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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-32628

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05369 z dne 8. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa KOVINSKA INDUSTRIJA IG, p.o., se-
dež: Ig pri Ljubljani 233/A, Ig pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/00744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme in ustanovite-
ljev, osnovni kapital, spremembo zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št. : 5034418
Firma: Kovinska industrija Ig, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 244,611.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 16. 8. 1995, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podkrižnik Stane, dipl. inž. ter za-
stopniki Bizaj Boleslav, Hiti Marjan in Str-
mole Edvard, razrešeni 5. 9. 1995; direktor
Podkrižnik Stanislav, Škofljica, Jagrova uli-
ca 38, Lavrica, imenovan 5. 9. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Padar Roman,
Orhini Franc in Vrhovnik Ljudmila, vstopili
16. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1995: 281 Pro-
izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Slošna mehanična dela; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 454 Za-
ključna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00410/00266-1995/IJS z dne 14. 11. 1995.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 1089/94 Rg-24630

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

Družba LUMA, inženiring na področ-
ju strojne tehnologije, d.o.o., Ulica Fra-
nja Malgaja 44, Šentjur, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Ivan Ljubej in Martina Ljubej, oba Ulica
Franja Malgaja 44, Šentjur, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
20. 4. 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 16. 10. 1995

Srg 2941/94 Rg-24686

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

Družba  AŽ,  proizvodnja  izdelkov  iz
plemenitih  kovin,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Trubarjeva 61, Celje, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Žigon Anton, Tomšičeva 1/a, Žalec, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 9. 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 11. 10. 1995

Srg 1216/94 Rg-26700

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

Družba GIPS, podjetje za gradbeniš-
tvo, inženiring, posredništvo in storitve,
d.o.o., Ul. 29. novembra 28, Celje, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Gorjup Igor, Hotunje 41, Ponikva in Skakič
Zdenka, Ul. 29. novembra 28, Celje, ki prev-

zameta obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici
Skakič Zdenki.

Sklep je sprejela skupščina dne 24. 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 30. 11. 1995

Srg 94/02615 Rg-30500

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02615 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01747/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: B & S PRINT, grafične stori-
tve, d.o.o., Tržaška 3, Celje

Skrajšana firma: B & S PRINT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

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

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2615/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2615/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela: Krajnc Bo-
jan, Celje, Škapinova 14 in Hajdinjak Sreč-
ko, Laško, Badovinčeva 14.

Srg 94/02450 Rg-30502

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02450 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02335/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: MALLS, lesna predelava in tr-
govina, d.o.o., Gornji grad

Skrajšana firma: MALLS, d.o.o., Gor-
nji Grad.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gornji Grad, Šmiklavž 62
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 11. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2450/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2450/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela: Poiškur
Marko, Tirosek 28, Gornji Grad in Mali
Marjetka, Šmiklavž 62.

Srg 94/02936 Rg-30504

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02936 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04199/00, izbrisalo iz sodnega re-
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gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5655510
Firma: VIBAS, trgovina, gostinstvo in

storitve, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: VIBAS, d.o.o., Vele-

nje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Velenje, Stanetova 39
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 26. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2936/95 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2936/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela: Bastl Jel-
ka in Bastl Vito, oba Stanetova 39, Velenje.

Srg 94/02675 Rg-30512

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02675 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01205/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5339219
Firma: BILINGUA, prevajalske, prav-

ne in turistične storitve, d.o.o., Badovin-
čeva 20, Laško

Skrajšana firma: BILINGUA, d.o.o., La-
ško

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Laško, Badovinčeva 20
Osnovni kapital: 2.216,30 SIT
Sklep družbenice z dne 23. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2675/94 z dne 28. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2675/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela: Peše Saša,
Laško, Badovinčeva 20.

Srg 1613/94 Rg-31785

Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba  RM-PREHRANA,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Roman Mastnak, Ul. heroja Lacka 7a, Ce-
lje, ki prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik 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 10. 1. 1996

Srg 1602/94 Rg-31788

Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi predlagateljice sklenilo objaviti sk-
lep:

Družba VIDA, podjetje za promet bla-
ga in storitev, d.o.o., Šempeter 66, Šem-

peter v Savinjski dolini, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer:
Teržan Vida, Šempeter 66, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, ki prevzame obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbeni-
ca.

Sklep je sprejela družbenica dne 20. 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 10. 1. 1996

Srg 94/02702 Rg-33029

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02702 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01463/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5794439
Firma: TRGOCHEM, trgovina in grad-

beništvo, d.o.o., Celje, Košnica 27/a
Skrajšana firma: TRGOCHEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Košnica 27/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 19. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2702/94 z dne 28. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2702/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela: Aleš Ra-
doslav in Aleš Minka, oba Celje, Košnica
27/a.

Srg 94/04056 Rg-33033

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04056 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01269/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: KOMIX, predelava lesa in tr-
govina z lesom in živili, d.o.o., Paneče 3,
Jurklošter

Skrajšana firma: KOMIX, d.o.o., Jur-
klošter

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jurklošter, Paneče 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4056/94 z dne 9. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4056/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel: Kozmus Alo-
jz, Paneče 3, Jurklošter.

Srg 94/04410 Rg-33035

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04410 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/03156/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: MIMI TAVERNA, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Celje, Linhartova 14

Skrajšana  firma:  MIMI  TAVERNA,
d.o.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Linhartova 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 23. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4410/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4410/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel: Mijač Miče,
Celje, Ul. Frankolovskih žrtev 15.

Srg 94/02824 Rg-33039

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02824 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01550/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: SPOG, podjetje za proizvodnjo,
montažo, organizacijo in trgovino, d.o.o.,
Valentiničeva 1, Laško

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

govornostjo
Sedež: Laško, Valentiničeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 30. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2824/94 z dne 9. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2824/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela: Hrastnik
Alenka, Laško, Strmca 6 in Lenko Andrej,
Laško, Valentiničeva 1.

Srg 94/03102 Rg-33040

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03102 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04145/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma:  MALČEK,  otroška  oblačila,
d.o.o., Velenje, Šaleška 16

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

govornostjo
Sedež: Velenje, Šaleška 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenice z dne 7. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3102/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3102/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela: Ambrož
Milojka, Velenje, Stanetova 35.

Srg 94/03508 Rg-33041

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03508 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/05970/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: RUDMAN, trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Ulica Cirila Debeljaka 5
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Skrajšana firma: RUDMAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Ulica Cirila Debeljaka 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 7. 9. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3508/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3508/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel: Rudman An-
ton, Celje, Ulica Cirila Debeljaka 5.

Srg 94/03902 Rg-33042

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03902 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04174/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: LOTIS – podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Celje

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

govornostjo
Sedež: Celje, Zagrad 48
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 6. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3902/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3902/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel: Lončarič Sil-
vo, Celje, Zagrad 48.

Srg 94/04353 Rg-33043

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04353 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/06263/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: LASTEL, agencija, posredniš-
tvo, svetovanje, d.o.o., Florjan 182, Šo-
štanj

Skrajšana firma: LASTEL, d.o.o., Šo-
štanj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šoštanj, Florjan 182
Osnovni kapital: 102.100 SIT
Sklep družbenikov z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4353/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4353/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel: Strožič Bo-
gomir, Šoštanj, Florjan 182.

Srg 94/02658 Rg-33046

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02658 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04730/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: RENAS, trgovina, zastopstvo in
proizvodnja, d.o.o., Velenje

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

govornostjo

Sedež: Velenje, Kavče 26/e
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 23. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2658/94 z dne 16. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2658/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel: Rednak Fer-
dinand, Kavče 26/a, Velenje.

Srg 94/02625 Rg-33051

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02625 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/05335/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: IMAGE STUDIO, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Kocenova 4,
Celje

Skrajšana  firma:  IMAGE  STUDIO,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Kocenova 4
Osnovni kapital: 121.000 SIT
Sklep družbenice z dne 5. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2625/94 z dne 16. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2625/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela: Legvart
Alenka, Celje, Popovičeva 45.

Srg 94/04763 Rg-33052

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04763 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02744/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: INTERNATIONAL, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Velenje

Skrajšana  firma:  INTERNATIONAL,
d.o.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velenje, Jerihova 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4763/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4763/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela: Klanfer
Simon, Jerihova 14, Velenje in Vodovnik
Rajmond, Podgorje 8/a, Velenje.

Srg 94/04246 Rg-33053

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04246 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02609/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ARTTEX, export-import, trgo-
vina in inženiring, d.o.o., Celje, Miličin-
skega 14

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

govornostjo

Sedež: Celje, Milčinskega 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4246/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4246/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela: Jakončič
Majda, Miličinskega 14, Celje in Perše
Karel, Zehnergasse 4-6-3, Wiener Neustadt,
Avstrija.

Srg 94/04744 Rg-33055

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04744 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02221/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ROVO, trgovina, svetovanje, in-
ženiring, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 7

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

govornostjo
Sedež: Žalec, Šlandrov trg 7
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Sklep družbenika z dne 21. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4744/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4744/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel: Rovere Voj-
ko, Košnica 25/i, Celje.

Srg 94/04515 Rg-33057

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04515 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01988/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma:  ATELŠEK,  inženiring,  ex-
port-import, d.o.o., Cesta bratov Mrav-
ljakov 20, Velenje

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velenje, Cesta bratov Mravlja-
kov 20

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4515/94 z dne 10. 12. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4515/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela: Atelšek
Ivan, Mali vrh 74, Šmartno ob Paki in Opre-
šnik Saša, Cesta bratov Mravljakov 20, Ve-
lenje.

Srg 94/04589 Rg-33058

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04589 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04362/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: V&M FORTE, mednarodno tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Šem-
peter 106/g, Šempeter
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Skrajšana firma: V&M FORTE, d.o.o.,
Šempeter

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter, Šempeter 106/g
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4589/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4589/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela: Podbregar
Vladimir in Podbregar Marjetka, oba Lat-
kova vas 155, Prebold.

Srg 94/04830 Rg-33540

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04830 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/01649/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: SALON – TM, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Rogatec 80/a, Ro-
gatec

Skrajšana firma: SALON – TM, d.o.o.,
Rogatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rogatec, Rogatec 80/a
Osnovni kapital: 2.080 SIT
Sklep družbenikov z dne 7. 11. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4830/94 z dne 15. 11. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4830/94 z dne 12. 2.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe sta prevzela Rozman
Milena in Rozman Tomaš, Gosposvetska ce-
sta 19/b, Maribor.

Srg 94/04563 Rg-33541

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04563 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/02721/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma:  ABC,  podjetje  za  trgovino,
d.o.o., Velenje, Kardeljev trg 3

Skrajšana firma: ABC, d.o.o., Velenje,
Kardeljev trg 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velenje, Kardeljev trg 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenice z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4563/94 z dne 15. 11. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4563/94 z dne 12. 2.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela Putatič-
nik Danila, Konovska 48, Velenje.

Srg 94/04517 Rg-33542

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04517 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/02184/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ELEKTRO SHOP, mednarod-
no trgovsko podjetje, d.o.o., Rogaška Sla-
tina, Irje 47

Skrajšana  firma:  ELEKTRO  SHOP,
d.o.o., Rogaška Slatina, Irje 47

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rogaška Slatina, Irje 47
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4517/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbri s  družbe  zaradi  prenehanja  po
skrajšanem postopku (Srg 4517/94 z dne
12. 2. 1996). Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Lipnik Edvard, Irje 47, Rogaška Slatina in
Ogrizek Zlatko, Cvetlični hrib 10, Rogaška
Slatina.

Srg 94/02994 Rg-33546

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02994 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/02591/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5567360
Firma: MICROTOM, podjetje za ra-

čunalništvo in elektroniko, d.o.o., Rogaš-
ka Slatina, Mladinska 7

Skrajšana firma: MICROTOM, d.o.o.,
Rogaška Slatina, Mladinska 7

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rogaška Slatina, Mladinska 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 31. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2994/94 z dne 31. 5. 1994).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2994/94 z dne 12. 2.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Kores To-
mislav, stan. Mladinska 7, Rogaška Slatina.

Srg 94/02935 Rg-33547

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02935 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/01598/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: UNIKOM, konstrukcije, proi-
zvodnja,  trgovina  in  zastopstva,  d.o.o.,
Kamniška 10, Celje

Skrajšana firma: UNIKOM, d.o.o., Ce-
lje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Kamniška 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 9. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2935/94 z dne 28. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2935/94 z dne 12. 2.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe sta prevzela Moškon
Vinko in Moškon Zdenka, Kamniška 10,
Celje.

Srg 94/02627 Rg-33549

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02627 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/01584/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5362890

Firma: M-PLASTIC, proizvodnja - tr-
govina, Podkraj 8/b, Titovo Velenje

Skrajšana firma: M-PLASTIC, Titovo
Velenje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velenje, Podkraj 8/b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 18. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2627/94 z dne 28. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2627/94 z dne 12. 2.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe so prevzeli Meh Her-
man, Meh Darko in Meh Zinka, Podkraj 8b,
Titovo Velenje.

Srg 94/04077 Rg-33552

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04077 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02116/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.:5429684
Firma: GRAD, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o., Gornji Grad 197
Skrajšana firma: GRAD, d.o.o., Gornji

Grad 197
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gornji Grad, Gornji Grad 197
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4077/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4077/94 z dne 29. 1.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Pustoslem-
šek Franc, Gornji Grad 197.

