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do 2000 dopolnjenega v

letih od 1990 do 1996
ter

srednjeročnega družbenega plana
Mestne občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do 1990 dopolnjenega v

letih od 1990 do 1996 (za območje
krajevne skupnosti Mirna Peč)

1. Naročnik
Naročnik je Mestna občina Novo mesto,

Seidlova cesta 1, Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izdelava Stro-

kovnih podlag za spremembo in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mest-
ne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do 2000 dopolnjenega v letih od 1990 do 1996
ter srednjeročnega družbenega plana Mestne
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do 1990 dopolnjenega v letih od 1990 do 1996
(za območje krajevne skupnosti Mirna Peč) -
v nadaljevanju spremembe in dopolnitve pro-
storskih sestavin občinskih planskih aktov za
območje KS Mirna Peč.

3. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del

Predvideni rok pričetka razpisanih del je
junij 1996, predvideni rok dokončanja del
je oktober 1996.

4. Orientacijska vrednost naročila
Orientacijska vrednost naročila je

3,500.000 SIT.
5. Vsebina ponudb
Ponudba mora v skladu z 12. členom

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

– ime oziroma firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti v katero spadajo razpisana dela
(dokazilo ne sme biti starejše od 3 mese-
cev),

– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge in sodelavcev,
– reference ponudnika, sodelavcev in od-

govornega vodjo projekta,
– roke izdelave naloge,
– vzorec pogodbe s smiselnimi prilogami

v skladu s 4. točko 12. člena odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),

– ceno in način plačila,
– datum do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so:

– vsebina in kompletnost ponudbe,
– ustrezna strokovna zasedba delovne

ekipe,
– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– reference pri izdelavi istovrstnih in so-

rodnih del,
– ugodni rok izdelave,
– cena in plačilni pogoji.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-

sirani dvignejo v tajništvu Sekretariata za
varstvo okolja in urejanje prostora Mestne
občine Novo mesto naslednji dan od dneva
objave razpisa dalje, vsak delovni dan med
8. in 14. uro. Potrebne informacije v zvezi z
razpisom je do poteka razpisnega roka mo-
goče dobiti na tel. 068/317-243 pri Bogdani
Dražič.

8. Oddaja ponudb
Ponudniki morajo podpisane, žigosane

in pravilno opremljene ponudbe z vso doku-
mentacijo, v zapečateni ovojnici, z oznako:
“Ponudba za izdelavo strokovnih podlag za
spremembe in dopolnitve prostorskih sesta-
vin občinskih planskih aktov za območje
KS Mirna Peč, Javni razpis - Ne odpiraj!”, z
navedenim ponudnikom, oddati v tajništvu
Sekretariata za varstvo okolja in urejanje
prostora Mestne občine Novo mesto, najka-
sneje 15 dni od objave tega razpisa, do 12.
ure.

Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno in morajo prispeti v
vložišče naročnika do zgoraj navedenega
roka in ure.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-

lovni dan po oddaji ponudb ob 12. uri, v
Sejni sobi Mestne občine Novo mesto, na
Seidlovi cesti 1.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale vse zahteve tega razpisa in bodo
pravilno opremljene pravočasno prispele na
naslov naročnika.

10. Ostalo
Naročnik ponudnikom ne priznava

stroškov za izdelavo ponudbe.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Novo mesto

Ob-1206

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto
1996 (Ur. vestnik Gorenjske, št. 5/96) ob-
javlja Občina Kranjska Gora

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo naslednjih del
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora, Ko-

lodvorska 1a, Kranjska Gora.
2. Predmet razpisa:

1. Preplastitev in ureditev rokometne-
ga igrišča pri Osnovni šoli Kranjska Gora.

2. Preplastitev in ureditev zunanjega
igrišča pri Osnovni šoli 16. december Moj-
strana.

Predvidena predračunska vrednost del
pod tč. 1+2 je 2,360.000 SIT.

3. Ureditev in oprema otroškega
igrišča pri vrtcu Kranjska gora.

4. Ureditev in oprema otroškega
igrišča pri vrtcu Mojstrana.

Predvidena vrednost del in opreme
pod tč. 3+4 je 1,800.000 SIT.

5. Oprema prostorov za fitness – Os-
novna šola Mojstrana in Kranjska Gora.

Predvidena vrednost je 3,000.000 SIT.
6. Adaptacija garderob v telovadnici

OŠ Mojstrana.
Predvidena vrednost je 2,090.000 SIT.

3. Razpisno dokumentacijo dobite od
dneva objave na sedežu občine (tel.
064/881-846 – tajnik), ki jo lahko zaintere-
sirani dvignejo v času uradnih ur, proti pla-
čilu 3.000 SIT.

4. Rok za dokončanje del je 30. 8. 1996.
5. Merila za izbiro: komisija bo izbrala

najugodnejšega ponudnika in kot primarna
kriterija upoštevala ponudbeno ceno in kva-
liteto izvedbe in opreme, izpolnitev rokov
ter reference ponudnika.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsa-
ko od navedenih razpisanih del.

6. Ponudbe morajo prispeti do vključno
7. maja 1996 do 12. ure, na naslov naročni-
ka, v zaprti kuverti z napisom “Ne odpiraj –
javni razpis – šole”.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Kranjska Gora, 7. 5. 1996 ob 14. uri.

Odpiranja se lahko udeležijo ponudniki
ali pooblaščeni zastopniki.

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

Občina Kranjska Gora

Št. 8/1-1762/1-96 Ob-1113

Telekom Slovenije, p.o. Poslovna enota
Murska Sobota, Trg Zmage 6, Murska So-
bota, objavlja na podlagi 53. člena zakona o
graditvi objektov in 10. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št.
28/93)

javni razpis
za izgradnjo naročniškega telefonskega
kabelskega omrežja na območju KATC

Turnišče
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o. Po-

slovna enota Murska Sobota, Trg Zmage 6,
Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za gradnjo naročniškega telefonskega ka-
belskega omrežja na območju KATC
Turnišče.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi v investicijski
službi, na Bakovski ulici 27, Murska Sobota
in sicer med 7. in 8. uro v sobi št. 15 (Franc
Šadl, dipl. inž.), tel. 069/32-693.

4. Orientacijska vrednost: 23,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 7.
1996, predviden rok zaključka del pa je
31. 10. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o. Poslovna
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enota Murska Sobota, Trg Zmage 6, 9000
Murska Sobota.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list RS, št. 28/93) in 16. člen
internega navodila o pogojih in postopkih
za oddajanje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
gradnjo naročniškega telefonskega kabelske-
ga omrežja na območju KATC Turnišče”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, p.o. Poslovna
enota Murska Sobota, Bakovska ulica 27,
Murska Sobota, dne 22. 5. 1996 ob 11. uri v
sejni sobi (soba št. 14). Prisotni predstavni-
ki ponudnikov morajo imeti pismena poob-
lastila za zastopanje. Kopijo zapisnika o od-
piranju ponudb bodo dobili vsi ponudniki v
7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Murska Sobota

Št. 215/96 Ob-1124

Upoštevaje dejstvo, da se slovenski me-
dijski prostor vse bolj komercializira,

– prepričan, da je dejavnost televizij-
skih organizacij, ki ustvarjajo in oddajajo
lokalne nekomercialne programe, nujen po-
goj za demokratizacijo družbe na lokalni
ravni;

– z namenom, da se tem organizacijam
omogoči poslovanje pod ugodnejšimi pogoji,
določenimi z zakonom, podzakonskimi ali
drugimi splošnimi akti ter v skladu z načelom
racionalne uporabe radiodifuznih kanalov,

je Svet za radiodifuzijo na podlagi
58. člena zakona o javnih glasilih (Ur. l. RS,
št. 18/94) na seji dne 20. 3. 1996 sprejel

merila
za opredelitev lokalnih nekomercialnih

televizijskih programov
1. Pravna podlaga
Zakon o javnih glasilih (Ur. l. RS, št.

18/94) v 46. členu določa:
“Lokalni nekomercialni RTV program po

tem zakonu je program, ki je namenjen ob-
veščanju prebivalcev ene ali več lokalnih
skupnosti o političnih, kulturnih, verskih,
gospodarskih in drugih vprašanjih, pomem-
bnih za njihovo življenje in delo.

V programih iz prejšnjega odstavka mo-
ra biti zagotovljeno objektivno in nepristran-
sko poročanje ter uravnotežena predstavi-
tev različnih mnenj in stališč.

Informativne, kulturno-umetniške in izo-
braževalne vsebine morajo obsegati najmanj
40% dnevnega programskega časa lokalne-
ga nekomercialnega RTV programa, lastna
produkcija pa najmanj eno uro dnevnega
programskega časa. Oglasi in druga plačana
obvestila lahko obsegajo največ 15% dnev-
nega programskega časa lokalnega neko-
mercialnega RTV programa.

Nekomercialni lokalni RTV program lah-
ko obsega do 20% oglasov in drugih plača-
nih obvestil dnevnega programskega časa,
kadar objavlja oglase, ki pomenijo nepo-
sredne ponudbe javnosti za prodajo, nakup
ali najem proizvodov ali opravljanje stori-

tev (TV nakup), vendar ta oblika oglaševa-
nja ne sme presegati ene ure dnevno.

RTV organizacije v primeru iz prejšnje-
ga odstavka ne smejo delovati kot pogodbe-
ni partnerji ali zastopniki za naročanje bla-
ga in storitev.”

Zakon (49. člen) določa, da se lokalni
nekomercialni RTV program lahko oddaja
za območje ene ali več lokalnih skupnosti,
vendar največ do polovice ozemlja Repub-
like Slovenije.