Srg 94/04699 Rg-33554

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04699 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04554/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5664993
Firma: SISTEM RD, družba za trgovi-

no, informatiko, elektrotehniko in inženi-
ring, d.o.o., Laško

Skrajšana firma: SISTEM RD, d.o.o.,
Laško

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Laško, Huda jama 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4699/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4699/94 z dne 29. 1.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Rozman
Dušan, Huda jama 3, Laško.

Srg 94/02966 Rg-33556

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02966 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01704/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5375444
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Firma: EMP, elektro Matjaž Potočnik,
d.o.o., Titovo Velenje, Jerihova 2

Skrajšana  firma:  EMP,  d.o.o.,  Titovo
Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titovo Velenje, Jerihova 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 30. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2966/94 z dne 18. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2966/94 z dne 29. 1.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Potočnik
Matjaž, Jerihova 2, Velenje.

Srg 94/02850 Rg-33557

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02850 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02171/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5443377
Firma:  ADA,  trgovina  na  debelo  in

drobno in gostinstvo, d.o.o., Breg 50/a,
Polzela

Skrajšana firma: ADA, d.o.o., Breg 50/a,
Polzela

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polzela, Breg 50/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenice z dne 19. 9. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2850/94 z dne 19. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2850/94 z dne 29. 1.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela Rančigaj
Ida, Breg 50, Polzela.

Srg 94/02319 Rg-33558

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02319 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04608/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5686261
Firma:  VRTNARSTVO-IDA  CVIKL,

podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Ce-
lje, Mariborska c. 86

Skrajšana  firma:  VRTNASTVO-IDA
CVIKL, d.o.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Mariborska c. 86
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 12. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2319/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2319/94 z dne 29. 1.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela Cvikl Ida,
Trnovlje pri Socki 13, Strmec.

Srg 94/03047 Rg-33561

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03047 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/05420/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5753562

Firma: SLATINA TRADE, podjetje za
trgovino, posredovanje, zastopanje, uvoz
in izvoz, d.o.o., Celje, Mariborska 17

Skrajšana  firma:  SLATINA  TRADE,
d.o.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Mariborska 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenice z dne 9. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3047/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3047/94 z dne 29. 1.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela Bohinc
Cvetka, Slatina 4/g, Šmartno v Rožni doli-
ni.

Srg 1829/94 Rg-33589

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

Družba GOLD, d.o.o., Celje, Trubar-
jeva 87, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima družbenika, in sicer: Zdovc
Bojan, Trubarjeva 87, Celje, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejela skupščina družbe 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 2. 2. 1996

KOPER

Srg-94/02708 Rg-26953

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02708 z dne 21. 11. 1995, pod št. vložka
1/03121/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5660572
Firma: ANODA, servisiranje elektro-

tehničnih naprav, d.o.o., Kolomban
Skrajšana firma: ANODA, d.o.o., Ko-

lomban
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ankaran, Kolomban 38b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Seljan Milivoj.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2708/94 z dne
21. 11. 1995. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel druž-
benik Seljan Milivoj iz Ankarana, Kolom-
ban 38b.

Srg 94/02375 Rg-32008

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02375 z dne 5. 1. 1996 pod št. vložka
1/01296/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5384702

Firma:  CAPRI,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Koper

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

govornostjo
Sedež: Koper, Kraljeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2375/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel druž-
benik Boris Dodič iz Kopra, Kraljeva 1.

Srg 94/02513 Rg-33849

Okrožno sodišče v Kopru Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02513 z
dne 7. 2. 1996 pod št. vložka 1/03630/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5694434
Firma: A, gradbeništvo, storitve, finan-

ce, trgovina, Postojna, d.d.
Skrajšana firma: A, Postojna, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Postojna, Volaričeva 42
Osnovni kapital: 55.176 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2513/94 z dne
7. 2. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli na-
slednji delničarji: Tilka Kozjan, Erazmova
29, Postojna, Leonarda Poljšak, Planina 23
in Branko Rupnik, Rakitnik 36, Prestranek.

Srg 94/02771 Rg-33852

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02771 z
dne 7. 2. 1996 pod št. vložka 1/03405/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5914299
Firma: PLASTICOM, d.o.o., podjetje

za proizvodnjo in inženiring izdelkov iz
umetnih mas Koper, Vena Pilona 18

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Vena Pilona 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2771/94 z dne
7. 2. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Mir-
jan Cek, Vena Pilona 18, Koper.

Srg 94/02933 Rg-33855

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02933 z
dne 7. 2. 1996 pod št. vložka 1/01733/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5461065
Firma: CUBUS, – trgovina, inženiring

in storitve, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: CUBUS, d.o.o., Postoj-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Postojna, Ljubljanska c. 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 2933/94 z dne
7. 2. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Jo-
žef in Breda Podboj, Ljubljanska 9, Postoj-
na.

Srg 94/03056 Rg-33858

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03056 z
dne 7. 2. 1996 pod št. vložka 1/01806/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5711037
Firma:  ISTRACHIMICA,  gostinstvo,

trgovina in storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Izola

Skrajšana  firma:  ISTRACHIMICA,
d.o.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Izola, Cona mestne obrti
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3056/94 z dne
7. 2. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Marija Ritoša, Oktobrske revolucije 18/d,
Izola in Antonio Cardile, Via Dei Soncini
N. 117, Trst, Italija.

Srg 2715/94 Rg-34833

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba V & S 92, storitve in marke-
ting komunikacij, d.o.o., Koper, Županči-
čeva 39, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1-2205-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družbenika Tulio Viahello iz Kopra, C.
na Markovec 15 in Sergio Settomini iz An-
karana, Jadranska c. 14 f, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese in izroči v celoti družbe-
niku Tulliu Vianellu.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 7. 3. 1996

Srg 3207/94 Rg-34835

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba PROJEKT OBALA, podjetje
za inženiring, projektiranje, urbanizem
in geodezijo, d.o.o., Koper, Trg revolucije
12, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1-2300-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine družbe z dne
9. 12. 1994.

Ustanovitelji izjavljajo, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzamejo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med ustanovitelje soraz-
merno z deležem v družbi.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 7. 3. 1996

Srg 94/01537 Rg-33845

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01537 z
dne 7. 2. 1996 pod št. vložka 1/01191/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt prenehanja družbe po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Matična št.: 5370698
Firma: ERNESTINI, trgovina in pre-

vozniške storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana  firma:  ERNESTINI,  d.o.o.,

Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Istrska cesta b. št.
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1537/94 z dne
7. 2. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Giancarlo in Davide Ernestini, Vojkovo na-
brežje 20, Koper.

KRANJ

Srg 413/95 Rg-12798

Družba MIBO MEDIA, komercialni in-
ženiring, Kranj, d.o.o., s sedežem v Kra-
nju, Valjavčeva 4, vpisana na reg. vl. št.
1/2848/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Jalovec Dejan, Valjavčeva 4, Kranj.

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 23. 3. 1995

KRŠKO

Srg 1115/94 Rg-23893

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

AND-RUS, storitve, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Breg, Breg 1b, Loka pri
Zidanem, mostu, se izbriše iz sodnega re-
gistra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Andrej Rus,
Breg 1, Loka pri Zidanem mostu.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-

tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 3. 10. 1995

Srg 2167/94 Rg-21860

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

Družba  KTK,  trgovina  proizvodnja
predelava umetnih mas in kovin, Dolenja
Pirošica, d.o.o., Pirošica 1, Cerklje ob Kr-
ki, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 25. 8. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomaž Kodrič, Pod ob-
zidjem 6, Brežice, z ustanovitvenim kapita-
lom 126.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 126.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Tomaža
Kodriča, Pod obzidjem 6, Brežice.

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 11. 9. 1995

Srg-2502/94 Rg-27188

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

Družba MAX trgovina, storitve, pro-
izvodnja, d.o.o., Leskovec, Mladinskih de-
lovnih brigad 9, Leskovec pri Krškem,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj in edini družbenik je Milan
Skobe, MDB 9, Leskovec pri Krškem z us-
tanovitvenim kapitalom 208.541 SIT, ki
prevzema obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 208.541 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Milana
Skobeta, MDB 9, Leskovec pri Krškem.

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 6. 12. 1995

Srg-2506/94 Rg-27193

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

Družba  METELKO  kmetijska  pro-
izvodnja,  uvoz-izvoz,  Studenec,  d.o.o.,
Hudo  Brezje  16,  Studenec,  preneha  po
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skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 8. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj in edini družbenik je Metel-
ko Martin, Hudo Brezje 16, Studenec z us-
tanovitvenim kapitalom 339.618 SIT, ki
prevzema obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 339.618 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Metelko
Martina, Hudo Brezje 16, Studenec.

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 8. 12. 1995

Srg 215/95 Rg-32941

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

Družba ISKRA, finančne, računovod-
ske, tehnične in poslovne storitve, “IN-
DEL  TRADE”,  Kostanjevica  na  Krki,
d.o.o., Kostanjevica na Krki, Krška cesta
8, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je ISKRA, industrijska
elektronika INDEL, Kostanjevica na Krki,
d.o.o., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico ISKRA,
industrijska elektronika INDEL, Kostanje-
vica na Krki, d.o.o., Krška cesta 8, Kosta-
njevica na Krki.

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 13. 2. 1996

Srg 52/96 Rg-33205

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

Družba MFT, zabavna elektronika Ar-
tiče, d.o.o., Zg. Obrež 2b, Obrež, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Mario Menegalli, Rou
des palais 271-279, Bruxelles, Marko Fuks,
Zg. Obrež 2b, Artiče in Tišler Mirko, c. 4.
julija 66, Krško, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.100 SIT
prenese v celoti na ustanovitelje Maria Me-
negalli, Rou des palais 271-279, Bruxelles,
Marka Fuks, Zg. Obrež 2b, Artiče in Mirka
Tišler, c. 4. julija 66, Krško.

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 19. 2. 1996

Srg 119/95 Rg-33588

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

Družba INTIMES, trgovina na veliko
in malo, zastopanje industrije, marketing,
eksport-import, Bizeljsko, p.o., Bizeljska
cesta 33, Bizeljsko, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 5.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Berkovič Karl, Bizeljsko,
Bizeljska cesta 33, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Berkovič
Karla, Bizeljsko, Bizeljska cesta 33.

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 26. 2. 1996

Srg 2050/94 Rg-34825

Okrožno sodišče v Krškem, kot registr-
sko sodišče je na predlog sklenilo:

RESA, hranilno kreditna služba, Krš-
ko, p.o., Krško, Cesta krških žrtev 67, se
izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Obrina Za-
druga Resa, Cesta krških žrtev 67, Krško.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 13. 3. 1996

LJUBLJANA

Srg 94/10797 Rg-24807

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10797 z dne 12. 7. 1995, pod št. vložka
1/17126/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KAMA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Voduškova 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Sukič Andreja in Sukič

Nataša, obe izstopili 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 prevze-
mata Sukič Andreja in Sukič Nataša, oba
Rojčeva 16, Ljubljana.

Srg 94/16626 Rg-26185

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16626 z dne 30. 8. 1995, pod št. vložka
1/12253/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča zaradi pripojitve k družbi ABE
MARKETING, d.o.o., št. vložka 1/6895/00,
s temile podatki:

Matična št. 5315417
Firma: TOPLAK & TOPLAK, inženi-

ring, d.o.o., Zagorje ob Savi
Skrajšana  firma:  TOPLAK  &  TO-

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

govornostjo
Sedež: Zagorje ob Savi, Cesta 20. juli-

ja 2c
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Toplak Iztok in Toplak

Boris, oba izstopila 16. 12. 1994.
Pripojitev k družbi ABE MARKETING,

poslovne informacije in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 16. 12. 1994.

Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni
register po sedežu prevzemne družbe.

Srg 94/08996 Rg-30139

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08996 z dne 3. 11. 1995, pod št. vložka
1/18884/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ODZIV, podjetje za organiza-
cijsko  in  popularizacijsko  dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, Na jami 11

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Na jami 11
Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanoviteljice: Gazdić Uršula in Kova-

čič Andreja in Reya Marija, vse izstopile
20. 5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zele: Gazdić Uršula, Kumrovška 5, Ljublja-
na, Kovačič Andreja, Na jami 11, Ljubljana
in Reya Marija, Mucherjeva 8, Ljubljana.

Srg 94/10563 Rg-30172

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/10563 z dne 19. 10. 1995, pod št. vložka
1/10014/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KOLUMBOVO OBZORJE, tu-
rizem, šport, prehrana, d.o.o., Novo Polje
c. I/21, Ljubljana–Polje

Skrajšana firma: KOLUMBOVO OB-
ZORJE, d.o.o., Ljubljana–Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana–Polje, Novo Polje c.
I/21

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Vakanjac Milenko, Čirič

Miloš in Križanič Franci, vsi izstopili 3. 5.
1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli: Milenko Vakanjac, Novo Polje, c. I/št.
21, Ljubljana-Polje, Miloš Čirič, Kolodvor-
ska 23, Črnomelj in Franci Križanič, Jane-
žičeva 1, Ljubljana.

Srg 94/07054 Rg-30217

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07054 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/09206/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SPA, podjetje za trgovino, sto-
ritve in inženiring, d.o.o., Dob pri Dom-
žalah

Skrajšana firma: SPA, d.o.o., Dob pri
Domžalah

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dob pri Domžalah, Ulica 7. av-
gusta 5

Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Žnidaršič Anton, Orehek

Pavel in Breznik Stanislav, vsi izstopili 16.
5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli: Anton Žnidaršič, Za hribom 13, Trzin,
Mengeš, Pavel Orehek, Ulica 7. avgusta 5,
Dob in Stanislav Breznik, Rafolče 5, Luko-
vica.

Srg 94/06768 Rg-31887

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06768 z dne 4. 1. 1996, pod št. vložka
1/02852/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: STUDIO VISTA, d.o.o., razvoj-
no promocijski inženiring, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Breg 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Sirše Janez in Žlajpah Tat-

jana, oba izstopila 4. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 4. 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: Sirše Janez, Gorjupova 6, Mengeš in
Žlajpah Tatjana, Kantetova 10, Ljubljana.

Srg 94/06810 Rg-31889

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06810 z dne 30. 11. 1995, pod št.
vložka 1/17167/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:  HENI,  zastopstvo  tujih  firm,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tesarska 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Herakovič Niko, izstopil 3.

5. 1994.
Sklep  skupščine  z  dne  3.  5.  1994  o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel: Niko Herakovič, Orešje na Bizeljskem
84, Bizeljsko.

Srg 96/00125 Rg-32482

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00125 z dne 12. 1. 1996, pod št. vložka
1/17352/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi pripojitve k družbi
GLOBEX, d.o.o., Domžale s temile podat-
ki:

Firma:  N.T.C.,  trženje,  finansiranje,
svetovanje, d.o.o., Bevkova 11, Domžale

Skrajšana firma: N.T.C., d.o.o., Domža-
le

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Bevkova 11
Ustanovitelj: Tičar Niko, izstopil 25. 4.

1994.
Pripojitev h GLOBEX, podjetje za trže-

nje, turizem in svetovanje, d.o.o., (vl. št.
1/07306/00), na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 25. 4. 1994.

Srg 95/04708 Rg-32735

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04708 z dne 8. 1. 1996, pod št. vložka
1/01055/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt prenehanja zaradi rezde-
litve in lastninskega preoblikovanja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5067154
Firma:   AVTOHIŠA   LJUBLJANA,

družbeno podjetje, p.o., Ljubljana, Vo-
dovodna 93

Skrajšana  firma:  AVTOHIŠA  LJUB-
LJANA, p.o.

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Vodovodna 93
Vpiše se prenehanje Avtohiše Ljubljana,

p.o., zaradi lastninskega preoblikovanja in
ustanovitve petih d.d., kot pravnih nasledni-
kov, in sicer: Al-leasing in finance d.d., Av-
tohiša Real – trgovina in servis d.d., AVTO-
HIŠA – trgovina in servis d.d., PARK-HIŠA
ŠUBIČEVA – garažiranje in parkiranje d.d.
in PARK-HIŠA TRDINOVA – garažiranje
in parkiranje d.d.

Soglasje agencije št. LP
00360-1/00527-1995/JM z dne 22. 9. 1995.

Srg 94/03849 Rg-33123

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03849 z dne 8. 11. 1995, pod št. vložka
1/19659/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

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

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot k sejmišču 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Habijanič Jožica, izsto-

pila 29. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 11. 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: Jožica Habijanič, Pot k sejmišču, Ljub-
ljana.

Srg 94/05534 Rg-33125

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05534 z dne 4. 10. 1995, pod št. vložka
1/13107/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5516595
Firma: TACITA, podjetje za storitve,

proizvodnjo, zastopanje, inženiring in tr-
govino, d.o.o., Polhov Gradec

Skrajšana firma: TACITA, d.o.o., Pol-
hov Gradec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polhov Gradec, Polhov Gradec
132

Osnovni kapital: 8.100 SIT
Ustanovitelji: Kavčič Matjaž, Kavčič To-

maž in Oven Janez, vsi izstopili 3. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli: Kavčič Matjaž in Kavčič Tomaž, oba
Polhov Gradec 132 ter Oven Janez, Cesta
na Vrhovce 59, Ljubljana.

Srg 94/05531 Rg-33127

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05531 z dne 4. 10. 1995, pod št. vložka
1/16208/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: JASA, trgovina, proizvodnja in
zastopstvo, d.o.o., Ljubljana-Črnuče

Skrajšana firma: JASA, d.o.o., Ljublja-
na-Črnuče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Črnuče, Ocvirkova 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Struna Albina, izstopila

6. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela: Struna Albina, Lovska 10, Ljubljana.

Srg 94/03913 Rg-33130

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03913 z dne 11. 9. 1995, pod št. vložka
1/04978/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5392250
Firma: MELISA, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: MELISA Ljubljana,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Grasselijeva 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Maher Neva, izstopila

31. 3. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 3. 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: Neva Maher, Grassellijeva 6, Ljublja-
na, Stožice.

Srg 94/03824 Rg-33131

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03824 z dne 7. 9. 1995, pod št. vložka
1/15832/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5580498
Firma: ČOKO, podjetje za trgovino na

drobno in debelo, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: ČOKO, d.o.o., Vrhni-

ka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrhnika, Ljubljanska 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Čokorilo Jovo, izstopil 19.

4. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 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: Jovo Čokorilo, Turjaška 13, Kočevje.

Srg 94/13200 Rg-33291

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13200 z dne 21. 12. 1995, pod št. vložka
1/23641/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BB – BREGAR, trgovina in sto-
ritve, Moravče, d.o.o.

Skrajšana firma: BB – BREGAR, Mo-
ravče, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Moravče, Marokova 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj:  BOTER,  d.o.o.,  izstopil

7. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-

zel: BOTER, trgovina in storitve, d.o.o.,
Kranj PC PLANINA 3, Kranj.

Srg 94/11254 Rg-33293

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11254 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/05528/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: IN-IN, informacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Cesta A. Bitenca 34

Skrajšana firma: IN-IN, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta A. Bitenca 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Todorović Đorđe, izstopil

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel: Đorđe Todorović, Trg oktobrske revo-
lucije 2, Ljubljana.

Srg 94/08918 Rg-33294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08918 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/17290/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MTB, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Mengeš

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

govornostjo
Sedež: Mengeš, Slamnikarska ulica 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jeraj Borut, izstopil 25. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel: Jeraj Borut, Slamnikarska 4, Mengeš.

Srg 94/09354 Rg-33295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09354 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/05190/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LEA, d.o.o., podjetje v zasebni
lastnini za poslovno svetovanje, izdelavo
in  prodajo  računalniških  programov,
Ljubljana, Brilejeva 3

Skrajšana firma: LEA, d.o.o., Ljublja-
na, Brilejeva 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Renar Zlata in Renar Flo-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela: Renar Zlata in Renar Florijan, oba Bri-
lejeva 3, Ljubljana.

Srg 94/08931 Rg-33297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/08931 z dne 27. 12. 1995, pod št. vložka
1/18606/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MARA UNEC, d.o.o., podjetje
za  proizvodnjo,  gostinstvo  in  storitve,
Unec, Rakek

Skrajšana firma: MARA UNEC, d.o.o.,
Rakek

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Unec, Rakek, Slivice 50
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Jernejčič Marija, izsto-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela: Jernejčič Marija, Slivice 50, Unec, Ra-
kek.

Srg 96/00067 Rg-34074

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00067 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/09228/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
s temile podatki:

Matična št.: 5428203
Firma: E T C., podjetje za trgovino in

zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 50
Skrajšana firma: E T C., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ferlinc Igor, izstopil 19. 12.

1995.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 96/00067 z dne 24. 1. 1996.

Pripojitev k MERCATINO POSLOVNI
SISTEM, družba za trgovino in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 50, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 19. 12. 1995.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Srg 94/15152 Rg-34077

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15152 z dne 25. 1. 1996, pod št. vložka
1/02684/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k PROM d.o.o., Kočevje s temile podatki:

Matična št.: 5302463
Firma: KOSS, podjetje za knjigovod-

ske, organizacijske in svetovalne storitve
Cetinski,  d.o.o.,  Kočevje,  Kolodvorska
c. 2

Skrajšana firma: KOSS-Cetinski, d.o.o.,
Kočevje, Kolodvorska c. 2

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Kolodvorska c. 2
Osnovni kapital: 5,300.000 SIT
Ustanovitelja: Cetinski Marija in Cetin-

ski Alfred - Matija, oba izstopila 22. 8. 1994.
Pripojitev k PROM, računalništvo, elek-

tronika in poslovne storitve, d.o.o., Kočev-
je, Kolodvorska c. 2, na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 22. 8. 1994. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.
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Srg 94/08120 Rg-34299

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08120 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/07451/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa družbe po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5385652
Firma: AKROMAT, trgovina, servis,

gradnja stanovanj, rent-a-car, projekti-
ranje  in  razvoj  tehničnih  predmetov,
ekonomska propaganda in turizem, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Novi trg 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Smolnikar Andrej, izstopil

18. 3. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 3. 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: Smolnikar Andrej, Novi trg 2, Ljublja-
na.

Srg 94/08125 Rg-34300

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08125 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/17442/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Matična št.: 5619548
Firma: BP-SISTEMI, računalniški in-

ženiring, d.o.o., Ljubljana, Rimska c. 5
Skrajšana firma: BP-SISTEMI, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rimska c. 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Paunovič Vojislav, izstopil

11. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 11. 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: Paunovič Vojislav, Rimska c. 5, Ljub-
ljana.

Srg 94/09096 Rg-34308

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09096 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/07661/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga  sodišča  subjekt  zaradi  prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PRI ZAJČKU, trgovina, sveto-
vanje in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Gradiška 8

Skrajšana firma: PRI ZAJČKU, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gradaška 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Zajc Ana, izstopila 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: Zajc Ana, Pod vrbami 45, Ljubljana.

Srg 94/09175 Rg-34309

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09175 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/17976/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  DOM-ŠPORT,  trgovina,  pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Ljubljana, Vza-
jemna 14

Skrajšana firma: DOM-ŠPORT, d.o.o.,
Ljubljana, Vzajemna 14

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vzajemna 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Sima Boris in Sima Zofi-

ja, oba izstopila 27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 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: Sima Boris in Zofija oba Vzajemna
14, Ljubljana.

Srg 94/07965 Rg-34317

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07965 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/19247/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ALL TRADING, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Celovška 185, Ljubljana

Skrajšana  firma:  ALL  TRADING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 185
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Gradišar Janez, izstopil

20. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 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: Janez Gradišar, Vrhovci, Pod Jezom
20, Ljubljana.

Srg 94/07983 Rg-34319

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07983 z dne 29. 11. 1995, pod št. vložka
1/10583/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KRAVCAR, podjetje za zasto-
panje, storitve in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bezenškova 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanoviteljica: Kravcar Andreja, izsto-
pila 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 je prev-
zela: Andreja Kravcar, Pohlinova 18, Ljub-
ljana.

Srg 94/03822 Rg-34331

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03822 z dne 5 12. 1995, pod št. vložka
1/19839/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5667968
Firma: ACER-MAFF, zastopstvo, eko-

nomske storitve in prodaja, d.o.o., Ko-
čevje

Skrajšana firma: ACER-MAFF, d.o.o.,
Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Bračičeva 22
Osnovni kapital: 102.000 SIT
Ustanovitelji: Škulj Franci, Škulj Ange-

la in Škulj Franc, vsi izstopili 15. 3. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 3. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli: Franci Škulj, Angela Škulj in Franc
Škulj vsi Bračičeva 22, Kočevje.

Srg 94/03838 Rg-34332

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03838 z dne 5. 12. 1995, pod št. vložka
1/18141/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SHARK, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Smrekarjeva 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Lazar Mihael, izstopil 21.

4. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 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: Lazar Mihael, Smrekarjeva 15, Ljublja-
na.

Srg 94/05529 Rg-34342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05529 z dne 5. 12. 1995, pod št. vložka
1/04038/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SUNNY SERVICE INTERNA-
TIONAL, turistične, komercialne in or-
ganizacijske  storitve,  d.o.o.,  Ljubljana,
Titova 25/b

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

Sedež: Ljubljana, Titova 25/b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Borštnar Jože in Valen-

tinčič Maša, oba izstopila 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 sta prev-
zela: Maša Valentinčič, Rožna dolina, c.
XVII/26, Ljubljana in Borštnar Jože, Titova
25/b, Ljubljana.

Srg 94/05563 Rg-34343

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05563 z dne 5. 12. 1995, pod št. vložka
1/22022/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5752116
Firma: PROCHEM, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Trbovlje, Cesta
Tončke Čeč 54

Skrajšana  firma:  PROCHEM,  d.o.o.,
Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trbovlje, Cesta Tončke Čeč 54
Osnovni kapital: 155.751 SIT
Ustanoviteljica: Klanjšek Daniel in

Klanjšek Primož, oba izstopila 5. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 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: Danijel Klanjšek in Primož Klanjšek,
oba Cesta Tončke Čeč 54, Trbovlje.

Srg 94/07162 Rg-34351

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07162 z dne 12. 1. 1996, pod št. vložka
1/04842/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga  sodišča  subjekt  zaradi  prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MEAM, podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, marketing in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 79

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 79
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Eržen Matjaž in Antonije-

vič Miroslava, oba izstopila 10. 5. 1994.
Sklep skupščine o prenehanju družbe po

skrajšanem postopku z dne 10. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela: Matjaž Eržen, Trubarjeva 79, Ljublja-
na in Miroslava Antonijevič, Marinkov trg
2, Ljubljana.