2. Programske smernice in cilji
Lokalni nekomercialni televizijski pro-

grami (v nadaljevanju besedila: nekomer-
cialni programi) morajo zlasti:

– zagotoviti objektivno in nepristransko
obveščanje prebivalcev ene ali več lokalnih
skupnosti o političnih, kulturnih, verskih,
gospodarskih in drugih vprašanjih, pomem-
bnih za življenje in delo prebivalcev dolo-
čene skupnosti;

– vzpodbujati kulturno ustvarjalnost in
poustvarjalnost na območju oddajanja;

– prispevati k predstavljanju in ohranja-
nju lokalnega ljudskega izročila in lokalne
kulturne dediščine;

– omogočiti neposredno sodelovanje
prebivalcem in različnim družbenim skupi-
nam v programu;

– omogočiti brezplačno predstavitev de-
javnosti dobrodelnih ustanov in društev;

– omogočiti uravnoteženo zastopanje
vseh legitimnih interesov;

– omogočiti spoznavanje izvirne sloven-
ske oziroma lokalne produkcije na področju
kulturnih dejavnosti;

– posebno pozornost namenjati kulturi
govora;

– prispevati k dvigu splošne in kulturne
izobrazbene ravni prebivalstva;

– spodbujati dialog in sožitje na temelju
spoštovanja vrednot kot so človekovo do-
stojanstvo in drugih človekovih pravic in
temeljnih svoboščin.

3. Opredelitev elementov informativnih,
kulturno-umetniških in izobraževalnih vse-
bin (nekomercialne vsebine)

3.1. Informativne vsebine so zlasti:
– vesti, poročila in druge informativne

oddaje o aktualnih političnih, gospodarskih,
kulturnih, športnih, verskih in drugih doga-
janjih;

– servisne informacije: prometne, vre-
menske, poslovne, koledarji prireditev, ipd.;

– (neplačane)1 predstavitvene oddaje o
dejavnosti gospodarskih družb, zavodov in
drugih organizacij;

– intervjuji, razgovori, reportaže o ak-
tualnih dogodkih;

– kontaktne oddaje, ki omogočajo spro-
ten odziv gledalcev na aktualna dogajanja,
pri čemer so gledalci pomembni soustvar-
jalci programa.

V teh oddajah mora biti zagotovljeno ne-
pristransko poročanje, uravnotežena predsta-
vitev različnih mnenj in stališč ter svetovno-
nazorski in verski pluralizem. Pogoj za to pa
je predvsem politična neodvisnost oziroma
avtonomnost in neodvisnost programske po-
litike od političnih strank, državnih organov
in organov lokalnih skupnosti.

3.2.1. Kulturno-umetniške vsebine so
zlasti:

– avtorske oddaje o različnih umetniških
zvrsteh oziroma oddaje, ki predstavljajo ali

seznanjajo gledalce z vsemi oblikami kul-
turnega ustvarjanja, posredovanja in varo-
vanja kulturnih vrednot in kulturne dedišči-
ne;

– avtorske oddaje o različnih glasbenih
zvrsteh ali glasbeni zgodovini, s poudar-
kom na komentarju ali glasbeni kritiki;

– neposredni prenosi (delni ali v celoti)
kulturnih prireditev ter snemanja teh prire-
ditev z odloženim predvajanjem;

– TV drama;
– video umetnost.
3.2.2. Umetniški film
Za umetniški (nekomercialni) film šteje

film, katerega značilnosti so zlasti:
a)
– avtorska identiteta filmskega dela, pre-

poznavnost režiserske estetike oziroma pre-
poznavnost estetike filmske ekipe;

– profesionalnost produkcije, ki poudar-
ja izvirnost ideje in ni sama sebi namen;

– neklišejska obdelava teme kot med-
gradnja žanrskih pravil produkcije;

– večja sporočilna kot zabavna vrednost
filma;

b)
–  vsaj ena uvrstitev na festival t.i. A

kategorije (v uradni ali spremljevalni pro-
gram festivala)1;

c) –  film starejše produkcije, ki ima po-
membno mesto v zgodovini filma.

3.3. Izobraževalne vsebine so zlasti:
– vsebine, ki so opredeljene kot vzgoj-

no-izobraževalni program ali njegov del ali
ki neposredno dopolnjujejo ali se navezuje-
jo na veljavne vzgojno-izobraževalne pro-
grame ali njihove dele;

– vsebine, ki imajo trajnejšo vrednost za
dvigovanje izobrazbene ravni prebivalstva
na področju družboslovja, naravoslovja, teh-
nike, umetnosti in religije;

– vsebine in informacije, ki obravnavajo
človekovo telo in zdravje, družino, člove-
kov duhovni svet, vzgojo otrok;

– vsebine, ki obravnavajo vprašanja var-
stva okolja in naravne dediščine;

– vsebine, ki obravnavajo prometno var-
nost;

– strokovno obravnavanje glasbe.
3.4. Nekomercialne vsebine televizijskih

programov so tudi:
– otroške in mladinske oddaje, če je pou-

darek na izobraževalnih, informativnih ali
kulturnih vsebinah ter na kakovostnem raz-
vedrilu;

– verske oddaje, vključno s sakralno
glasbo in prenosi verskih obredov;

– oddaje, namenjene športni kulturi in
vzgoji: športni rekreaciji in predstavitvi ne-
komercialnih oziroma manj znanih športov;

– slovenski igrani dokumentarni in ani-
mirani film, slovenske TV nadaljevanke in
slovenski TV film, ne glede na žanr.

4. Obseg nekomercialnih vsebin
4.1. Celotni vsakodnevni predvajani pro-

gram mora trajati najmanj 5 ur.
Nekomercialne vsebine morajo obsegati

najmanj 40% dnevnega programskega časa
oziroma najmanj tri ure dnevno. V treh urah
nekomercialnih vsebin ne sme biti ponov-
ljenih oddaj.

Za dnevni programski čas, v katerem mo-
ra biti 40% informativnih, izobraževalnih in
kulturno-umetniških vsebin, šteje čas med
7. in 24. uro.
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Določbe prvega in drugega odstavka se
nanašajo na TV program, ki se oddaja za
širše območje več lokalnih skupnosti oziro-
ma območje t.i. regije, na katerem živi naj-
manj 10% prebivalstva Slovenije.

Če TV organizacija namerava oddajati
nekomercialni TV program za območje, na
katerem živi manj kot 10% prebivalstva Slo-
venije, mora celotni dnevni predvajani pro-
gram trajati najmanj 3 ure dnevno in naj-
manj 4 dni v tednu.

4.2. Uradne podatke o obsegu pokrivanja
ozemlja oziroma prebivalstva daje Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije.

4.3. Izvirna lastna produkcija nekomer-
cialnih vsebin mora obsegati najmanj eno
uro dnevno.

Lastna produkcija so oddaje ali arhivski
posnetki, nastali v matičnem studiu RTV
organizacije (t.i. in-house produkcija).

Lastna produkcija niso:
– video strani (neplačana obvestila) ter

plačana ekonomsko propagandna obvestila
in druga plačana sporočila;

– delni ali celotni prevzem televizijskih
programov ali oddaj drugih TV organizacij.

4.4. Videostrani (neplačana obvestila), ki
se predvajajo na začetku ali na koncu TV
programa ali v času med dopoldanskim in
popoldanskim programom, ki je daljši od ene
ure, se ne vštevajo v dnevni programski čas.

Videostrani, ki se oddajajo med traja-
njem TV programa, ne smejo presegati 10'
na uro. Obseg oglasov in drugih plačanih
obvestil lahko znaša največ 12 minut na uro
predvajanega programa.

4.5. Svet lahko predlaga, da se radiodi-
fuzni kanal v času, ko TV organizacija ne
oddaja, dodeli v uporabo drugi TV organi-
zaciji (time-sharing).

4.6. Odstopanja od predpisanega obsega
t.i. nekomercialnih vsebin, ki bistveno ne
spreminjajo narave programa, so dovoljena
ob nedeljah in v poletni programski shemi
(od 1. julija do 31. avgusta).

5. Programske omejitve in prepovedi
Nekomercialni program ne sme vsebo-

vati:
– pornografskih ali drugih vsebin, ki ža-

lijo človekovo dostojanstvo;
– vsebin, ki kršijo človekovo zasebnost

in osebnostne pravice;
– vsebin, ki spodbujajo k narodni, rasni,

verski ali drugi neenakopravnosti ter razpi-
hujejo narodno, rasno, versko ali drugo so-
vraštvo in nestrpnost ali žalijo nacionalna
ali verska čustva;

– vsebin, ki spodbujajo k nasilju ali ga
poveličujejo;

– vsebin, ki bi utegnile škodovati telesne-
mu ali duševnemu razvoju otrok in mladine;

– drugih vsebin, katerih objava bi pome-
nila kršitev z ustavo, zakonom ali ratificira-
no mednarodno pogodbo določenih pravic.

Skupni program (program, ki ga skupaj
pripravljajo in oddajajo dve ali več televizij-
skih postaj), ne sme presegati dveh ur dnevno.

Ni dovoljeno prenašati filma, dokler ne
potečeta dve leti od prvega prikazovanja
filmskega dela v kinematografih. Če gre za
kinematografsko delo, pri katerem TV or-
ganizacija nastopa kot koproducent, to ob-
dobje traja eno leto.2

6. Financiranje nekomercialnega progra-
ma

Nekomercialni program se financira iz de-
javnosti televizijske organizacije, ki ga ustvar-
ja in oddaja, iz sredstev lokalnih skupnosti,
sponzoriranjem, oglaševanjem ter na drugi
podlagi, določeni z zakonom ali pogodbo.

Nekomercialni program, ki je namenjen
obveščanju zamejskih Slovencev in o njih,
se sofinancira iz RTV naročnine in proraču-
na Republike Slovenije (2. odstavek 45. čle-
na zakona o javnih glasilih).

Iz državnega proračuna in iz sredstev
RTV naročnine se sofinancira vzdrževanje
in obratovanje oddajno prenosnega omrežja
RTVS, potrebnega za oddajanje in razširja-
nje nekomercialnih programov (14. člen za-
kona o RTV Slovenija).

Ni dovoljeno sponzoriranje poročil in
drugih informativnih oddaj o aktualnih do-
godkih.

Sponzoriranje izobraževalnih in kultur-
no umetniških vsebin je dovoljeno, če je
pokrovitelj neprofitna organizacija ali druš-
tvo. Če je pokrovitelj teh vsebin gospodar-
ska družba pa je dovoljeno le v primeru, da
med oddajo ne propagira ali prodaja svojih
storitev ali proizvodov.

7. Nadzor
Svet za radiodifuzijo ima pravico in dolž-

nost, na lastno pobudo ali na pobudo zainte-
resiranih RTV organizacij, državnih orga-
nov in organov lokalnih skupnosti, društev
ali gledalcev, nadzorovati uresničevanje teh
meril v nekomercialnih programih.