Srg 94/07561 Rg-34352

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07561 z dne 16. 1. 1996, pod št. vložka
1/24320/00, izbrisalo iz sodnega registra te-

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

Matična št.: 5776775
Firma:  PHOTON,  d.o.o.,  podjetje  za

tržne in vizualne komunikacije in trgovi-
no

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Samova 1
Osnovni kapital: 119.000 SIT
Ustanovitelja: Škerlep Mirjana in Šker-

lep Miha, oba izstopila 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 sta prev-
zela: Miha Škerlep in Mirjana Škerlep, oba
Samova 1, Ljubljana.

Srg 94/15922 Rg-34409

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15922 z dne 5. 12. 1995, pod št. vložka
1/12280/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5487854
Firma:  BELINKA  –  INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Zasavska c. 95
Osnovni kapital: 710.373 SIT
Ustanovitelji: BELINKA, p.o., Peterka

Pavel, Kokalj Janez, Božidar Šetinc, Bevc
Branislav in Cerar Marko, vsi izstopili 9.
12. 1994.

Sklep skupščine z dne 9. 12. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli: Belinka, p.o., Ljubljana, Pavel Peterka,
Dolsko 51a, Dol pri Ljubljani, Janez Ko-
kalj, Mala Loka 11, Domžale, Božidar Še-
tinc, Kolenčeva 17, Šmarca, Kamnik, Bra-
nislav Bevc, Partizanska pot 26, Litija in
Marko Cerar, Mala Loka 13, Domžale.

Srg 94/16587 Rg-34428

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16587 z dne 5. 12. 1995, pod št. vložka
1/02002/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5280338
Firma: TILIA PROJEKT v ustanavlja-

nju, M. Beličeve 125, Ljubljana
Skrajšana firma: TILIA PROJEKT, v

ustanavljanju, M. Beličeve 125, Ljublja-
na

Sedež: Ljubljana, M. Beličeve 125
Ustanovitelj: Cvar Andrej, mag., dipl.

inž., izstopil 20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel:
Andrej Cvar, M. Beličeve 125, Ljubljana.

Srg 94/11660 Rg-35523

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11660 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/16445/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  STUDIO  MODE  MELANY,
agencija za modo in modno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 106

Skrajšana   firma:   STUDIO   MODE
MELANY, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 106
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Klun Milena, izstopila

7. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela:  Milena  Klun,  Celovška  106,  Ljub-
ljana.

Srg 94/07838 Rg-35513

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07838 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/08494/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SAMSA INŽENIRING, podjet-
je za trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Melikova 14

Skrajšana  firma:  SAMSA  INŽENI-
RING, d.o.o., Ljubljana, Melikova 14

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Melikova 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Samsa Edvard, izstopil

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel: Samsa Edvard, Melikova 14, Ljubljana.

Srg 2808/94 Rg-647

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

E in F, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, Medvode, d.o.o., Žlebe
1/i, reg. št. vl. 1/22210/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Erazem Benjamin Pin-
tar, Žlebe 1/i in Ferdinand Trupej, Seničica
4, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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-
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dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Temeljno sodišče v Ljubljani

enota v Ljubljani

dne 18. 9. 1994

Srg 3431/94 Rg-648

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

SIGORA, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, gostinstvo in storitve, Ljubljana,
d.o.o., reg. št. vl. 1/10606/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 10. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gorazd Tabernik, Pot v
zeleni gaj 25a, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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 24. 10. 1994

Srg 5020/94 Rg-649

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

BAUER, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana,  Primožičeva  61,  reg.  št.  vl.
1/04248/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice z dne 29. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Drago Bauer, Primožiče-
va 61, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 16. 2. 1995

Srg 9161/94 Rg-650

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

KRŽE, podjetje za kovinsko predelo-
valno dejavnost in trgovino, d.o.o., Liva-

da 10a, Ljubljana, reg. št. vl. 1/18506/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Krže Blaž, Livada 10a,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Krže Blaža, Livada 10a, 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 25. 7. 1995

Srg 7955/94 Rg-651

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

ZLATI SALAMANDER, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o., Domžale, Rob-
bova 9, reg. št. vl. 1/17470/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Judež Alojz, Bukovče-
va 11, Vir, Domžale, z ustanovitvenim ka-
pitalom 4.000 SIT in Franci Levc, Robbova
9, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
4.000 SIT, ki prevzemata 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
Alojza Judeža in Franca Levca.

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 8. 12. 1995

Srg 7956/94 Rg-652

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

Družba BRICI, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Litijska c. 243a, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/23534/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Milan Bricelj, Litijska c.
243a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 138.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
138.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Milana Briclja.

Srg 8021/94 Rg-653

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

Družba AGRO, trgovina s kmetijskim
in gradbenim materialom, Pristava 11,
Mengeš, reg. št. vl. 1/10304/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Štepec Alojz, Pristava 11,
Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 8022/94 Rg-654

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

Družba ENERGIJA, trgovina, Ul. An-
tona  Skoka  9,  Domžale,  reg.  št.  vl.
1/17238/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Škrlj Janez, Ul. Antona
Skoka 9, Domžale, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 12. 1995

Srg 15788/94 Rg-655

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

Družba  OKREPČEVALNICA  ŠTU-
DENT, gostinsko, storitveno in trgovsko
podjetje, Bevke 132a, Vrhnika, reg. št. vl.
1/20161/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 1. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Frančiška Begić, Ul.
Dušana Kraigherja 3, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Frančiško Begić.

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-
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dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 3. 1996

Srg 11885/94 Rg-656

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

Družba TERMO-FIN, podjetje za tr-
govino, inženiring in svetovanje, d.o.o.,
Nevlje 16, Kamnik, reg. št. vl. 1/13861/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Stane in Jožica Klad-
nik, Nevlje 16, Kamnik, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe, in sicer 1 te-
lefax s telefonsko tajnico in 1 cisterna za
olje, razdelita med družbenika tako, da Jo-
žica Kladnik prejme telefax s telefonsko taj-
nico, Stane Kladnik pa cisterno za olje.

Srg 11886/94 Rg-657

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

Družba LINAMA, podjetje za trgovi-
no, uvozno-izvozne storitve, zastopanje in
posredovanje, d.o.o., Litija, Graška c. 26,
reg. št. vl. 1/15284/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne 3.
5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Nataša Kvaternik,
Graška c. 26, Litija in Mateja Tilia, Mai-
strova 2, Litija, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ci, v višini njunih vložkov.

Srg 11873/94 Rg-658

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

Družba FIST, podjetje za opravljanje
finančno računovodskih storitev, Marin-
kov  trg  14,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/18937/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 2. 6. 1994.

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

Ustanoviteljica je Ada Klemenak, Ma-
rinkov trg 14, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Ustanovitveni kapital v znesku 8.000 SIT
se po plačilu stroškov postopka prenese v
celoti na ustanoviteljico.

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

dišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 3. 1996

Srg 19641/94 Rg-659

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

Družba POLIGLOD, prevajanje in je-
zikovna obdelava tekstov, Marinkov trg
2, Ljubljana, reg. št. vl. 1/08139/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kovač Violeta, Rusja-
nov trg 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 1.000 SIT in Bačič Irena, Gubčeve
brigade 66, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici
Kovač Violeto in Bačič Ireno.

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 1. 4. 1996

Srg 6654/94 Rg-664

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

Družba MASTA, podjetje za proizvod-
njo in storitve, Bratov Učakar 92, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/22982/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 13. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Žiga Mlinar, Bratov Uča-
kar 92, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 15. 2. 1995

Srg 18758/94 Rg-665

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

SCT-Tesarstvo  in  mizarstvo,  d.o.o.,
Ljubljana, preneha po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti, ureje-
na so razmerja z delavci.

Ustanovitelj je SCT, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenahanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja SCT, d.d.

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 13. 10. 1995

Srg 1521/95 Rg-666

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

KONTOR, finančni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska c. 21 1/5888/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu de-
lavskega sveta ustanovitelja z dne 3. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Elektrotehna Elex inter-
national trade, p.o., Ljubljana, Dunajska c.
21, z ustanovitvenim kapitalom 15.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
15.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Elektrotehno Elex international trade, p.o.,
Ljubljana, Dunajska c. 21.

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. 1. 1996

Srg 2488/94 Rg-667

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

JON, d.o.o., podjetje za trgovino in za-
stopanje, Trbovlje, Opekarna 19b, reg. št.
vl. 1/6638/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 22. 3.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marjan Čuk, Sallaumines
4b, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Marjana Čuka, Sallaumines 4b, Trbovlje.

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-
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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 19. 4. 1994

Srg 5287/94 Rg-668

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

UNIVERSAL INVEST, podjetje za ra-
čunovodske storitve ter finančni in inve-
sticijski  inženiring,  d.o.o.,  Župančičeva
12, Zagorje ob Savi, reg. št. vl. 1/21773/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 18. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Aljoša Bajcar in Ivan
Bajcar, oba Župančičeva 12, Zagorje ob Sa-
vi, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT,
ki prevzemata 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 v razmerju njunih poslovnih deležev, in
sicer vsakemu polovica.

Zoper sklep ustanovitelja 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 20. 10. 1994

Srg 6036/94 Rg-669

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

RUBIN,  d.o.o.,  Ljubljana,  Celovška
189,  reg.  št.  vl.  1/17367/00,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 5. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jelka Luzar, Celovška
189, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co po pokritju vseh stroškov, povezanih s
prenehanjem družbe.

Srg 6170/94 Rg-670

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

PORTA, d.o.o., Ljubljana, Leninov trg
2, reg. št. vl. 1/03459/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Barbara Romavh, Pre-
glov trg 3, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co po pokritju vseh stroškov, povezanih s
prenehanjem družbe.

Srg 5912/94 Rg-671

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

SILBA – trgovina, marketing, sveto-
vanje,  d.o.o.,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/15874/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 6. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Silva Simeunović, Voj-
kova 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 23. 2. 1995

Srg 7866/94 Rg-672

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

D & D, podjetje za zastopstva, eko-
nomsko  posredovanje  in  marketing,
d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov Učakar 74,
reg. št. vl. 1/17729/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenika z dne
20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dragoslav Dačić, Ul. bra-
tov Učakar 74, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 8557/94 Rg-673

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

INTERNATIONAL  STORE,  d.o.o.,
Ljubljana, Celestinova 16, splošno trgov-
sko uvozno-izvozno podjetje na debelo in
drobno, reg. št. vl. 1/20497/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Martin Vrbnjak, Neuber-
gerjeva 18, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 1. 3. 1995

Srg 11610/94 Rg-674

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

CHAGI, proizvodno, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/19588/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 7. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Dušan Pantar, Škofje-
loška c. 13, Medvode, Miodrag Krnetič, An-
dreaševa 14, Ljubljana in Vlado Krnetič,
Vide Pregarčeve 43, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 102.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
102.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje po enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 3. 1995

Srg 04496/94 Rg-675

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

VERZAL MARKETING, d.o.o., pod-
jetje za komercialo, propagando, grafič-
ne storitve in uvoz-izvoz, Ljubljanska 66,
Domžale, reg. št. vl. 1/07536/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Gabrič Franc, Ljubljan-
ska 107, Domžale in Vandov Črtomir, Tru-
barjeva 13, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
v skladu s prevzetimi osnovnimi deleži.

Srg 11680/94 Rg-676

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

DIEN, d.o.o., podjetje za računalniški
inženiring, Ljubljana, Štembalova 34, reg.
št. vl. 1/05728/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 30. 5.
1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vesna Eniko in Štefan
Dimnik, oba Štembalova 34, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 3. 1995

Srg 5875/94 Rg-677

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

VITAG, d.o.o., Grosuplje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 9. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Nevenka Mesojedec,
Župančičeva 17, Grosuplje, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

Srg 820/95 Rg-678

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

KUPOTRADE, d.o.o., Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kulič Goran, Bratov Uča-
kar 30, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Kulič Gorana, Bratov Učakar 30, Ljubljana.

Srg 5786/94 Rg-679

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

GOLF, d.o.o., Videm-Dobrepolje, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Marolt, Cesta 2, Vi-
dem-Dobrepolje, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co po pokritju vseh stroškov, povezanih s
prenehanjem družbe.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 1995

Srg 15853/94 Rg-680

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

AVTO MERLAK, Škofljica, podjetje
za avtoservis, proizvodnjo, trgovino, uvoz
in izvoz, Škofljica, Kočevska 19, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 5. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Merlak Jože, Kočevska
19, Škofljica, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 10. 1995

Srg 19926/94 Rg-681

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

ZM, marketing, d.o.o., Grosuplje, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zlatko Markelj, Črnome-
rec 50, Zagreb, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 3. 1996

Srg 659/95 Rg-682

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

SGBB INŽENIRING, podjetje za tr-
govinsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, pre-

neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 2. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franci Nakrst, Vodniko-
va  2,  Domžale,  z  ustanovitvenim  kapita-
lom 2.000 SIT,  ki  prevzema  obveznost
plačila morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

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

Srg 563/95 Rg-683

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

KSC KRAUS, Stara cerkev 3, podjetje
za gostinstvo, turizem, proizvodnjo in tr-
govino, d.o.o., preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 3. 2.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj  je  Silvo  Kraus,  Stara
cerkev 3,  Stara  cerkev,  z  ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT,  ki  prevzema  obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 19948/94 Rg-684

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

FORTERRA, podjetje za inženiring,
trgovino in storitve, Ljubljana, d.o.o., pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Peter German, Ce-
lovška 144, Ljubljana in Bojan Mastilović,
Rojčeva 24, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 450/95 Rg-685

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

RAJ TRADE, podjetje za servis in tr-
govino, d.o.o., Grosuplje, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Antonija in Jože Rački,
oba Ane Galetove 13, Grosuplje, z ustano-
vitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja po enakih delih.
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Srg 908/95 Rg-686

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

REGUEL  –  podjetje  za  trgovinsko,
gradbeno, gostinsko in storitveno dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
24. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Korošec, Lucija,
Pot k izviru 23, Piran, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 4. 1996

Srg 575/95 Rg-687

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

NOV, d.o.o., prevozi, trgovina z dosta-
vo,  Kočevje,  Mahovnik  39,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 27. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zdravko Novak, Mahov-
nik 39, Kočevje, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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 22. 4. 1996

MARIBOR

Srg 94/05731 Rg-25671

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05731 z dne 17. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02727/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5409802
Firma: MARTINO, trgovsko, storitve-

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

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

govornostjo

Sedež: Maribor, Koroška cesta 60
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Martinović Zlatko in Mar-

tinović Ivanka, oba izstopila 17. 10. 1995.

Srg 94/06435 Rg-26251

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06435 z dne 7. 11. 1995, pod
št. vložka 1/02656/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5401852
Firma: PIS, projektiranje, inženiring

in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PIS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Zvezna ulica 7
Osnovni kapital: 2.010 SIT
Ustanovitelji: Koren Peter, Stergar Boja-

na in Stergar Boris, vsi izstopili 30. 10. 1995.

Srg 94/06247 Rg-10047

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06247 z dne 18. 12. 1995,
pod št. vložka 1/08802/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: JADO, gostinstvo, turizem, tr-
govina, uvoz-izvoz, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Sodna ulica 24
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Zadravec Branko, izstopil

18. 12. 1995.

Srg 95/01285 Rg-30865

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01285 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/03435/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:  AURO,  podjetje  za  trgovino,
proizvodnjo in turizem, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Laporje, Križni vrh 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Auer Milan, izstopil 3. 1.

1996.

Srg 94/04902 Rg-30866

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04902 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/01479/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:  GRADBENI  BIRO  MARIJA,
gradbene storitve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  GRADBENI  BIRO
MARIJA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Ulica Milke Volk 49
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Renčelj Marija, izstopi-

la 3. 1. 1996.

Srg 94/03186 Rg-32665

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03186 z dne 1. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02306/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: PANDA, trgovinsko-storitveno
podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Prušnikova 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Indest Milena in Indest

Stanko, oba izstopila 3. 1. 1996.

Srg 94/06526 Rg-32666

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06526 z dne 1. 2. 1996, pod
št. vložka 1/04986/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5601894
Firma: BETTY, trgovina, uvoz-izvoz in

druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BETTY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Cafova 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Miklavec Elizabeta in Mi-

klavec Roman, oba izstopila 3. 1. 1996.

Srg 94/05360 Rg-32673

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05360 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/05806/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5635233
Firma: G & A PLUS, storitveno in tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: G & A PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Krekova ulica 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Hauc Gregor in Hauc

Aleš, oba izstopila 6. 1. 1996.

Srg 94/05384 Rg-32675

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05384 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/06216/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: GARTNER, podjetje za turi-
zem, šport in rekreacijo, storitve in trgo-
vino, export-import, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica heroja Šlandra 9
Osnovni kapital: 16.433 SIT
Ustanovitelj: Gartner Filip, izstopil 6. 1.

1996.

Srg 94/02189 Rg-32678

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02189 z dne 29. 1. 1996, pod
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št. vložka 1/06212/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5646324
Firma: LADEX, podjetje za servisira-

nje, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: LADEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radeče, Ptujska cesta 4
Osnovni kapital: 105.726 SIT
Ustanovitelja: Lašič Marjeta in Lašič Da-

nilo, oba izstopila 6. 1. 1996.

Srg 94/02393 Rg-32680

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02393 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/01869/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5361770
Firma: PVDO, podjetje za opravljanje

storitev in svetovanja s področja varstva
pri delu in požarnega varstva, d.o.

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

govornostjo
Sedež: Hoče, Pohorska cesta 38
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zadravec Bogomir in Za-

dravec Marija, oba izstopila 6. 1. 1996.

Srg 94/04300 Rg-32688

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04300 z dne 2. 2. 1996, pod
št. vložka 1/08061/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: VASKO, storitve in trgovina,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Borštnikvoa 15
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kandič Vasilije, izstopil

29. 1. 1996.

Srg 94/05012 Rg-32689

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05012 z dne 2. 2. 1996, pod
št. vložka 1/08454/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5771277
Firma: PAJNIK, trgovsko, gostinsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PAJNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Sladki vrh, Sladki vrh 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Pajnik Matej, izstopil 29. 1.

1996.

Srg 94/06371 Rg-32691

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06371 z dne 2. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02949/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi

prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5424585
Firma: MRK, podjetje za trgovno in

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Vodovnikova 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Košar Romana in Košar

Miran, oba izstopila 29. 1. 1996.

Srg 94/02963 Rg-32693

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02963 z dne 2. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01945/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5362393
Firma: MONTEKS, podjetje za mon-

tažo, storitve in prodajo, d.o.o.
Skrajšana firma: MONTEKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Črešnjevec

26
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja:Šalamon Anton, izstopil

29. 1. 1996 in Šalamon Simona, izstopila
29. 2. 1996.

Srg 94/05695 Rg-32694

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05695 z dne 1. 2. 1996, pod
št. vložka 1/07781/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5746400
Firma: IRENEYA, trgovsko, storitve-

no in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: IRENEYA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Prešernova 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Mojca, izstopila

6. 1. 1996.

Srg 94/05730 Rg-32696

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05730 z dne 5. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01495/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5342830
Firma: IMBOREX, trgovsko in sveto-

valno podjetje, import-export, d.o.o.
Skrajšana   firma:   IMBOREX,   im-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Fochova ulica 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kocjan Borut, izstopil

29. 1. 1996.

Srg 94/05655 Rg-32704

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05655 z dne 1. 2. 1996, pod
št. vložka 1/07857/00, izbrisalo iz sodnega

registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matina št.: 5736170
Firma: BOHANEC, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BOHANEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica talcev 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Bohanec Slavko, izstopil

3. 1. 1996.

Srg 94/05634 Rg-32714

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05634 z dne 22. 1. 1996, pod
št. vložka 1/06079/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5637775
Firma: EKRA, proivzodnja, trgovina,

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

govornostjo
Sedež:  Lenart  v  Slovenskih  goricah,

Ptujska 12
Osnovni kapital: 112.342,50 SIT
Ustanoviteljica: Kramberger Eva, izsto-

pila 6. 1. 1996.

Srg 94/05252 Rg-32716

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05252 z dne 22. 1. 1996, pod
št. vložka 1/06057/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5644399
Firma:  FRUTEX,  trgovsko  podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Selnica ob Dravi, Fala 30
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Grahor Lucija, izstopila

6. 1. 1996.

Srg 94/05770 Rg-32728

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05770 z dne 1. 2. 1996, pod
št. vložka 1/07154/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5691397
Firma: L.A. COOP TRADE, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: L.A. COOP TRADE,

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

govornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Robičeva 84
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Lešnik Alenka, izstopi-

la 6. 1. 1996.

Srg 94/05543 Rg-32729

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05543 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/04488/00, izbrisalo iz sodnega
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registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5537746
Firma:  HELA,  storitveno  podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Borova vas 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Salkić Eva, izstopila

6. 1. 1996.

Srg 94/06429 Rg-32733

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06429 z dne 1. 2. 1996, pod
št. vložka 1/03769/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5490120
Firma:  INTERNATIONAL  STYLE,

proizvodno, storitveno in trgovinsko pod-
jetje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  INTERNATIONAL
STYLE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska Bistrica, Tomšičeva
24

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Jus Bojan, Čakš Ivan, Je-

rabek Borislav in Britovšek Vanda, vsi iz-
stopili 6. 1. 1996.

Srg 94/06786 Rg-32738

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06786 z dne 5. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02570/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5400902
Firma: SEGMENT, podjetje za trgovi-

no na drobno in debelo, zunanjo trgovino,
inženiring, projektiranje, posredovanje,
svetovanje, prevoze in zastopanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Delavska 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ajdič Stanislav in Ajdič

Manja, oba izstopila 29. 1. 1996.

Srg 94/03179 Rg-33064

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03179 z dne 9. 2. 1996, pod
št. vložka 1/06716/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: FOKTER, podjetje za razvija-
nje, proizvodnjo, trgovino, izvoz-uvoz,
d.o.o.

Skrajšana firma: FOKTER, izvoz-uvoz,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Koroška cesta 116
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Fokter Karl in Centrih Er-

nest, oba izstopila 29. 1. 1996.

Srg 95/00269 Rg-33419

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00269 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01443/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5323878
Firma: NIPRO, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: NIPRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska 3-5/II
Osnovni kapital: 706.731,80 SIT
Ustanovitelja: Prelc Bogomir in Prelc

Kristina, oba izstopila 29. 1. 1996.

Srg 94/06032 Rg-33430

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06032 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 2/00058/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5491126
Firma: BOBER, stanovanjska zadru-

ga, p.o.
Skrajšana firma: BOBER, p.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pragersko, Ptujska cesta 37
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Gumzej Marjan, Kostanje-

vec Aleš, Nekrep P. Tatjana, Senjor Emil,
Kušer Milena, Senjor Mirko, Senjor Drago,
Gumzej Štefan, Nekrep Marija, Jecl Renata,
Steblovnik Aleksander, Onič Anton, Cesnik
Ivan, Praper Suzana, Pesjak Breda, Tominc
Jože, Perc Erik, Pevec Zdene, Ribič Bojan,
Podreberšek Marija, Mahkovič Marija, Za-
gorc Joško, Senica Zdenka, Zlobko Mojca,
Knežak Suzana, Tihole Alenka, Macuh Mar-
jan, Čeperlin Matjaž, Jurkovnik Igor in Za-
bukovec Igor, vsi izstopili 3. 1. 1996.

Srg 94/02347 Rg-33431

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02347 z dne 13. 2. 1996, pod
št. vložka 1/07863/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Firma: MAGNOLIJA, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Maribor,  Cesta  proleterskih

brigad 64
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Pešić Veljko in Pešić Na-

da, oba izstopila 5. 2. 1996.

Srg 94/00745 Rg-33445

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00745 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 1/03081/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

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

Skrajšana firma: ARAHNE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnica, Na Gaj 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Berčič Marko, izstopil 29.

1. 1996.

Srg 94/01173 Rg-33451

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01173 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 1/03019/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Matična št.: 5440246
Firma: RAVEN, turistično in gradbeno

izvajalsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GTG RAVEN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Titova cesta 39
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Grmek Majda, izstopila

29. 1. 1996.

Srg 4055/94 Rg-645

Družba BUY SELL, podjetje za posre-
dovanje blaga in storitev, d.o.o., Mari-
bor, Ul. Proleterskih brigad 58, reg. št. vl.
1/5026-00, katere ustanovitelj je Dane Kr-
neta, Maribor, Ul. Proleterskih brigad 58,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Dane Krne-
ta, Maribor, Ul. Proleterskih brigad 58.

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 sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 23. 10. 1995

Srg 5885/94 Rg-646

Družba AGROSAD, trgovsko podjetje,
d.o.o., Poljčane, Dravinjska cesta 105, reg.
št. vl. 1/5828-00, katere ustanovitelja sta
Trantura Irena in Trantura Milan, oba Polj-
čane, Dravinjska cesta 105, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Trantura
Irena in Trantura Milan, oba Poljčane, Dra-
vinjska cesta 105.

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 sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 4. 12. 1995

Srg 94/1134 Rg-660

Družba ORFEY, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Maribor,
Korpivnikova 1, reg. št. vl. 1/8259-00, katere
ustanovitelj je Galun Aleš, Goriška 14, Mari-
bor, po sklepu skupščine družbe z dne 15. 4.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Galun Aleš,
Goriška 15, Maribor.

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

Temeljno sodišče v Mariboru

enota v Mariboru

dne 1. 12. 1994

Srg 4668/94 Rg-661

Družba HEXA, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino, d.o.o., Pekre, Ste-
genškova ul. 5, reg. št. vl. 1/7560-00, kate-
re ustanovitelj je Ištvan Feher, Pekre, Ste-
genškova ul. 5, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Ištvan Fe-
her, Pekre, Stegenškova ul. 5.

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 19. 7. 1995

Srg 865/95 Rg-662

Družba T. ZORO, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Selnica ob Dravi, Čez
polje 10, reg. št. vl. 1/8961-00, katere usta-
novitelj je Zoran Turk, Maribor, Greenwiška
cesta 10, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Zoran Turk,
Maribor, Greenwiška cesta 10.