RTV organizacija, ki ustvarja in oddaja
nekomercialni radijski program, mora na za-
četku vsakega leta (do konca mesece fe-
bruarja) seznaniti svet s sprejeto program-
sko shemo za tekoče koledarsko leto, spre-
membo zvrsti ali bistvene spremembe pro-
gramske sheme pa sporočiti Svetu
najpozneje v 15 dneh po sprejemu spre-
memb.

V primeru, da Svet ugotovi, da se je
spremenila zvrst televizijskega programa (iz
nekomercialnega v komercialni), opozori na
to RTV organizacijo in ji določi rok za
uskladitev zvrsti in programske sheme. Če
organizacija v določenem roku tega ne sto-
ri, izgubi ugodnosti, ki jih uživa nekomer-
cialni program, lahko pa se tudi ponovno
presodi utemeljenost dodelitve radiodifuz-
nega kanala.

Za resničnost in točnost podatkov je od-
govorna RTV organizacija, ki jih daje.

8. Postopek za uveljavitev statusa
RTV organizacijo, ki želi uveljaviti sta-

tus nekomercialnega televizijskega progra-
ma, mora poslati Svetu zahtevo za potrditev
tega statusa ter priložiti programsko zasno-
vo in dnevne programske sheme za en me-
sec programa, z obrazložitvijo vsebine po-
sameznih oddaj in njihovim trajanjem.

Svet mora o zahtevi iz prejšnjega od-
stavka odločiti najpozneje v 30 dneh po pre-
jemu zahteve s prilogami ali zahtevati do-
polnitev vloge.

9. Končna določba
Ta merila je sprejel svet z dvotretjinsko

večino glasov vseh članov in začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

1  Predlog združenja LTV se črta.
2 Evropska konvencija o čezmejni televiziji.

Republika Slovenija
Svet za radiodifuzijo

Št. 110-1/95 Ob-1207

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: ureditev pešpoti od

začasnih parkirišč do prireditvenega
prostora ob obisku papeža v Postojni
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 23. do 25. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Jan Sajovic, dipl.
inž. (tel. 061/316-273).

Orientacijska vrednost znaša 4,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok

izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 4. 1996 do 8.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za Ureditev peš-
poti na obisku papeža v Postojni.” – J. S.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 4. 1996
ob 9. uri, v prostorih Direkcije Republike
Slovenije 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

Sklici skupščin

Ob-1204

Glede na 9. zasedanje skupščine delniške
družbe Kompas Mejni turistični servis, d.d.,
sklicano dne 10. 5. 1996, ter na podlagi 287.
in 288. člena zakona o gospodarskih družbah

uprava sporoča delničarjem:
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljub-

ljana, Mala ulica 5, je k točki 4. dnevnega
reda – delitev dobička za leto 1995 in ne-
razporejenega dobička iz preteklih let, vlo-
žil naslednji nasprotni predlog:

Dobiček za delitev v letu 1996 v skup-
nem znesku 2.355,953.530,64 SIT se razpo-
redi:

– za rezerve – 150,000.000,00 SIT,
– za izplačila dividend –

1.493,334.761,97 SIT,
– za upravo – 4,500.000,00 SIT,
– za nerazporejeni dobiček –

708,118.768,67 SIT.
Slovenski odškodninski sklad nasprotu-

je predlagani delitvi dobička, ker meni, da
je predlagani znesek izplačila upravi za ude-
ležbo na dobičku, ustvarjen v letu 1995,
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nerazumno visok, saj ima uprava na podlagi
prvega odstavka 45. člena statuta družbe le
enega člana.

Sklad je pri Okrožnem sodišču v Ljub-
ljani vložil tožbo, s katero izpodbija določi-
lo statuta družbe, ki določa, da družba na-
meni 1% čistega dobička za humanitarne,
kulturne, vzgojnoizobraževalne in športne
namene, zato predlaga, da skupščina druž-
be, v izogib morebitnim zapletom, do odlo-
čitve sodišča ne razporeja v ta namen.

Obrazložitev nasprotnega predloga in
stališča uprave je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave delniške družbe v Ljublja-
ni, Pražakova 4, vsak delovnik med 9. in 12.
uro.

Kompas MTS, d.d., Ljubljana
Direktorica uprave

Št. 9308 Ob-1134

Začasna uprava družbe KOPS, Tovarna
kovinske opreme in procesnih sistemov,
d.d., Industrijska 5, Grosuplje, vabi delni-
čarje na

1. sejo skupščine
družbe KOPS, d.d., Grosuplje

Začasna uprava sklicuje sejo skupščine
v Grosuplju, Industrijska 5, dne 16. 5. 1996
s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine.
Predsednika skupščine, preštevalca gla-

sov in potrdi notarja.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem Poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se Poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

6. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zijske hiše.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi se imenuje pred-
lagana revizijska družba.

7. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju podjetja za leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o po-
slovanju podjetja za leta 1993, 1994 in 1995.

8. Obravnava in sprejem delitve dobička
v letih 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejeme se delitev do-
bička na podlagi predloga začasne uprave
in mnenja začasnega nadzornega sveta.

9. Obravnava in sprejem statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta in čistopis v predlaganem besedilu.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
11. Obravnava in določitev nagrad čla-

nom nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: določi se nagrade

članom nadzornega sveta v predlagani vi-
šini.

12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom o lastništvu delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj 3 dni pred zase-
danjem skupščine in to velja tako za delni-
čarje kot za pooblaščence. Rok za prijavo je
do dne 13. 5. 1996.

Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne listične.

Vsa gradiva so na vpogled pri Hedviki
Koščak na tel. 762-119.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Vse informacije se dobi pri Beti Marko-
vič na tel. 762-119 ali po faksu 761-356 od
7. do 14. vsak delovnik.

KOPS, d.d., Grosuplje
Začasna uprava

Ob-1135

Na podlagi 17. člena statuta Hranilnice
in posojilnice kmetijsko gozdarske pokraji-
ne Kočevske, d.d., Kočevje in v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje uprava družbe v soglasju z nadzor-
nim svetom

6. skupščino
Hranilnice in posojilnice,

ki bo v četrtek, dne 23. maja 1996 ob
18. uri v prostorih Hotela Valentin v Ko-
čevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

imenuje predsednik skupščine, dva prešte-
valca glasov in notar v funkciji zapisnikar-
ja.

3. Letno poročilo za leto 1995 z razpore-
ditvijo dobička ter načrtom delovanja druž-
be za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995. Sprejme se predlagana raz-
poreditev dobička za leto 1995. Sprejme se
načrt delovanja družbe za leto 1996.

4. Obravnava poročila revizorja za po-
slovno leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo re-
vizorja za poslovno leto 1995.

5. Sklep o imenovanju revizorja za leto
1996.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1996 se imenuje predlagana revizorska
hiša.

6. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnine za člane nadzornega sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled med 8. in 12. uro na sedežu družbe
na Roški c. 8, Kočevje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni premor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane ter je
sklepčna ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Hranilnica in posojilnica
KGP Kočevske, d.d., Kočevje

Uprava

Ob-1115

Na podlagi točke 7.4 statuta delniške
družbe Križevske opekarne, d.d., Boreci 49,
Križevci pri Ljutomeru, začasna uprava
družbe Križevske opekarne, d.d., vabi del-
ničarje na

1. sejo skupščine
družbe Križevske opekarne, d.d.

Začasna uprava sklicuje skupščino druž-
be Križevske opekarne, d.d., dne 23. 5. 1996
ob 12.30 v sejni sobi upravne stavbe družbe
v Borecih 49, Križevci pri Ljutomeru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu začasne uprave.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninske preobrazbe z
ugotovitvami o vpisu in plačilu delnic, ter
stroških lastninske preobrazbe.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninski preobrazbi podjetja.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za-
časnega nadzornega sveta o imenovanju re-
vizorja.

6. Obravnava in odločanje o delitvi čis-
tega dobička za leto 1994.

Predlog sklepa: na predlog začasne uprave
in na podlagi mnenja začasnega nadzornega
sveta se sprejme delitev dobička za leto 1994.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzor-

nega sveta – predstavnike delničarjev po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade skladno s predlogom
začasne uprave.

9. Vprašanje in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Prosimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce in zastopnike, ki se skupščine namerava-
jo udeležiti, da zaradi lažje operativne iz-
vedbe skupščine najkasneje tri dni pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
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skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe pri Jožetu Sre-
šu.

Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo začasni upravi v sed-
mih dneh od objave sklica, ter s tem omogo-
čijo začasni upravi pravočasno pripravo nje-
nih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se počaka pol ure nato pa se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Križevske opekarne, d.d.,
Začasna uprava

Št. 100-131/96 Ob-1172

Na podlagi 47. člena statuta Banke Nori-
cum, d.d., Ljubljana, sklicuje upravni odbor
banke

17. zbor banke,

ki bo v torek, dne 21. maja 1996 ob 11.
uri v hotelu Holiday Inn, Ljubljana, Miklo-
šičeva 3, medetaža – salon Orhideja, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev zbora, izvolitev delovnih te-
les in imenovanje notarja.

Predlog sklepa:
Zbor banke potrdi delovna telesa v pred-

laganem sestavu.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notar Miro Košak.
2. Poročila o poslovanju Banke Noricum,

d.d., Ljubljana za leto 1995.
2.1 Letno poročilo o poslovanju Banke

Noricum, d.d., Ljubljana, za leto 1995 s
predlogom razporeditve dobička.

2.2 Revizijsko poročilo računovodskih
izkazov banke.

2.3 Ugotovitveni sklep o neto dolžnikih
banke.

2.4 Poročilo nadzornega odbora banke.
Predlogi sklepov:
2.1 Zbor banke sprejme revidirane raču-

novodske izkaze za leto 1995.
Zbor banke sprejme predlog razporedi-

tve dobička za leto 1995.
Zbor banke sprejme poslovno poročilo

za leto 1995.
2.2 Zbor banke sprejme revizijsko poro-

čilo računovodskih izkazov banke za leto
1995.

2.3 Zbor banke sprejme sklep o neto
dolžnikih banke.

2.4 Zbor banke sprejme poročilo nadzor-
nega odbora banke.

3. Temelji poslovne politike in plan raz-
voja Banke Noricum, d.d., Ljubljana za leto
1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme te-
melje poslovne politike in plan razvoja ban-
ke za leto 1996.