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 22. 4. 1996

Srg 771/95 Rg-663

Družba FAVORIT, podjetje za posre-
dovanje in zastopanje pri drugih zavaro-
valnih poslih, d.o.o., Lenart, Ulica heroja
Lacka 72, reg. št. vl. 1/4769-00, katere usta-
novitelja sta Šuman Jože, Lenart, Ptujska
cesta 18 in Matjašič Leopold, Lenart, Ulica
heroja Lacka 72, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Šuman Jo-
že, Lenart, Ptujska cesta 18 in Matjašič Leo-
pold, Lenart, Ulica heroja Lacka 72.

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 22. 4. 1996

Srg 6836/94 Rg-688

Družba ORKAN, podjetje za proizvod-
njo, storitev in export-import, d.o.o., Bru-
na Gobca 5, Maribor, reg. št. vl. 1/5794-00,
katere ustanovitelj je Demiri Embrli, Bruna
Gobca 5, Maribor, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 29. 12. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Demiri Em-
brli, Bruna Gobca 5, Maribor.

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 12. 10. 1996

MURSKA SOBOTA

Srg 1256/94 Rg-25036

Okrožno sodišče v Murski soboti, kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba  BELOT,  trgovsko  podjetje,
Murska Sobota, d.o.o., Staneta Rozmana
2,  Murska  Sobota,  vpisana  pod  vl.  št.
1/1175/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja Belajec Vjeko-
slava, Staneta Rozmana 2, Murska Sobota z
dne 6. 1. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel Belajec
Vjekoslav, Staneta Rozmana 2, Murska So-
bota.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 23. 10. 1995

NOVA GORICA

Rg-26421

Družba  ORIMEX,  trgovina,  uvoz-iz-
voz, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Nova
Gorica, Iztokova 54/a, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/2391/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 29. 12. 1994.

Ustanovitelj je Robert Obljubek, Iztoko-
va 54/a, Nova Gorica, 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 us-
tanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 12. 1994

Srg 94/02379 Rg-32484

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02379 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02992/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5745187
Firma: VR MODEL, podjetje za trgo-

vino, storitve, proizvodnjo, uvoz in izvoz,
d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: VR MODEL, d.o.o.,
Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Borisa Kalina 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 29. 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 Ponikvar Dolores, Kemperšče 3, Nova
Gorica in Abrahamsberg Aljoša, Borisa Ka-
lina 6, Nova Gorica.

Srg 94/01886 Rg-32488

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01886 z dne 19. 1. 1996, pod
št. vložka 1/01551/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5466741
Firma: GEIZIR, podjetje za izobraže-

valno, založniško, računalniško, turistič-
no in administrativno dejavnost, d.o.o.,
Tolmin

Skrajšana  firma:  GEIZIR,  Tolmin,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolmin, Gregorčičeva 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 21. 11. 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 Radovan Lipušček in Metka Lipušček,
oba Gregorčičeva 5, Tolmin.

Srg 94/02086 Rg-32489

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02086 z dne 19. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00459/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št. 5881382
Firma: ROSA, informatika in projekti-

va, Nova Gorica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Kosovelova 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 23. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
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zela Segalla Ema, Kosovelova 9, Nova Go-
rica.

Srg 94/00081 Rg-32490

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00081 z dne 23. 1. 1996, pod
št. vložka 1/03129/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5777917
Firma: PERSPEKTIVA, podjetje za in-

ženiring, projektiranje in storitve, d.o.o.,
Nova Gorica

Skrajšana   firma:   PERSPEKTIVA,
d.o.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Bratov Hvalič 96
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 1. 2. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Šonc Vlasta, Bratov Hvalič 96, Nova
Gorica.

Srg 94/01611 Rg-32520

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01611 z dne 23. 1. 1996, pod
št. vložka 1/01097/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5405483
Firma: RETRANS, transport in stori-

tve, MMP Vrtojba
Skrajšana  firma:  RETRANS,  d.o.o.,

MMP Vrtojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter, MMP Vrtojba
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 14. 6. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Reja Gizela, Via Dante 44, Cormons, Italija.

Srg 94/00105 Rg-32521

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v regi-
strski zadevi zaradi izbrisa subjekta vpisa
dne 23. 1. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vložka 1/03137/00, izbriše subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična št. 5773598
Firma: ORODEX, storitve in trgovina,

d.o.o., Miren
Skrajšana firma: ORODEX, d.o.o., Mi-

ren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Miren, Miren 126
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 22. 2.

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 Boštjančič Stojan, Orehovlje 9/g, Miren.

Srg 94/00510 Rg-32527

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00510 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00827/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5354005
Firma:  POSTOR,  d.o.o.,  svetovanje,

proizvodnja in tehnološke storitve, Nova
Gorica, Cankarjeva 24

Skrajšana firma: POSTOR, d.o.o., No-
va Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 18. 4. 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 Winkler Jože, Nova Gorica, Cankarje-
va 24 in Vedenik Ervin, Tolmin, Gregorči-
čeva 20.

Srg 94/01034 Rg-32535

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01034 z dne 30. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02415/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MISS, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Laze 30, Vrtojba, Šempeter pri Go-
rici

Skrajšana firma: MISS, d.o.o., Laze 30,
Vrtojba

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter pri Gorici, Laze 30,
Vrtojba, Šempeter

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 13. 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 Lozar Maja, Laze 30, Vrtojba.

Srg 96/00023 Rg-32559

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00023 z dne 23. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00637/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
pripojitve k podjetju TD BIRO, d.o.o., s
temile podatki:

Matična št. 5325773
Firma: PRIVIN, pridelava in trženje

vin, Nova Gorica, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIVIN, Nova Gori-

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

govornostjo
Sedež: Solkan, IX. Korpus 72
Osnovni kapital: 260.200 SIT

Srg 95/00244 Rg-33882

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00244 z dne 29. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01118/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa
firme po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SKALA, gradnja, prenova in
vzdrževanje  sakralnih  objektov,  d.o.o.,
Stomaž

Skrajšana firma: SKALA, d.o.o., Sto-
maž

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ajdovščina, Stomaž 11c
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 29. 3. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Klemenčič Alojz, Stomaž 11/a, Dobrav-
lje in Škofijski ordinariat Koper, Trg Revo-
lucije 11, Koper.

Srg 95/00292 Rg-33883

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00292 z dne 29. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02446/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa
firme po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5656621
Firma: HOV & MIAV, proizvodnja, tr-

govina, storitve in nega domačih živali,
d.o.o., Solkan

Skrajšana firma: HOV & MIAV, d.o.o.,
Solkan

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, B. Kalina 65
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 24. 4. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Rot Erna, Ulica B. Kalina 65, Nova
Gorica.

Srg 94/01810 Rg-33885

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01810 z dne 29. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01292/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: BIOSTIL, proizvodnja in pro-
daja naravnih gnojil za vzgojo lončnic in
drugih rastlin, d.o.o., Cerkno

Skrajšana  firma:  BIOSTIL,  d.o.o.,
Cerkno

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cerkno, Goriška 39
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 27. 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 Podobnik Menegatti Ana, Goriška ce-
sta 39, Cerkno.

Srg 94/02491 Rg-33888

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02491 z dne 28. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02296/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:
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Matična št. 5595592
Firma:  IZIS,  storitve  in  svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: Idrija, Staneta Rozmana 43
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 je prev-
zel Tomac Milivoj, Staneta Rozmana 43,
Idrija.

Srg 94/01912 Rg-33890

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01912 z dne 28. 2. 1996, pod
št. vložka 1/00962/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: GRAF PRO, proizvodnja raču-
nalniških sistemov, d.o.o., Tolmin

Skrajšana  firma:  GRAF  PRO,  d.o.o.,
Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolmin, Tumov drevored 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 29. 11. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Murovec Tomislav, Prekomorskih bri-
gad 7, Tolmin, Poberaj Danilo, Bratov Uča-
kar 8, Ljubljana, Žemva Damjan, Cesta v
Podboršt 15, Ljubljana, Simčič Miro, Ko-
lodvorska 12, Ljubljana in Turk Mirko, Ki-
dričeva ulica 101, Trzin.

Srg 95/00291 Rg-33891

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00291 z dne 27. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01181/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa
firme po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5413028
Firma: LINE 66, proizvodnja, trgovina

in zastopstva, Bukovica, d.o.o.
Skrajšana firma: LINE 66, d.o.o., Buko-

vica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Volčja Draga, Bukovica 66
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljic z dne 15. 5. 1995 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli De Lucca Suzana in De Lucca Klara,
obe Bukovica 66/a, Volčja Draga.

Srg 94/02094 Rg-33893

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02094 z dne 27. 2. 1996, pod
št. vložka 1/03064/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-

hanja družbe po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Matična št. 5763525
Firma: ARCUS, podjetje za intelektual-

ne storitve, trgovino, gostinstvo in posred-
ništvo, d.o.o., Kanal

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

govornostjo
Sedež: Kanal, Gradnikova 24
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 12. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Žorž Ferdinand, Žorž Jaka, Žorž Draja
in Žorž Miha, vsi Gradnikova 24, Kanal.

Srg 94/01507 Rg-33897

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01507 z dne 23. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01811/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5529476
Firma: GRADNJE, visoke gradnje in

trgovina, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: GRADNJE, d.o.o., Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Ustje 39
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 23. 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 Čermelj Justin, Ustje 39, Ajdovščina.

Srg 94/01222 Rg-33901

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01222 z dne 23. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02282/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: STUDIO FURLAN, d.o.o., pro-
jektiranje in svetovanje Renče

Skrajšana  firma:  STUDIO  FURLAN,
d.o.o., Renče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Renče, Martinuči 22
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 25. 5. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Furlan Igor, Martinuči 22, Renče.

Srg 94/02493 Rg-33903

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02493 z dne 22. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02331/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5661579

Firma: TISA, podjetje za storitve, tr-
govino in turizem, d.o.o., Idrijske Krnice
44

Skrajšana firma: TISA, d.o.o., Idrijske
Krnice 44

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Idrija, Idrijske Krnice
44

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 28. 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 Jevšnik Anica in Jevšnik Andrej, oba
Idrijske Krnice 44, Spodnja Idrija.

Srg 94/01010 Rg-33905

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01010 z dne 22. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01572/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5471834
Firma: EVROLES, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Otlica
Skrajšana firma: EVROLES, d.o.o., Ot-

lica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Otlica 76
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 23. 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 Krapež Ivan, Otlica 76, Ajdovščina.

Srg 94/02490 Rg-33906

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02490 z dne 22 2. 1996, pod
št. vložka 1/01227/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5416370
Firma: CICIDOM, podjetje za pomoč

družini, d.o.o., Idrija
Skrajšana  firma:  CICIDOM,  d.o.o.,

Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Idrija, IX. Korpus 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 20. 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 Lužnik Majda, Idrijski log 12a, Črni
Vrh.

Srg 94/02543 Rg-33907

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02543 z dne 22. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01853/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5533716
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Firma:  SOLARNI  STUDIO  ACOS,
Idrija, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Idrija, Boška Dedejiča 6
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 8. 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 Mujabašič Milada in Mujabašič Ismet,
oba B. Dedeiča št. 6, Idrija.

Srg 94/02540 Rg-33909

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02540 z dne 20. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01893/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5530865
Firma:  SELŽON,  trgovsko-gostinsko

podjetje, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: SELŽON, d.o.o., Idri-

ja
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Idrija, Triglavska 2b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 14. 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 Žonta Zdenko, Grilčeva 24, Idrija in
Seljak Ivan, Triglavska 2/b, Idrija.

Srg 94/02351 Rg-33910

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02351 z dne 20. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02974/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5748143
Firma: SAMIMA, proizvodnja in ko-

merciala, Šempeter pri Gorici, d.o.o.
Skrajšana firma: SAMIMA, Šempeter

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

govornostjo
Sedež: Šempeter, F. Baliča 8
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 24. 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 Savnik Mitja, F. Baliča 8, Šempeter pri
Gorici.

Srg 94/01892 Rg-33912

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01892 z dne 20. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02470/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5611652
Firma:  INGOB,  d.o.o.,  inženiring  in

gradbeništvo, Nova Gorica

Skrajšana firma: INGOB, Nova Gorica,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 62
Osnovni kapital: 8.000 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 je prev-
zela Obrtna zadruga OBRTNIK, z.o.o., Can-
karjeva 62, Nova Gorica.

Srg 94/02324 Rg-33913

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02324 z dne 19. 2. 1996, pod
št. vložka 1/00818/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5353416
Firma: MI-GO, notranja in zunanja tr-

govina, d.o.o., Bilje
Skrajšana firma: MI-GO, d.o.o., Bilje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Renče, Bilje 148
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 27. 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 Žniderčič Žarko in Žniderčič Karla, oba
Bilje 148, Renče.

Srg 94/02445 Rg-33914

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02445 z dne 19. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02375/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: AL – KA, inženiring, storitve,
trgovina, d.o.o., Šempeter pri Gorici

Skrajšana firma: AL – KA, d.o.o., Šem-
peter pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter pri Gorici, Cesta Pre-
komorskih brigad 2

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 30. 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 Klanjšček Albin, Cesta Prekomorskih
brigad 2, Šempeter pri Gorici.

Srg 94/02093 Rg-33915

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02093 z dne 19. 2. 1996, pod
št. vložka 1/00335/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5294487
Firma: TUBOPLAST, d.o.o., Tolmin,

Prekomorskih brigad 6
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Tolmin, Prekomorskih brigad 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 12. 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 Velušček Anka in Velušček Darjo, oba
Poljubinj št. 24/1, Tolmin.