4. Razrešitev in izvolitve določenega šte-
vila članov upravnega odbora banke.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
lagane razrešitve in izvolitve članov uprav-
nega odbora.

5. Imenovanje revizorja za leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje
predlaganega revizorja za poslovno leto
1996.

Za glasovanje in dajanje predlogov na
zboru banke so upravičeni delničarji –
imetniki delnic na ime z glasovalno pravi-
co,  ki  so  vpisani  v  delniško  knjigo
najmanj pet  delovnih  dni  pred  sejo
zbora  banke  in ostanejo  vpisani  do
konca  seje.

Delničarji, ki imajo prednostne delnice,
se lahko udeležijo zbora banke, če najpoz-
neje pet delovnih dni pred sejo zbora banke
deponirajo svoje delnice na sedežu Banke
Noricum, d.d., Ljubljana, Trdinova 4. Del-
ničarji, ki imajo prednostne delnice, nimajo
pravice glasovanja.

Položitev delnic velja tudi v primeru, da
se delnice deponirajo pri notarju ali drugi
poslovni banki, kar mora delničar dokazati
s potrdilom notarja oziroma druge poslovne
banke.

Gradivo za zbor banke bo na vpogled na
sedežu banke deset delovnih dni pred sejo
zbora banke.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 12. uri na
istem kraju; zbor bo takrat veljavno odločal
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Udeležence zbora prosimo, da zaradi toč-
nosti pričetka zbora ter predhodne evidence
o udeležbi, oddajo izpolnjena pooblastila
(obrazec je priložen vabilu) pred pričetkom
seje, in sicer od 10.30 dalje v salonu Iris,
kjer bo potekal zbor.

Banka Noricum, d.d., Ljubljana
Predsednik upravnega odbora

Ob-1173

Uprava družbe EAST BROKERS, d.d.,
na podlagi zahteve delničarjev skladno z
12. členom statuta družbe sklicuje

skupščino družbe
EAST BROKERS, d.d.,

ki bo dne 20. maja 1996 ob 10. uri na
sedežu družbe na Dunajski 22, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine.

Predlog sklepa:
Za predsedujočega se imenuje Simona

Lebar.
Za verifikacijsko komisijo se imenujejo:

Davor Dubokovič in Mili Kus.
Ugotovi se prisotnost notarja, ki imenuje

zapisnikarja.
2. Sprejem revizijskega poročila za leto

1995.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-

ročilo za leto 1995.
3. Sprejem plana poslovanja za leto

1996.
Predlog sklepa: sprejme se plan poslova-

nja za leto 1996.
4. Sprememba naziva in sedeža družbe.
Predlog sklepa: sprejme se nov naziv in

sedež družbe.
V skladu z ZGD je skupščina sklepčna,

če je prisotnih več kot 15% vseh glasov
delničarjev. Če ob napovedanem času prve-
ga sklica skupščina ni sklepčna, bo ponov-
no zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri
v istih prostorih. V tem primeru skupščina

odloča o vseh vprašanjih ne glede na število
prisotnih glasov.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe od 20. aprila 1996 dalje
vsak delovnik med 15. in 16. uro.

EAST BROKERS
podjetje za financiranje, d.d., Ljubljana

Uprava družbe

Ob-1174

Na podlagi zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta družbe Trimo, d.d., Prijatelje-
va 12, Trebnje, sklicuje uprava

tretjo skupščino
delniške družbe Trimo, d.d.,

ki bo dne 21. 5. 1996 ob 12. uri na sede-
žu firme Trimo, d.d., Prijateljeva 12, Treb-
nje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles:
predsednika skupščine, verifikacijsko komi-
sijo, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme se predlog za izvolitev
delovnih teles skupščine in notarja.

2. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane

spremembe statuta.
3. Obravnava letnega poročila za leto

1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1995.
4. Poslovna strategija in plan za leto

1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovna

strategija in plan za leto 1996.
5. Razporeditev dobička iz leta 1994 in

1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

razporeditev dobička iz leta 1994 in 1995.
6. Izvolitev dodatnega člana nadzornega

sveta Trimo, d.d.
Predlog sklepa: za dodatnega člana nad-

zornega sveta delničarjev se imenuje Zora-
na Boškoviča, dipl. ek.

7. Imenovanje revizorja za leto 1996 in
1997.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1996 in 1997 se imenuje revizijska
družba Poslovne analize in svetovanja, d.d.,
Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji navadnih delnic
oznake A, B, C, D in E oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda

bo potekalo javno z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih bodo prejeli ob vstopu pred skupšči-
no.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda ter predlog spre-
memb statuta, je delničarjem na voljo v taj-
ništvu glavne direktorice na sedežu družbe
Trimo, d.d., Prijateljeva 12, Trebnje, vsak
delovni dan od 13. do 15. ure.
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Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 21. 5. 1996 ob
13. uri, na istem kraju. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Trimo, d.d., Trebnje
uprava

Št. 75/96 Ob-1175

Nadzorni svet delniške družbe Česalnice
Ljubljana sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Česalnice Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 23. 5. 1996 ob 12. uri

na sedežu družbe Slovenska 55c, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-

lovnih teles skupščine,
b) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Skupščina sprejema predlog za izvolitev

delovnih teles skupščine in notarja.
2. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov Česalnice Ljubljana, d.d., za
1995 se imenuje predlagana revizijska druž-
ba.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov so na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe Česalnice Ljubljana, Sloven-
ska 55c, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo vsi del-
ničarji, ki do tri dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, ozi-
roma predložijo pisno pooblastilo za zasto-
panje. Pooblastilo ni potrebno overiti pri
notarju.

Česalnice Ljubljana, d.d.

Ob-1137

Novograd, d.d., Podbevškova 12, Novo
mesto, sklicuje

2. sejo skupščine,

ki bo dne 21. 5. 1996 ob 16. uri, v vijo-
lični dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novi trg 6, Novo mesto.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti
ter

a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske komisije in

dveh preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisnika.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red

skupščine. Ugotovi se sklepčnost skupšči-
ne. Izvoli se predlagani predsednik skupšči-
ne, verifikacijska komisija in dva prešteval-
ca glasov, imenuje se notarja.

2. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje člane

nadzornega sveta, ki zastopajo interese del-
ničarjev.

4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi sejnino
in pokritje potnih stroškov članom nadzor-
nega sveta.

Gradivo za predlagani dnevni red
skupščine je na vpogled na sedežu družbe,
Podbevškova 12, od 22. 4. 1996 dalje med
12. in 14. uro.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi skli-
ca pri družbi pisno predlagajo dopolnitev
dnevnega reda ali nasprotne predloge. Del-
ničar lahko glasuje na skupščini le, če je
udeležbo na skupščini prijavil tri dni pred
pričetkom skupščine. Zastopnik se mora iz-
kazati s pisnim pooblastilom.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 22. 5.
1996 ob 16. uri v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Novograd, d.d., Novo mesto
Začasna uprava delniške družbe

Ob-1176

Na podlagi točke 7.3 statuta Tovarne
sladkorja, d.d., Opekarniška cesta 4, Ormož,
sklicuje začasna uprava

1. redno skupščino družbe,

ki bo v petek, 24. 5. 1996 ob 11. uri v
dvorani doma kulture v Ormožu, Skolibro-
va 17, Ormož.

Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina izvoli, na

predlog začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta za predsednika skupščine Po-
lič Franca, dipl. jur., preštevalca glasov Mar-
čec Zlatko, dipl. ek. in Kolarič Žarka, dipl.
inž., notarja mag. Andreja Roškerja.

3. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku in zaključku lastnin-
skega preoblikovanja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o lastninskem preoblikovanju družbe-
nega podjetja Tovarne sladkorja Ormož,
p.o., v delniško družbo Tovarna sladkorja,
d.d., Ormož v predlagani obliki.

4. Letno poročilo za poslovna leta 1993,
1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1993, 1994 in 1995 v predlože-
nem besedilu.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člane

nadzornega sveta, kot predstavnike na pred-
log, ki bo podan na skupščini.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

pooblaščena revizijska družba Audit, d.o.o.,
iz Murske Sobote.

7. Določitev višine nagrad članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada za vsako sejo ter za pripravo na-
njo sejnina v predlagani višini in povrnitev
potnih stroškov.

8. Dokapitalizacija družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme plan
tehnološke obnove Tovarne sladkorja, d.d.
Za realizacijo plana v letu 1996 in 1997 se
predlaga povišanje kapitala za 20 milj. DEM
(od tega dosedanji delničarji 5 milj. DEM in
novi 15 milj. DEM).

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo  biti  pisni  in  obrazloženi,  vložijo
v roku  znotraj  7  dni  od  objave sklica
skupščine,  priporočeno  po  pošti  ali  ne-
posredno  v tajništvu  družbe  na  njenem
sedežu.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Zastopnik
oziroma pooblaščenec se mora pred
skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le ti-
sti delničar oziroma zanj njegov pooblašče-
nec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine družbi
pisno prijavil udeležbo. Prijava udeležbe
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do 20. 5. 1996. Pooblaščenec delničarja
mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno
pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri druž-
bi. Udeleženec se mora priglasiti na
skupščino do 10.30.

Tovarna sladkorja, d.d., Ormož
Predsednik začasne uprave

Ob-1181

EGP Embalažno grafično podjetje, d.d.,
Škofja Loka, ravnatelj družbe, skladno s 37.
členom statuta delniške družbe, sklicuje

3. zasedanje skupščine
delniške družbe,

ki bo v sredo 22. maja 1996 ob 12.30 v
prostorih družbe, sejna soba, Kidričeva c.
82, Škofja Loka.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda in ugotovitev

udeležbe ter imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: potrdi se dnevni red,
ugotovi udeležba ter imenuje notarja in za-
pisnikarja.

2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1995

se imenuje predlagana revizijska hiša.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto

1995.
Predlog sklepa:
1. Sprejme se poslovno poročilo za leto

1995.
2. Sprejme se sklep o razporeditvi do-

bička za leto 1995.
3. Sprejme se druge predloge sklepov.
Udeležbo na skupščini je treba pismeno

napovedati vsaj 3 dni pred zasedanjem.
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 25% zastopanega osnovnega
kapitala.

Pooblaščenec se mora izkazati z notar-
sko veljavnim pooblastilom.

Gradivo je na vpogled na sedežu družbe.
EGP Embalažno grafično podjetje, d.d.,

Škofja Loka
Ravnatelj družbe
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Ob-1177

Probanka, d.d., Gosposka ulica 23, Ma-
ribor, objavlja v skladu s statutom Proban-
ke, d.d., Maribor

ponudbo

imetnikov ustanoviteljskih navadnih del-
nic na ime za odkup:

– 500 navadnih ustanoviteljskih delnic
na ime Probanke, d.d., Maribor po ceni
128.355 SIT za delnico,

– 30 navadnih ustanoviteljskih delnic na
ime Probanke, d.d., Maribor po ceni
905.871,70 SIT za delnico.

Kupnina za delnice se lahko poravna v
obliki kompenzacije za poravnavo obvez-
nosti prodajalca.

Prednostno pravico do nakupa imajo ob-
stoječi delničarji Probanke, d.d., Maribor.
Dana ponudba veže ponudnike do 15. 5.
1996, po tem roku se delnice prodajajo na
prostem trgu.

Probanka, d.d., Maribor

Razne objave

Atlas express, Obala 55, Portorož, evi-
denčno knjižico za čoln, št. KP
02/03-2862/95. s-22017

Ferlež Anica, Malgajeva 13, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-1433794 -
Nuša trgovina z mešanim blagom z 1. 4.
1996. s-22061

Gradis SPO, Šmartinska 32, Ljubljana,
blok naročilnic od številke 5567 do številke
5600. s-22107

Škrabec Marija Zdenka, Aleševčeva 40,
Ljubljana, obrtno dovolenje, št.
029540/0321/00-38/1995. s-22250

sž železniško gradbeno podj., Ob zeleni
jami 2, Ljubljana, izkaznico o prostovolj-
nem zdravstvenem zavarovanju na ime Ma-
rić Lojz, št. LJ 2504442060. s-22163

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Amon Andrej, Babno 24 A, Celje, potni
list št. BA 126435. p-22022

Ban Tatjana, Simona Jenka 12, Domža-
le, potni list št. AA 696903. p-22103

Beden Zlatko, Kristanova ulica 2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 673652. s-22259

Begeš Aleksandra, Na trati 59, Lesce,
potni list št. AA 422442. s-22243

Bitenc Jakob, Podgorska c. 34, Ljublja-
na, potni list št. AA 452982. s-22014

Božič Nina, Kvedrova 3, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. 28358. p-22122

Bratić Ado, Koprska ulica 5, Izola, potni
list št. AA 508070. p-22090

Đuraković Mario, Dežmanova 1, Lesce,
potni list št. BA 446044. p-22008

Đuraković Nevenka, Dežmanova 1, Les-
ce, potni list št. AA 329865. p-22009

Fini - Bergant Marjetica, Rehetorel str.
67, 9016 St. Gallen, potni list št. BA 14994.
s-22057

Gorenc Božica, Stanetova ulica 24, Ce-
lje, potni list št. AA 409554. g-22188

Gregorič Marjan, Stranska vas 42, Novo
mesto, potni list št. AA 235911. p-22052

Grošelj Angela, Rožna dolina c. XV/22,
Ljubljana, potni list št. AA 763070. s-22098

Hamler Emil, Nova vas pri Ptuju 115,
Ptuj, potni list št. AA 617691. s-22097

Hribar Stanislav, Repnje 1, Vodice, pot-
ni list št. BA 15323, izdala Upravna enota
Ljubljana 31. 5. 1993. s-22198

Jerman Jasna, Ročevnica 57, Tržič, pot-
ni list št. AA 190207. p-22001

Jerman Vesna, Ročevnica 57, Tržič, pot-
ni list št. AA 190210. p-22002

Jokič Dragomir, Pot k Savi 38, Ljublja-
na, potni list št. AA 604365. s-22025

Jokič Đulazare, Pot k Savi 38, Ljubljana,
potni list št. AA 604384. s-22027

Jokič Grozdana, Pot k Savi 38, Ljublja-
na, potni list št. AA 604385. s-22026

Kališnik Andrej, Simona Jenka 1, Dom-
žale, potni list št. BA 365968, izdala UE
Domžale. s-22072

Kavčič Alojz, Gosposka ulica 1, Celje,
potni list št. BA 450223. p-22095

Kneževič Igor, Vojkova c. 71, Ljublja-
na, potni list št. AA 817700. s-22058

Kokalj Edita, Kovorska cesta 23, Tržič,
potni list št. AA 727861. p-22031

Kolar Jožef, Večeslavci 36, Rogašovci,
potni list št. AA 050900. p-22018

Kos Zlatko, Črneče 72, Dravograd, potni
list št. AA 40292. p-22047

Kos Luka, Matjaževa ulica 11, Ljublja-
na, potni list št. AA 587785. s-22192

Kostreš Zvonko, Goriška 47, Velenje,
potni list št. BA 202505. p-22085

Kotar Janez, Brodarska 10, Litija, potni
list št. BA 198696, izdala UE Litija. s-22221

Kotar Majda, Brodarska 10, Litija, potni
list št. AA 838809, izdala UE Litija. s-22222

Kramar Aleš, Prešernova 3, Kamnik, pot-
ni list št. AA 955260. p-22016

Kuntarič Vincenc, Koroškega bataljona
3, Ljubljana, potni list št. AA 770234.
s-22092

Kurent Vinko, Plečnikova 9, Maribor,
potni list št. AA 0104417. p-22050

Lamovec Tatjana Marija, Postojnska uli-
ca 3, Ljubljana, potni list št. AA 874679,
izdala Upravna enota Ljubljana 2. 4. 1993.
s-22225

Lampe Boris, Partizanska 19, Maribor,
potni list št. AA 64293. p-22007

Likar Petra, Šempeter v Savinjski dolini
99, Šempeter, potni list št. AA 863312.
p-23003

Logar Matija, Britof 265, Kranj, potni
list št. AA 138458. g-22189

Lorenčič Zoran, Prežihova ulica 27, Le-
nart, potni list št. AA 187872. m-591

Maksić Robert, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 218888. s-22040

Marković Miljo, Grajska 39, Bled, potni
list št. AA 173521. p-22098

Milojević Alojzija, Kragujevački okto-
bar 82, Kragujevac, potni list št. BA 263803.
m-587

Mislej Nada, Kogojeva 11, Lucija, Por-
torož, maloobmejno prepustnico, št. AI
14432. g-22139

Mlaker Olga, Šmarjeta 20, Rimske To-
plice, potni list št. AA 652956. p-22089

Nanut Samo, Cankarjeva 84, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 25512.
p-22093

Nemec Angel, Kromberk, Pri hrastu 7,
Nova Gorica, potni list št. AA 350209.
p-22019

Okorn Aleksandra, Prušnikova ulica 16,
Vojnik, potni list št. AA 540430. p-22023

Okroglič Marko, Rozmanova 21, Koper,
potni list št. BA 226914. g-22140

Papež Ana, Ob suhi 4/c, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 841489. p-22083

Papež Hinko, Ob suhi 4/c, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 840846. p-22091

Paulič Romuald, Brode 24, Vransko, pot-
ni list št. AA 150468. p-23002

Podkrajšek Sonja, Hotunje 37/b, Šentjur
pri Celju, potni list št. AA 812473. p-22079

Potisek Dejan, Jamova c. 72, Ljubljana,
potni list št. AA 42956. s-22210

Pucko Damijan, Renkovci 4 c, Lendava,
potni list št. AA 267449. p-22078

Radoševič Vlado, Kovorska cesta 51, Tr-
žič, potni list št. AA 361646. p-22044

Rakovec Lidija, Celovška cesta 87, Ljub-
ljana, potni list št. AA 217224. s-22060

Rihter Dušan, Zg. Škofije 70/c, Koper,
potni list št. BA 177266. p-22051

Romić Mihajlo, Preglov trg 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 291217, izdala Upravna
enota Ljubljana 6. 7. 1992. s-22149

Rukše Jože, Hrušica 39, Novo mesto,
potni list št. BA 356334. p-22053

Serdarevič Mejra, Cesta na jezero 13,
Cerknica, potni list št. AA 491151. p-22017
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Skok Danica, Štorje 27, Sežana, potni
list št. AA 915141. p-22060

Stritih Bojan, Podkraj 7 D, Velenje, pot-
ni list št. AA 805266. p-22020

Strnad Branko, Novi svet 14, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 422955. s-22051

Stupan Marija, Dragočajna 4 A, Smled-
nik, potni list št. AA 930109. s-22201

Svenšek Boštjan, Polje 361, Ljubljana,
potni list št. AA 874600. s-22181

Šac Igor, Rošph 215, Maribor, potni list
št. BA 107951. p-22094

Šinigoj Barbara, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, potni list št. AA 844793.
p-22077

Šinigoj Boris, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, potni list št. AA 844792.
p-22076

Šinkovec France, Mestni trg 19, Škofja
Loka, potni list št. AA 422969, izdala
Upravna enota Škofja Loka 21. 10. 1992.
s-22021

Šlebir Janez, Steletova 5, Kamnik, potni
list št. AA 643051. s-22088

Tanev Ivan, Borovnikova 9, Maribor,
potni list št. BA 395076. p-22087

Tomažič Jože, Gornja Vačkova 14, Le-
nart, potni list št. AA 023363. p-22055

Uršič Matija, Gradišče pri Vipavi 15,
Ajdovščina, potni list št. BA 216326.
p-22092

Valantič Dimitrij, Ul. Gradnikove briga-
de 11, Nova Gorica, potni list št. AA
354433. p-22082

Vasić Velemir, Panonska ul. 2, Maribor,
potni list št. BA 293023. p-22080

Veskovič Primož, Blejska Dobrava 132,
Blejska Dobrava, potni list št. AA 663067.
p-22086

Vetrih Karmen, Badovinčeva 18, Laško,
potni list št. AA 415386. p-22088

Vilfan Tanja, Gruberjevo nabrežje 14,
Ljubljana, potni list št. AA 446739, izdala
Upravna enota Ljubljana 11. 4. 1996. s-22161