Srg 94/01329 Rg-33917

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01329 z dne 19. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01339/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5428661
Firma: ASTER C., trgovina in inženi-

ring, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: ASTER C., d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, XXX. Divizije 13a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 2. 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 Starec Snežana, Jurija Gagarina 116,
Novi Beograd.

Srg 94/01966 Rg-33918

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01966 z dne 19. 2. 1996, pod
št. vložka 1/00950/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5372330
Firma:  PLAS,  podjetje  za  predelavo

plastičnih mas, d.o.o., Idrija, Čekovnik 9
Skrajšana firma: PLAS, d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Idrija, Čekovnik 9
Osnovni kapital: 18.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 9. 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-
zela Vončina Alojz in Uršič Vončina Anica,
Godovič 160, Idrija.

Srg 94/01910 Rg-33936

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01910 z dne 5. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02464/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št. 5612187
Firma: DOG CENTER, trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: DOG CENTER, d.o.o.,

Šempeter pri Gorici
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, Griči 21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
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Sklep ustanovitelja z dne 5. 12. 1994 o
preoblikovanju družbe z omejeno odgovor-
nostjo v s.p., ki je vpisan v register obrato-
valnic samostojnih podjetnikov, ki se vodi
pri Republiški upravi za javne prihodke, iz-
postava Nova Gorica, pod zap. št. 37-699/95
in matično št. registra 5636859 z dne 14.
11. 1995, kot imetnik obratovalnice DOG
CENTER, s.p., Vrtojba, Griči 21.

Rg-33950

Družba SPORTEC, podjetje za poslov-
ne storitve, d.o.o., Volčja Draga, s sede-
žem Dombrava št. 1, Volčja Draga, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1-2601-00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja družbe z dne 14. 11. 1995.

Ustanovitelj je TECNICA S.p.A., Via del
Fante 31040 Giavera, Trevisio, Italia, 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 14. 11. 1995

NOVO MESTO

Srg 2801/94 Rg-13989

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

Družba MATICA – čebelarstvo in tr-
govina, Novo mesto, d.o.o., Novo mesto,
Zagrebška cesta 11, vpisana na reg. vl. št.
1/01235/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Gajić Janja, Zagrebška
c. 11, Novo mesto, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Gajić Ja-
njo, Novo mesto, Zagrebška c. 11.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 18. 4. 1995

Srg 910/94 Rg-14235

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

Družba PASCO, proizvodnja, trgovi-
na, svetovanje, Novo mesto, d.o.o., Danila
Bučarja 5, Novo mesto, vpisana na reg. vl.
št. 1-1222/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 6. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pavlin Stanislav, Ulica
Danila Bučarja 5, Novo mesto, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Pavlin Sta-
nislava, Ulica Danila Bučarja 5, Novo me-
sto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 8. 5. 1995

Srg 2535/94 Rg-15220

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

Družba MATIC, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Bereča vas, Bereča vas
41, Suhor, vpisana na reg. vl. št. 1-2338/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Anica Krštinc, Bereča
vas 41, Suhor, Jože Krštinc, Bereča vas 41,
Suhor in Andreja Milavec, Gradac 132, Gra-
dac, z ustanovitvenim kapitalom 9.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 9.000 SIT
razdeli med družbenike v sorazmerju z usta-
novnimi deleži družbenikov, in sicer Anico
Krštinc, Bereča vas 41, Suhor, v znesku
3.000 SIT, Jožeta Krštinca, Bereča vas 41,
Suhor, v znesku 3.000 SIT in Andrejo Mila-
vec, Gradac 132, Gradac, v znesku 3.000
SIT.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 22. 5. 1995

Srg 179/95 Rg-17504

Okrožno  sodišče  v  Novem  mestu  kot
registrsko  sodišče  na  predlog  objavlja
sklep:

Družba MEDIA TEXTIL, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Novo mesto,
Kristanova ulica 32, Novo mesto, vpisana
na reg. vl. št. 1/02605/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 4. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Rupčič Dane, Rupčič
Milorad in Rupčič Božo, vsi Novo mesto,
Kristanova ulica 32 ter Vučković Goran,
Novo mesto, Novi trg 1, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese na ustanovitelje Rupčič Daneta,
Rupčič Milorada, Rupčič Boža in Vučković
Gorana, v višini vloženih ustanovitvenih de-
ležev, vsakemu 2.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 94/00496 Rg-26705

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00496 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00660/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5406277
Firma: RENUŠKA, trgovina z meša-

nim blagom, Ručetna vas, d.o.o.
Skrajšana firma: RENUŠKA, Ručetna

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

govornostjo
Sedež: Črnomelj, Ručetna vas 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Povše Alojz in Povše Ma-

rija, oba izstopila 22. 4. 1993.
Sklep  skupščine  z  dne  22.  4.  1993  o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Povše Alojz in Povše Marija, oba Ru-
četna vas 21, Črnomelj.

Srg 94/00902 Rg-26725

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00902 z dne 29. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00375/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5306388
Firma:  ADUT,  podjetje  za  trgovino,

inovacije in proizvodnjo, d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: ADUT, d.o.o., Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trebnje, Ulica OF 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Cvetan Franc in Cvetan

Cvetka, oba izstopila 29. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Cvetan Franc in Cvetan Cvetka, oba
Ulica OF 4, Trebnje.
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Srg 95/00451 Rg-30316

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00451 z dne 28. 12. 1995,
pod št. vložka 1/00931/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi pripojitve k 1/921/00, s temile podat-
ki:

Matična št. 5002460
Firma: MERCATOR, SPLOŠNO TR-

GOVSKO PODJETJE METLIKA, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR – STP

METLIKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Metlika, Cesta bratstva in enot-

nosti 57
Osnovni kapital: 203,190.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM

MERCATOR, d.d., izstopil 27. 12. 1995.
Pripojitev k MERCATOR – DOLENJS-

KA, trgovina, storitve, d.d., Novo mesto,
Livada 8, na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 27. 12. 1995.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Srg 94/02542 Rg-33457

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/02542 z dne 21. 2. 1996,
pod št. vložka 1/01620/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5466768
Firma: KOSTAN, grosistična in detaj-

listična trgovina ter servisna dejavnost,
d.o.o., Mirna

Skrajšana firma: KOSTAN, d.o.o., Mir-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Mirna,  Cesta  III.  bataljona
VDV 12

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Kolar Andrej in Kolar Sta-

rina Andreja, oba izstopila 21. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 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 Kolar Andrej in Kolar Starina Andreja,
oba Cesta III. bataljona VDV 12, Mirna.

Srg 94/01864 Rg-33459

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01864 z dne 22. 2. 1996,
pod št. vložka 1/02489/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: PROMONT, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Črnomelj

Skrajšana  firma:  PROMONT,  d.o.o.,
Črnomelj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črnomelj, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Boris, izstopil 4. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 4. 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 Jerman Boris, Kolodvorska 9, Črnomelj.

Srg 94/01878 Rg-33461

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01878 z dne 22. 2. 1996,
pod št. vložka 1/03114/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5746612
Firma: SEGAP, storitve, obrt in trgo-

vina, d.o.o., Črnomelj
Skrajšana firma: SEGAP, d.o.o., Črno-

melj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črnomelj, Heroja Starihe 17
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Cerar Stanislav, izstopil

6. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 6. 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 Cerar Stanislav, Dobliče 23, Črnomelj.

Srg 94/02649 Rg-33463

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/02649 z dne 21. 2. 1996,
pod št. vložka 1/02007/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5561604
Firma: OB – ELEKTRONIK, servisi-

ranje biro opreme in register blagajn, za-
stopstvo,  svetovanje,  trgovina,  d.o.o.,
Straža

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Straža, Pod vinogradi 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Osolnik Bojan, izstopil 29.

12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Osolnik Bojan, Pod vinogradi 9, Straža.

Srg 94/01045 Rg-33464

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01045 z dne 21. 2. 1996,
pod št. vložka 1/00592/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5329272
Firma: ZAMEL – Izdelava in vzdrže-

vanje elektronskih in električnih naprav,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Semič, Semič 28
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelja: Melinček Vladimir in Zajc

Pavel, oba izstopila 6. 5. 1994.
Sklep  skupščine  z  dne  6.  5.  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 Melinček Vladimir, Zelena pot 19/a,
Črnomelj in Zajc Pavel, Svibnik 23, Črno-
melj.

Srg 94/00970 Rg-33466

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00970 z dne 21. 2. 1996,
pod št. vložka 1/03568/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ELKOM, trgovina in storitve,
d.o.o., Straža pri Novem mestu

Skrajšana firma: ELKOM, d.o.o., Stra-
ža pri Novem mestu

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Straža pri Novem mestu, Stara
cesta 33

Osnovni kapital: 170.000 SIT
Ustanovitelj: Molek Štefan, izstopil 5. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 5. 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 Molek Štefan, Stara cesta 33, Straža pri
Novem mestu.

Srg 94/02350 Rg-33468

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02350 z dne 19. 2. 1996,
pod št. vložka 1/01757/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5491754
Firma: NEGA – nega bolnikov na do-

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

govornostjo
Sedež: Gradec, Podzemelj št. 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Marc Damjana, izstopi-

la 15. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marc Damjana, Železničarska cesta 6,
Črnomelj.

Srg 94/02892 Rg-33469

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02892 z dne 19. 2. 1996,
pod št. vložka 1/03531/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  T.P.S.  –  storitve  in  trgovina,
d.o.o., Črnomelj

Skrajšana firma: T.P.S., d.o.o., Črno-
melj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črnomelj, Nova Loka 41
Osnovni kapital: 106.050 SIT
Ustanovitelj: Špehar Roman, izstopil

30. 12. 1994.
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Sklep skupščine z dne 30. 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 Špehar Roman, Nova Loka 41, Črno-
melj.

Srg 94/01377 Rg-33470

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01377 z dne 20. 2. 1996,
pod št. vložka 1/01114/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5398380
Firma: MESTNIK, prodaja gumijastih

izdelkov in avtokozmetike, Novo mesto,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Lobetova 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mestnik Tone, izstopil

19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 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 Mestnik Tone, Lobetova 11, Novo me-
sto.

Srg 94/02853 Rg-33471

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02853 z dne 19. 2. 1996,
pod št. vložka 1/03247/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5758114
Firma: MARKOVIČ, trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Suhor
Skrajšana firma: MARKOVIČ, d.o.o.,

Suhor
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Suhor, G. Suhor 19
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Markovič Anton in Gerk-

šič Vesna, oba izstopila 30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 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 Markovič Anton, G. Suhor 19, Suhor in
Gerkšič Vesna, G. Suhor 21, Suhor.

Srg 94/01445 Rg-33472

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01445 z dne 20. 2. 1996,
pod št. vložka 1/02553/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5800625
Firma:  PROSTOR  CONZULTING,

družba za projektiranje, gradbeništvo, tu-
rizem, promet, trgovino in poslovne sto-
ritve, Trebnje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PROCON,  d.o.o.,
Trebnje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trebnje, Cesta Gubčeve briga-
de 9

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Šušterič Vida, Bregar Dra-

go in Koščak Marko, vsi izstopili 18. 5.
1994.

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

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Šušteršič Vida, Cesta Gubčeve brigade
9, Trebnje, Koščak Marko, Rimska cesta 5,
Trebnje in Bregar Drago, Žubina 30, Veliki
Gaber.

Srg 94/00439 Rg-33473

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00439 z dne 20. 2. 1996,
pod št. vložka 1/00584/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5323380
Firma: KOŠMRLJ, d.o.o., gradbeniš-

tvo in prevoz blaga, Meniška vas 7, Do-
lenjske Toplice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Dolenjske  Toplice,  Meniška
vas 7

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Košmerlj Miran, izstopil

19. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 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 Košmerlj Miran, Meniška vas 7, Dolenj-
ske Toplice.

Srg 95/00292 Rg-33474

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00292 z dne 22. 2. 1996,
pod št. vložka 1/03062/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5745080
Firma:  AGENCIJA  UP  –  varovanje

premoženja in oseb, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA UP, Novo

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Ragovska 10
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Klub upokojenih delavcev

Maksa Perca Novo mesto in Kljub upokoje-
nih delavcev Maksa Perca Krško, oba izsto-
pila 30. 11. 1995.

Sklep skupščine z dne 30. 11. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Klub upokojenih delavcev Maksa
Perca Novo mesto, Jerebova 1, Novo me-
sto in Klub upokojenih delavcev Maksa
Perca  Krško,  Cesta  krških  žrtev  53,
Krško.

Srg 94/01926 Rg-33476

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01926 z dne 22. 2. 1996,
pod št. vložka 1/02231/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: BOKA, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Novo mesto

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Kristanova 28
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kramar Andrej, izstopil

1. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 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 Kramar Andrej, Kristanova 28, Novo
mesto.

Srg 94/00746 Rg-33478

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00746 z dne 21. 2. 1996,
pod št. vložka 1/00470/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5317410
Firma: AD-RANGUS, industrijsko tr-

govsko podjetje in turizem, Šentjernej,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentjernej, Turopolje 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Rangus Davorin, izstopil

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-
zel Rangus Davorin, Nad mlini 32, Novo
mesto.