Vukadin Anica, Betnavska cesta 127,
Maribor, potni list št. BA 371931. p-22049

Zagorc Ivan, Jakčeva ulica 38, Ljublja-
na, potni list št. AA 971548. s-22154

Zagorc Janja, Sava 41 A, Sava, potni list
št. BA 327344. s-22119

Zdolšek Oswald, Vorančeva 29, Poljča-
ne, potni list št. BA 307261. p-22048

Zlatič Vanda, Jagodje, Ilirska 15, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. 1681. p-22084

Zrimšek Jure, Lobetova ulica 30, Novo
mesto, potni list št. AA 553646. p-22054

Zvržina Mojca, Jakčeva 24, Ljubljana,
potni list št. AA 579110, izdala SO Domža-
le. s-22078

Žagar Iztok, Viška cesta 56 a, Ljubljana,
potni list št. AA 291275, izdala UE Ljublja-
na 6. 7. 1992. s-22165

Druge listine

Abidaja Raman, Sorška c. 16, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. 0381547.
g-22117

Ahec Joško, Turjak 5, Turjak, delovno
knjižico. s-22075

Albreht Pondelek Vida, Novovaška 30,
Žiri, spričevalo, izdano na ime Pondelek
Vida. g-22190

Ambrož Andrej, Jarška cesta 57, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
183116. s-22100

Ambrožič Jažef, Šutna del. 33, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809529, št. reg. 38378. s-22153

Antonin Tomaž, Podgorska pot 13, Kam-
nik, dijaško mesečno vozovnico, št. 6975,
izdal LPP. s-22162

Arslanovič Bejamin, Jenkova 9, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058142. p-22096

Avsec Bernarda, Šklendrovec 45, Zagor-
je, vozovnico, št. 192253. p-22074

Avtohiša Murska Sobota, M. Kuzmiča
19, Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
AO 0304260. p-22028

Avtohiša Murska Sobota, M. Kuzmiča
19, Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
AO 0304142. p-22027

Aškovič Ljubiša, Tbilisijska ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 246732, št. reg. 121217. s-22253

Bajrami Haljilj, Koble 15, Loče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8695.
p-22058

Ban Tatjana, Ul. Simona Jenka 12, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21498. s-22155

Bandur Zoran, Rošnja 14 c, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 98677. m-594

Bardorfer Mojca, Koblarjeva 11, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 21760.
s-22080

Bartaković Jelka, Fabianijeva ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 245025, št. reg. 186167. s-22102

Baša Mitja, Cvetlična 32, Šempeter pri
G., delovno knjižico. p-22038

Beranek Matjaž, Klemenova 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7864.
s-22249

Berginc Suzi, Mala vas 88, Bovec, spri-
čevala 1., 2., 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gostinske šole.
g-22142

Berlec Franc, Mali Jelnik 11, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18677.
s-22152

Bešter Alenka, Zg. Besnica 62, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 599564, št. reg. 42488, izdala UE Kranj.
s-22207

Beštjak Boris, Pobegi, C. istr. brigade
61, Koper, vozniško dovoljenje, št. 6289.
g-22033

Bećirović Nurija, Lopare, spričevalo za
voznika motornih vozil, šolsko leto, mati-
čan št. III/2184. s-22247

Bizjak Majda, Cesta na Klanec 8/6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št S
643005, št. reg. 13494, izdala UE Kranj.
g-22186

Biček Andreas, Ulica gorenjskega odre-
da 6/13, Kranj, delovno knjižico. g-22205

Boben Martin, Hudovernikova ulica 1,
Ljubljana, potrdilo za voditelja čolnov, št.
02/13-2603/7-94. s-22008

Bobnarič Suzana, Veliki obrež 18, Do-
bova, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12830. p-22043

Bohar Drago, Lucova 24, Gornji Petrov-
ci, zavarovalno polico, št. 128666. s-22254

Bosnič Elvir, Bratov Učakar 84, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 29974.
s-22048

Bražetič Anto, Moša Pijade 4/16, Črno-
melj, spričevalo o končani šoli za voznike,
št. 3633, izdano leta 1978, na ime Dražetič
Radovan. g-22045

Brenčič Silva, Petkovec 39, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4835,
ser. št. S 853594. s-22109

Brkič Merisa, Šišenska 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10564.
s-22071

Bulc Emilija, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika, izdala Sred-
nja ekonomska šola v Ljubljani leta 1971 na
ime Manzoni Emilija. s-22065

Burzanovič Marjan, Reška c. 19, Kozi-
na, vozniško dovoljenje, izdala UE Sežana.
p-22032

CA-SKB, Slovenska 54, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 277816. m-588

Cafuta Marko, Ob potoku 28, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5223.
s-22183

Cerovec Milena, Zg. Jakobski dol 3, Ja-
kobski dol, diplomo Upravno administartiv-
ne šole v Mariboru, šolsko leto 74775.
m-586

Cotič Matjaž, Zalošče 10, Dornberk, za-
varovalno polico, št. 097899. p-22101

Cvitkovič Maja, Gornji Rudnik IV/15,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
984. s-22083

Čavševič Ana, Vevška c. 48 c, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39690.
s-22086

Čehovin Martin, Branik 209, Nova Gori-
ca, potrdilo o znanju CPP. p-22037

Černeka Benjamin, Kajuhova 14, Mur-
ska Sobota, zavarovalni polici, št. 97823
in0349309. p-22067

Črešnjevec Darija, Zavčeva 10, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24528.
g-22203
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Čufer Leon, Podrodica 1, Bohinjska Bi-
strica, dijaško mesečno vozovnico, št.
24541. s-22150

Čuk Edvard, Tržaška 4, Postojna, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije Ajdovščina.
p-22075

Džajič Emil, Rovte 112, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 659970, št. reg.
4712. s-22138

Damijan Ana, Hafnerjevo naselje 46,
Škofja Loka, spričevalo 4. letnika Gimnazi-
je Boris Ziherl v Škofji Loki, izdano leta
1978. s-22099

Damjanovič Darjan, Petkovškovo na-
brežje 45, Ljubljana, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 34923. s-22246

Damjanovič Don, Petkovškovo nabrežje
45, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 34924. s-22245

Dežman Boštjan, Ribno, Gorenjska 17,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 20535.
g-22174

Debevc Miha, Gorenjska cesta 13, Men-
geš, potrdilo o homologaciji, št. A0155610,
št. šasije WVWZZZ7MZTV006354.
s-22106

Derenčin Darja, Planina 16, Planina, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1190, izdal
SAP Ljubljana. s-22261

Dermastia Alenčica Tanja, Lamberger-
jeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 848073, št. reg. 57211.
s-22237

Dečman Metka, diplomo. p-22025

Dindić Asmir, Spodnja slivnica 121 A,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12823. s-22006

Djukanovič Dušan, Ulica Bratov Učakar
86, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 933227, št. reg. 147807. s-22012

Dobovišek Alenka, Dunajskla cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 611610, št. reg. 39257. s-22112

Dolenc Jure, Slovenska cesta 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026188, št. reg. 206010. s-22039

Dolenc V. Vinko, Ul. bratov Učakar 60,
Ljubljana, spričevalo o specialističnem iz-
pitu iz nevrokirurgije, izdano leta 1974.
s-22095

Dominič Veronika, V Loki 27, Brezovi-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje-
gostinske šole v Ljubljani. s-22018

Donoša Danijel, Prvomajska 20, Murska So-
bota, zavarovalno polico, št. 0370774. p-22026

Došenovič Branko, Lusci Palanka, di-
plomo šole za voznike motornih vozil na
Ježici, opravljena leta 1985. s-22168

Drašković Andreja, Ul. Emila Adamiča
43, Dobrova, spričevalo 1. letnika Peda-
goške gimnazije, izdano leta 1973, na ime
Tomšič Andreja. s-22144

Đukić Samo, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893055, št. reg. 155861. s-22127

Erman Marjetka, Šentjanž 62, Šentjanž,
spričevalo I. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1995. s-22220

Fabec Renata, Žabice 40, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
691518. s-22151

Fabian Tea, Gasilska 28 B, Šenčur, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-22129

Fijavž Ivan, Pongrec 66, Griže, zavaro-
valno polico, št. 312326. g-22133

Frank Janez, Velika Ligojna 71, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13002,
izdala občina Vrhnika. s-22073

Gajski Tibor, Jadranska ulica 2, Ljublja-
na, indeks Srednje šole za elektroenergiti-
ko. s-22111

Gnjatić Danilo, Strma pot 11, Portorož,
indeks, št. 09015890 Visoke pomorske in
prometne šole Portorož. p-22100

Gojkovič Boštjan, Sp. Hajdina 47/B,
Ptuj, delovno knjižico, reg. št. 45329.
p-22014

Goličnik Terezija, Šmihel nad Mozirjem
26, Mozirje, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Celje, izdano leta 1984. s-22232

Gorišek Roman, Glinje 4, Braslovče, za-
ključno spričevalo nad. programa za trg. po-
slovodjo iz leta 1984. g-22031

Gosak Damjan, Kosovelova 10, Zagorje,
potrdilo o znanju CPP, št. 94932. p-22030

Gruškovnjak Marko, Šarhova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732384, št. reg. 135998. s-22035

Gutič Romana, Kalanova 5, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17627, iz-
dalLPP. s-22224

Halilagić Alen, Bokalova 212, Jesenice,
spričevalo SGTEŠ Bled, šolsko leto 92/93.
g-22187

Harmel Matjaž, Lokvkova 15, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5772.
g-22141

Hasanagić Sead, Lododer 65, Bosanska
Krupa, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1983. s-22013

Hojak Drago, Ul. Iga Grudna 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
972752, št. reg. 5373. s-22136

Horvat Jožef, Gabernik 16, Juršinci, spri-
čevalo 7. razreda OŠ Juršinci. p-22041

Horvat Jožef, Gabernik 16, Juršinci, de-
lovno knjižico, reg. št. 28088. p-22042

Hriberšek Simona, Henrika Freyerja 4,
Idrija, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
trgovinsko dejavnost, izdano leta 1991.
s-22211

Humar Saša, Markova pot 11, Šempeter
pri G., vozniško dovoljenje, kat. GH.
p-22036

Igličar Mojca, Gregorčičeva 2, Loga-
tec, diplomo Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, št. II/266, na ime Pajsar Mojca.
g-22212

Ikić Anto, Štrepci, Štrepci, potrdilo o
opravljenem tečaju za voznike težkih vozil
- viličarji, izdano leta 1994. s-22166

Irt Pavel, Zbilje 12 a, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 391835,
št. reg. 190499. s-22062

Jakimova Suzana, Sp. Praproče 2, Luko-
vica, listino, št. D 500140. g-22046

Jamnik Franc, Ob pošti 11, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891959, št. reg. 175616. s-22169

Jazbec Janko, Horjul 108 A, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1026344, št. reg. 93324. s-22229

Jereb Mojca, Staničeva 33 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22906.
s-22020

Jevšinek Vesna, Trubarjeva 10, Celje,
spričevalo III/365. p-22004

Jevšinek Vesna, Trubarjeva 10, Celje,
diplomo Upravne šole-upravni tehnik.
p-22005

Jeza Nataša, Ob ribniku 3, Selnica ob
Dravi, zaključno spričevalo OŠ Selnica ob
Dravi, šolsko leto 85/86. m-592

Jovičič Svijetko, Titova 72, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
668756. g-22216

Juras Irena, Cesta 24. junija 84, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
191278, S 446907, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-22227

Jus Aleš, Kozminci 15 c, Podlehnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 32690.
g-22230

Kapić Hanca, Tomačevo 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730528, št. reg. 197064. s-22087

Kepic Primož, Luže 37, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 805114,
št. reg. 38538. g-22206

Kern Srečko, Potok pri Komendi 1, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6366. s-22171

Klemenčič Maksimiljan, Tomšičeva uli-
ca 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 420293, št. reg. 15438. s-22255

Knoll Borut, Planina 72, Kranj, vozniško
dovoljenje, št. S 80682, št. reg. 7554, izdala
UE Kranj. g-22208

Kocman Teodor, Volaričeva ulica 20,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8003. s-22252

Kodrič Damjan, Kičar 10/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 29763. g-22180

Kokalj Franc, Kresnice 23 B, Kresnice,
zavarovalno polico, št. 0310337 in zeleno
karto, št. 0262354. s-22228

Kolar Jože, Kovača vas 140, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
15713. g-22132

Kolar Roman, Zoisova 11, Kranj, diplo-
mo Srednje šole pedagoško, računalniške in
naravoslovne usmeritve Kranj. g-22204
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Kolarič Anita, Vinski vrh 27, Miklavž,
spričevalo 2. in 3. in zaključno spričevalo.
g-22176

Kolmančič  Vladimir,  Grajska  c.  42,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. GH.
p-22013

Koren Anton, Lokve 15, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. F, št. 9381. p-22063

Koritnik Barbara, Dovje 106 B, Mojstra-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 34090.
s-22037

Korče Tina, Gornji Rudnik 4/15, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 32818.
s-22036

Kovačič Franka, Pobegi, Izvidniška 13,
Koper, spričevalo o zaključnem izpitu.
g-22113

Kozar Tanja, Brengova 60, Cerkvenjak,
spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne
in naravoslovno matematične šole Jožeta
Lacka Ptu, letnik 1986. m-596

Krajnc Franc, Gotovlje 107, Žalec, voz-
niško dovoljenje. p-22072

Kraljič Stanko Adriatic d. d., Vizore 10,
Nova cerkev, zavarovalno polico, št.
291573. g-22034

Kranjc Sandi, Lancova 20, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 20911.
g-22175

Kranjc Silva, Drežnica 7, Kobarid, letno
spričevalo Tehniške tekstilne šole v Kranju,
izdano leta 1983, na ime Bizjak Silva.
s-22200

Kranjc Štefka, Dolenje Jezero 47 A,
Cerknica, zavarovalno polico, št. 027363.
g-22024

Krešič  Ana,  Brilejeva  21,  Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4591.
s-22167

Križ Marjan, Trava 1, Draga, spričevalo
o zaključnem izpitu št. 284/42 Tehniške šo-
le za lesarstvo - finalna smer, izdano leta
1976. s-22157

Krničar Andreja, Remčeva 13, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28423.
g-22114

Kruh Matevž, Tomažičeva ulica 40,
Ljubljana, indeks št. 059, Veterinarske fa-
kultete. s-22239

Kujundžija Đuro, Beograd, spričevala 1.,
2. in 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu, izdal IC Litostroj v Ljubljani. s-22164

Kutnar Nataša, Muljava 10, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14995, izdala UE Grosuplje. s-22233

Lakoše Edita, Gašperičeva 2, Miklavž,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Maribor, šolsko leto 80/81 in 81/82.
m-582

Lanesič Stjepan, Kidričeva 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21872,
izdala UE Velenje. p-22057

Lang Katica, Miklavška 9/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95472 -
dvojnik. m-584

Lapajne Mirko, Kamnje 34, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9273. g-22128

Lapanje Sandi, Šempas 164, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BCE. p-22061

Lavš Majda, Mariborska ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
241606, št. reg. 5626. s-22054

Lebič Andrej, Slatina 16, Šmartno v Rož-
ni dolini, vozniško dovoljenje, št. 35088.
p-22071

Lipoglavšek Marjan, Carja Dušana ulica
18 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 688713, št. reg. 100509. s-22090

Ljujić Aleksandra, Ul. Metoda Mikuža
18, Ljubljana, indeks Pravne fakultete v
Ljubljani. s-22170

Majcen Katarina, Na obrežju 6, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13530.
g-22125

Majster Karmen, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001642, št. reg. 201345. s-22251

Maksić Nina, Koseze 2 F, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 974704.
s-22049

Mali Martin, Cesta treh talcev 34, Meki-
nje, zaključno spričevalo Poklicne kovin-
sko in elektro šole, izdano leta 1972.
s-22248

Mali Martin, Cesta treh talcev 34, Meki-
nje, spričevalo 3. letnika Poklicne kovinar-
ske stroke v Kranju, izdano leta 1972.
s-22097

Manfreda Peter, Modrej 39/B, Most na
Soči, potrdilo o znanju CPP, št. 694681.
p-22064

Marinc Jože, Skozi gaj 16, Prebold, spri-
čevalo. p-22059

Marinšek Saško, Toledova ul. 54, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7281.
m-597

Marušek Marjan, Draženci 34 c, Ptuj,
odločbo obrtnega dovolenja. g-22217

Matevžič Simon, Deskle, Petra Skalarja
17, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-22040

Matijević Igor, Ljubljanska ul. 25 b, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Srednje šole pe-
dagoško kulturne usmeritve v Mariboru, let-
nik 1990. m-589

Mavn Darinka, Pot v Kojsko 17, Vojnik,
diplomo. p-22006

Maček Irena, Liminjanska 89, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10968 SI
25807. s-22015

Maček Irena, Liminjanska 89, Portorož,
potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/13-2161/
3-95. s-22016

Medved Tadeja, Polje cesta VI 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141345, št. reg. 105730. s-22093

Mencej Rok, Šaranovičeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 153404, S 689731, izdala UE Ljubljana.
s-22010

Merlak Miha, Cesta Dolomitskega odre-
da 45, Log pri Brezovici, vozniško dovolje-
nje, kat. BCGH, št. 9071. s-22052

Mikašinovič Jadran, Gažon 40, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-22202

Miklavc Rosanda, Gradnikova 18, Ka-
nal, vozniško dovoljenje, kat. B. p-22073

Miklavčič Bojan, Ulica Iga Grudna 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892709, št. reg. 83682. s-22063

Mitrović Dragica, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 197426, S 810838, izdala UE Ljubljana.
s-22235

Mlakar Anja, Ob žici 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 12573.
s-22067

Mlakar Feliks, Žabjak 39, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 20871. g-22121

Može Lara, Dutovlje 124 /a, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14409, izda-
la UE Sežana. s-22030

Molek Ana, Društvena ulica7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768189, št. reg. 110645. s-22055

Moškrič Boštjan, Litijska cesta 280,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 410877, št. reg. 185377. s-22001

Mrkun Maja, Pod vasjo 29 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23445.
s-22002

Munda Vida, Verovškova 51, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 164188,
S 929305. s-22084

Murko Tomaž, Ljubno, potrdilo o zna-
nju CPP. p-22066

Nagy Mihajlo, Kampel 105, Koper, de-
lovno knjižico. g-22115

Notersberg Marjana, 5. prekomorske 3,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23609. g-22179

Novak Mirko, Dragomerška cesat 39,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10629. s-22041

Novak Slavka, Frankovo naselje 173,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16210. s-22197

Obreza Aleksander, Senčna vas 30, Me-
žica, diplomo, št. 93 Metalurško industrij-
ske šole Ravne na Koroškem, šolsko leto
65/66. s-22194

Ograjenšek Nataša, Gotovlje 90/b, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403399. p-22024

Ograjšek Olga, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. s-22101

Ogulin Andreja, Vavpča vas 15 a, Se-
mič, delovno knjižico, ser. št. A 0244093.
p-22099

Osolnik Marko, Cankarjeva ulica 5, Dob,
preklic indeksa, objavljen v UL. št. 18/96.
s-22135
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Pavlinič Mitja, Koroška 75, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105577.
m-595

Pavšek Žiga, Cesta Andreja Bitenca 62,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6469. s-22213

Perme Zlata, Groharjeva 18, Kamnik, za-
varovalno polico, št. 0740511, PR 3-50%.
s-22256

Petek Alenka, Gubčeva 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69009.
m-583

Petrič Slavko, Topol pri Begunjah 20,
Begunje pri Cerknici, zavarovalno polico,
št. 0357158. g-22130

Petrovič Urška, Stritarjeva 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11238.
s-22145

Pezderšek Janko, Dobovec 40 B, Roga-
tec, delovno knjižico. p-22056

Pečan Tanja, Kotna pot 10, Brezovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13126.
s-22038

Pižem Gorazd, Nova pot 84, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
175749. s-22096

Piko Rajko, Trg 4. aprila, Mežica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovi-
narske šole v Mariboru, letnik 1982. m-590

Piletič Boris, Mali Slatnik 18, Novo me-
sto, spričevalo, št. 16/79. g-22120

Pilih Boris, Ul. Bratov Učakar 124, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 972518, št. reg. 199687. s-22173

Pinter Bojan, Nušičeva 28, Celje, listino.
p-22069

Pipan Darjo, Križ 159, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 6521. p-22104

Pirc Aleš, Povšetova ulica 89, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 007029.
s-22242

Pirc Janez, Pot Draga Jakopiča 27, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Avtomehanične
šole v Ljubljani, izdano leta 1981. s-22196

Piskar Janez, Smrtnikova ulica 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-22091

Piškur Andrej, Archimetova 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4955.
s-22070

Plantan Marija, Dol. težka voda 24, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGFH,
št. 17204. g-22215

Poberžnik Matjaž, Gmajna 31, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11114. g-22209

Podboj Damjan, Mladinska 7, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11586. p-22033

Poderžaj Slavko, Mala Račna 36, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2902. s-22028

Podgrajšek  Branko,  Loška  gora  20,
Zreče,  vozniško  dovoljenje,  št.  8477.
p-22070

Pogačar Ana, Ob potoku 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13141.
s-22103

Pogačnik Marjan, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, diplomo Ekonomske fakultete v Ljub-
ljani, izdana leta 1976. s-22177

Polak Viljem, Ilovci 41, Ivanjkovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3455.
p-22011

Polanec Jožef, Bisečki vrh 58, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
29557. g-22231

Povalej Frida, Podljubelj 29, Tržič, potr-
dilo o strokovni usposobljenosti za trgov-
skega poslovodjo št. 844-51/94, izdano
13. 4. 1994. s-22159

Povalej Frida, Podljubelj 29, Tržič, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole, izdano leta 1972 v Kranju na ime
Dijak Frida. s-22160

Praček Gregor, Preglov trg 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5594.
s-22085

Pretnar Valentin, Kamovci 36, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5168. p-22046

Prevc  Jure,  Studeno  18,  Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
12229, izdala Upravna enota Škofja Loka.
s-22223

Primc Barbara, Brod 36 A, Novo mesto,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-22184

Pušnik Marija, Gradišče 9, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12036. g-22044

Pušnik Marko, Rogaška Slatina, voz-
niško dovoljenje, št. 16388. p-22045

Pušnik Urša, Clevelandska 47, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33040.
s-22089

Pučnik Marko, Vinarje 111, Zgornja
Ložnica, vozovnico na relaciji Preloge - Ma-
ribor. g-22178

Ržek Mirko, Gorenje Brdo 12, Poljane,
zavarovalno polico, št. 0271954. g-22047

Radovan Jožica, Ulica Iga Grudna 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 324115, št. reg. 121234. s-22064

Raitmaier Miran, Prežihova 12, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10698.
p-22010

Ravnikar Blaženka, Radio cesta 10,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26128. s-22257

Ravnikar Jadranka, Bratovševa ploščad
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 389181, št. reg. 35904.
s-22238

Rijavec Zagorka, Poljanski nasip 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 240953, št. reg. 11705. s-22094

Rkman Miro, Ulica bratov Učakar 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889697, št. reg. 141967. s-22191

Romih Damijan, Toneta Sel. 5, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7857.
p-22003

Rupnik Bogdan, Stara Fužina 58, Bo-
hinjsko jezero, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 22608. g-22126

Sagernik Katarina, Otiški vrh 142, Šent-
janž pri Dravogradu, diplomo tehniško na-
ravoslovno pedagoške usmeritve, št. 326,
izdana leta 1880. g-22219

Salmič Tatjana, Kočna 12, Blejska Do-
brava, zavarovalno polico, št. 21294 s ku-
pončki. g-22023

Sandevska Nataša, Bilečanska 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16076.
s-22104

Saržina Franko, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEF.
p-22012

Sarjaš Gabrijela, Jakčeva 43, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34201.
s-22053

Selišnik Janez, Ulica Bratov Učakar 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 121601. s-22042

Selišnik Janez, Ulica Bratov Učakar 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 227698.
s-22043

Seljimi Ljuan, Križevniška 5, Ljublja-
na, spričevalo III. letnika Srednje gostin-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-22009

Simončič Anita, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114363, S 512691, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-22226

Sirk Martin, Dobravica 21, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 13308.
g-22123

Skaza Jana, Volkmerjeva 27, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 32651.
g-22218

Skutnik Hubert, Ob polju 4, Muta, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika SKŠ Muta. p-22102

Slak Polončič Zdenka, Ul. Vide Pregar-
čeve 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
BGH, št. S 929720, št. reg. 199352. s-22193

Slavič Marko, Levstikov trg 4 a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
119709, S 545953. s-22074

Stanković Dušan, Polje cesta V/4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
150264, S 1002224. s-22076

Starina Stanko, Leskovec 17, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3842.
p-22062

Stayeria d. o. o., Podgorje 12 a, Zabu-
kovje, zavarovalno polico, št. 088684.
p-22068

Stipić Niko, Trg 15. aprila 1, Divača,
diplomo za voznike motornega vozila, št.
VIII/490. p-22065

Stopar Majda, Šentjurje 20, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2547.
s-22260
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Stopar Petra, Jenkova ulica 5, Kranj, di-
plomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
izdana leta 1992. s-22003

Strnad Branko, Novi svet 14, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21047. s-22050

Sušnik Dušan, Kajuhova pot 10, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3913. s-22004

Šabić Marko, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
81424. s-22146

Šega Marija, Stanovsko 66, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BG, št. 17145.
g-22131

Šelih Ivanka Adriatic d. o. o., Šarhova 8,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
0292474. g-22029

Škabar Tanja, Cesta 27. aprila 31, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
031822. s-22059

Škrinjar Aleksij, Trubarjeva 9/A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-22035

Šmid Stanko, Goriška ulica 71, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S652574, št. reg. 59632. s-22195

Štepec Ludovik, Veliki Gaber 7, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 1942, izdala Občina Trebnje.
s-22241

Štifter Gregor, Zoisova 30 a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28411,
izdala UE Domžale. s-22081

Štrigl Peter, Libeliška gora 18, Libeliče,
spričevalo SŠ Slovenj Gradec, šolsko leto
91/92. g-22118

Štrukelj Rok, Primorska 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 192652, S
516189. s-22069

Štuhec Senegačnik Barbka, Vošnjakova
ulica 7, Ljubljana, diplomo Filozofske fa-
kultete v Ljubljani - smer primerjalna knji-
ževnost in filozofija, izdana leta 1992.
s-22108

Švab  Simon,  Alpska  c.  1,  Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 24276.
g-22022

Ščavničar Peter, Boračeva ulica 41, Ra-
denci, delovno knjižico, reg. št. 2833, ser.
št. 144131. p-22034

Tavčar Tatjana, IX korpus 13, Piran, za-
varovalno polico, št. 0207025. g-22032

Težak Gregor, Ulica bratov Učakar 38,
Ljubljana, zaključno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1991. s-22199

Teran Jože, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 345. p-22029

Tomc Andraž, Adamičeva ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo III. letnika Srednje gradbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1995. s-22147

Topovšek Nada, Grajska vas 15/g, Go-
milsko, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
402708. p-22081

Tratnik Friderik, Ob Meži 29, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3353,
izdala UE Ravne na Koroškem. p-22120

Trobec Pahor Regina, Seričevo 47, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 931982, št. reg. 85967. s-22143

Trunkl Adelo, Kampel 36 a, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 27699. g-22116

Ulrych Tadeja, Glinškova ploščad 23, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico. s-22066

Ulčar Boštjan, Planina 6, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 735091, št. reg.
43708. s-22172

Urh Bojan, Tržaška cesta 142, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
659921, reg. št. 4925. s-22156

Valančič Bojan, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 599638, št. reg. 28966. s-22056

Velić Zulfo, Cerska BB, Vlasenica, di-
plomo Srednje gradbene šole Ivana Kavči-
čav Ljubljani, izdana leta 1985. s-22110

Vesel Slavica, Lazec 7, Draga, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole za far-
macijo in zdravstvo, izdano leta 1992.
s-22005

Vidmar Anže, Gotska 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 20887. s-2279

Vidmar Bojan, Preserje 9/A, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABF. p-22039

Vidović Snežana, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19610, izdal LPP. s-22158

Vipotnik Borut, Polene 3, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11682. p-22021

Vizlar Zoran, Cesta kom. Staneta 14, Li-
tija, diplomo Srednje šole za elektroenerge-
tiko, izdana leta 1985 v Ljubljani. s-22240

Vlahinič Mirko, Luize Pesjakove 14,
Ljubljana, delovno knjižico. s-22258

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Vovk Vojko, Ul. osvobodilne fronte 2,
Izola, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
notranje zadeve v Tacnu, izdano leta 1972.
s-22019

Vozlič Andrej, Kidričeva 116, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21580.
s-22185

Vrhovnik Helena, Kašeljska cesta 121,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 305904.
s-22007

Vukič Marina, Viška 49 c, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26984.
s-22244

Vukovac Arpad, Podlubnik 154, Škofja
Loka, dijaško mesečno vozovnico, št. 7531,
izdal LPP. s-22148

Zadravec Snežana, Viška 67, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico. s-22082

Zakelšek Gorazd, Grdina 14, Stoperce,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
Maribor in diplomo zaključnega izpita, let-
nik 1994. m-593

Zakošek Branka, Vremska gorica 16, Bu-
če, spričevalo 1. in 2. letnika SZŠ Celje.
g-22134

Zakošek Branka, Vrenska gorca 16, Bu-
če, spričevalo OŠ Kozje. g-22137

Zavec Slavica, Hrastovec 135, Zavrč,
spričevalo, šolsko leto 92/93. g-22214

Zorič Petar, Turnerjeva 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 97839.
m-585

Zvržina Mojca, Jakčeva 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 189345,
S 484036. s-22079

Žebalc Boris, Podrečje 77, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 25302.
s-22105

Žibert Slavica, Likarjeva 17, Brestanica,
spričevalo o končani OŠ v Koprivnici, izda-
no leta 1966. g-22122

Žitko Miran, Vilharjeva ulica 13, Postoj-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
šole za lesarstvo, izdano leta 1977. s-22011

Žumer Matjaž, Jenkova 13, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-22182

Žuran Damjan, Drstelja 32, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 35915.
g-22124

Žučko Samo, Radohova vas 39, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 13992, izdala UE Grosuplje.
s-22234