Srg 94/01354 Rg-33479

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01354 z dne 21. 2. 1996,
pod št. vložka 1/00612/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5336350
Firma: TIPO, trgovska in proizvodna

organizacija, Otočec, d.o.o.
Skrajšana firma: TIPO, Otočec, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Otočec, Ždinja vas 5a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kastelic Jože, izstopil 18. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris  družbe  zaradi  prenehanja  po

skrajšanem  postopku.  Obveznost  plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Kastelic Jože, Ždinja vas 5a, Oto-
čec.
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PTUJ

Srg 94/01739 Rg-25578

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01739 z dne 12. 10. 1995, pod št.
vložka 1/08275/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Firma: HEBAR, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Podvinci 6a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Hebar Milica in Hebar Ja-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Hebar Jakob in Hebar Milica, oba Pod-
vinci 6a, Ptuj.

Srg 94/03935 Rg-25585

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03935 z dne 12. 10. 1995, pod št.
vložka 1/05251/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

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

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

govornostjo
Sedež: Zavrč, Hrastovec 4
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Kokot Edi, Kokot Franc in

Kokot Dušan, vsi izstopili 9. 10. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Kokot Edi, Hrastovec 4b, Zavrč, Kokot
Dušan, Hrastovec 4, Zavrč in Kokot Franc,
Štuki 5c, Ptuj.

Srg 4660/94 Rg-26580

Družba ANEA, proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Podvinci 121e,
Ptuj, katere ustanovitelja sta: Anka Fištra-
vec in Roman Fištravec, oba Podvinci 121e,
Ptuj, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
2. 9. 1994, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Anka Fi-
štravec in Roman Fištravec, oba Podvinci
121e, 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 3. 11. 1995

Srg 94/04817 Rg-32914

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04817 z dne 6. 2. 1996, pod št.
vložka 1/07532/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5713358
Firma:  KODELA,  podjetje  za  pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KODELA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Draženci 10
Osnovni kapital: 125.082 SIT
Ustanovitelj: Kodela Andrej, izstopil

5. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kodela Andrej, Draženci 10, Ptuj.

Srg 5/95 Rg-32932

Družba  MATIC,  tečaji,  svetovanje,
prevajanje, trgovina, d.o.o., Klepova 47,
Ptuj, reg. št. vl. 1/2752/00, katere ustanovi-
telj je: Matjaž Neudauer, Klepova 47, Ptuj,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 11. 1.
1995, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Matjaž Neu-
dauer, Klepova 47, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 5. 2. 1996

Srg 189/95 Rg-32934

Družba M & B KAMMIT, podjetje za
marketing in storitveno dejavnost, Rg. št.
1/7519/00, katere ustanovitelj je: Kampuš
Mitja, Vodova 12, Ptuj, po sklepu ustanovi-
telja družbe z dne 18. 9. 1995, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kampuš Mit-
ja, vodova 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 25. 1. 1996

Srg 6299/94 Rg-32935

Družba POLAJŽER, trgovina in servis
d.o.o., Cirkulane 53a, reg. št. 1/3705/00,
katere ustanovitelja sta: Polajžer Boštjan in
Polajžer Danijel, oba Cirkulane 53a, Cirkula-
ne, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 22.
12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Polajžer
Boštjan in Polajžer Danijel, oba Cirkulane
53a, p. Cirkulane.

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 21. 1. 1996

Srg 163/95 Rg-32937

Družba SONITRADE, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Kungota 9, Ki-

dričevo, reg. št. 1/5306/00, katere ustanovi-
teljica je: Požgan Sonja, Kungota 9, Kidri-
čevo, po sklepu ustanovitelice družbe z dne
7. 9. 1995, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Sonja Pož-
gan, Kungota 9, Kidričevo.

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

Srg 6702/94 Rg-32938

Družba  AVTOPREVOZ  STORITVE,
prevozniško podjetje, d.o.o., Vošnjakova
3, Ptuj, rg. št. 1/3467/00, katere ustanovite-
ljica je: Obrtna zadruga Avtoprevoz, Prista-
niška 8, Maribor, po sklepu ustanovitelice
družbe z dne 17. 11. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzela Obrtna
zadruga Avtoprevoz, Pristaniška 8, Mari-
bor.

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 12. 2. 1996

Srg 6738/94 Rg-32939

Družba BI & MI, podjetje za trgovino,
storitve,  posredništvo  in  prevoz,  d.o.o.,
Cesta  8.  avgusta  19a,  Ptuj,  rg.  št.
1/5952/00, katere ustanovitelja sta: Vrhov-
šek Anton in Vrhovšek Mihaela, oba Cesta
8. avgusta 19a, Ptuj, po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 30. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Vrhovšek
Anton in Vrhovšek Mihaela, oba Cesta 8.
avgusta 19a, 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 12. 2. 1996

Srg 63/95 Rg-34735

Družba MMJ & CO., storitve in trgo-
vina d.o.o., Arbajterjeva 9, Ptuj, reg. št.
vl. 1/7349/00, katere ustanovitelji so Janez
Vrečer, Marija Magdalena Vrečer in Mojca
Vrečer, vsi Arbajterjeva 9, Ptuj, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 30. 3. 1995,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Janez Vre-
čer, Marija Magdalena Vrečer in Mojca Vre-
čer, vsi Arbajterjeva 9, Ptuj.

1996.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali

prostojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
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ču na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 8. 3. 1996

Srg 95/00200 Rg-34759

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00200 z dne 4. 3. 1996, pod št.
vložka 1/02784/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št.: 5407745
Firma: EBM, podjetje za trgovino, ser-

vis in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EBM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Zgornja Hajdina 83a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Vauda Edita, izstopila

20. 2. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Edita Vauda, Orešje 173, Ptuj.

Srg 95/00094 Rg-34765

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00094 z dne 5. 3. 1996, pod št.
vložka 1/06652/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št.: 5661463
Firma:  OR-MEGA-TRADE,  podjetje

za proizvodnjo in promet patentnih za-
drg, galanterijskih izdelkov in blaga širo-
ke porabe, d.o.o.

Skrajšana  firma:  OR-MEGA-TRADE
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ormož, Kerenčičeva ulica 7
Osnovni kapital: 4,873.000 SIT
Ustanoviteljica: Mega, metalna galante-

rija, d.d., izstopila 20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Darko Režek, MEGA, d.d., Zagreb.

Srg 94/05876 Rg-34777

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05876 z dne 5. 3. 1996, pod št.
vložka 1/05979/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št.: 5629497
Firma: ROŽA, podjetje za cvetličars-

tvo, vrtnarstvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ROŽA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ormož, Poštna ulica 1
Osnovni kapital: 100.745,80 SIT
Ustanovitelja: Šipek Josip in Šipek Stan-

ko, oba izstopila 20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Šipek Josip in Šipek Stanko, oba Virje
otok, Dravska ulica 31, Cestica.

SLOVENJ GRADEC

Srg 74/95 Rg-640

Družba  KEPA,  storitveno  podjetje,
d.o.o., Ravne na Koroškem, Javornik 33,
reg. št. vl. 1/8595-00, katere družbenika sta
Dretnik Franc in Dretnik Marija, po sklepu
družbenikov z dne 30. 3. 1995, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Dretnik
Franc in Dretnik Marija, oba Javornik 33,
Ravne na Koroškem.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 13. 2. 1996

Srg 5756/94 Rg-641

Družba SMIV, podjetje za opravljanje
trgovskih,  storitvenih  in  tržnih  poslov,
d.o.o., Radlje ob Dravi, Hmelina 27, reg.
št. vl. 1/2503-00, katere družbenika sta Mi-
ran Sečnjak in Igor Veršnik, po sklepu druž-
benikov z dne 28. 12. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  preosta-
lih obveznosti upnikom prevzameta Miran
Sečnjak  iz  Radelj  ob  Dravi,  Prisoja  6  in
Igor Veršnik iz Dravograda, Pod gradom
126.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 13. 2. 1996

Srg 6860/94 Rg-642

Družba KORAT-MM, podjetje za pro-
izvodnjo in storitveno dejavnost, uvoz, iz-
voz, zastopanje, posredovanje, trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Gmajna 59d, Slovenj
Gradec, reg. št. vl. 1/6524-00, katere druž-
benik je Korat Miroslav, po sklepu družbe-
nika z dne 29. 12. 1994, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Korat Miro-
slav iz Slovenj Gradca, Gmajna 59d.

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 3326/94 Rg-643

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 3326/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 9. 4. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3143-00, vpiše izbris družbe PI-
CEA – LES, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., s sedežem Muta, Gortinska c.
45, zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Štruc Simon
iz Mute, Gortinska cesta 45.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 9. 4. 1996

Srg 94/96 Rg-644

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 94/96, zaradi vpisa
izbrisa subjekta iz sodnega registra z dne
15. 4. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8804-00, vpiše izbris družbe KO-
ROŠKA DEČVA, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Dravograd, Otiški vrh 25/a, zaradi
pripojitve k družbi SKLADIŠČNO TRANS-
PORTNI IN TRGOVINSKI CENTER
MARIBOR, d.o.o., Maribor, Tržaška c. 53.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 15. 4. 1996

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

III P 94/95 R-51

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Zahide Obič, Marje Borštnikove 5,
Ljubljana, začasno v Avstriji, ki jo zastopa
Dragan Dmitrovič, odvetnik iz Ljubljane zo-
per toženo stranko Aziza Običa, neznanega
bivališča v tujini, zaradi razveze zakonske
zveze sklenilo:

Na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena ZPP se tožencu Azizu Običu, na-
zadnje prijavljenem na Marje Borštnikove
5, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča v
tujini postavi začasna zastopnica Tina Sim-
čič, strokovna sodelavka pri Okrožnem so-
dišču v Ljubljani, stanujoča Rozmanova 2,
Ljubljana.

Imenovana bo zastopala toženca v pravd-
ni zadevi III P 94/95 vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopita pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (85.
člen ZPP).

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 3. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 36/95 S-156

Stečajni senat objavlja po sklepu z dne
7. 5. 1996 št. St 36/95 v stečajni zadevi
Sugros, d.o.o., Trgovsko podjetje Celje,
Cesta v Trnovlje 10a, drugi narok za preiz-
kus terjatev, ki bo 2. julija 1996 ob 8.20,
soba 209/II tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 7. 5. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1736 Št. 26 – 17. V. 1996

St 15/93 S-157

To sodišče v stečajnem postopku opr. št.
St 15/93 zoper dolžnika Tovarna meril Les,
d.o.o. – v stečaju obvešča, da bo III. narok
za preizkus terjatev dne 19. 6. 1996 ob 10.
uri, soba št. 28, tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 10. 5. 1996

St 23/91 S-158

V  stečajnem  postopku  zoper  Obrtno
zadrugo BOR Sežana, p.o., Sežana, Parti-
zanska cesta 17, v stečaju, bo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
dne 28. 6. 1996 ob 8.30 v sobi 153 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev vsak delovni dan, v času
uradnih ur, v gospodarski pisarni, soba 208
tukašnjega sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko dne
9. 5. 1996.

St 5/95 S-159

V  stečajnem  postopku  zoper  Gimex,
d.o.o., Lucija, v stečaju, bo narok za obrav-
navanje osnutka za glavno razdelitev dne
28. 6. 1996 ob 9. uri v sobi 153 tukajšnjega
sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev vsak delovni dan, v času
uradnih ur, v gospodarski pisarni, soba 208
tukašnjega sodišča.

Oklic je bil nabit na oglasno desko dne
9. 5. 1996.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 9. 5. 1996

St 2/94 S-160

To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-
kus terjatev v stečajni zadevi Servisno pod-
jetje Kranj, p.o. – v stečaju, ki bo dne 24.
5. 1996 ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 6. 5. 1996

St 64/94 S-161

To sodišče je s sklepom St 64/94 dne 26.
4. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom SOP Novoline, d.o.o., Litijska
c. 51, Ljubljana – v stečaju.

Zoper sklep o zaključku postopka se lah-
ko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega
sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše na-
vedeni dolžnik iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 4. 1996

St 60/95 S-162

To sodišče je s sklepom z dne 6. 5. 1996
pod opr. št. St 60/95 začelo postopek prisil-
ne poravnave nad dolžnikom TGP Medij-
ske Toplice, d.d., Kidričeva 4a, Zagorje
ob Savi.

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

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

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena odvetnica Velena Lokar-Škerget iz
Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Center za razvoj, p.o., Trbovlje, C.
Tončke Čeč 90, Trbovlje,

– Kovintrade zunanja trgovina, p.o., Ma-
riborska 7, Celje,

– Pivovarna Union, d.d., Ljubljana, Pi-
vovarniška 2,

– Siporex Zagorje, d.d., Loke 64, Zagor-
je ob Savi,

– Polona Lavrin, Žvarulje 21, Izlake.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 6. 5. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 5. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-306

Popravek

Pri objavi programa lastninskega preob-
likovanja Domela, Elektromotorji in gospo-
dinjski aparati, d.o.o., Otoki 21, Železniki,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
17, z dne 29. III. 1996, se besedilo v po-
pravljenem delu glasi:

Gotovinsko vplačane delnice se vplača-
jo na poseben privatizacijski podračun pri-
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, Podružnica Škofja Loka,
Mestni trg 38, Škofja Loka, št.
51510-698-3915 z navedbo “Domel – pri-
vatizacijska sredstva”.

Domel, Elektromotorji in
gospodinjski aparati, d.o.o., Železniki

Št. 95 La-307

Mariborska  livarna  Maribor,  d.o.o.,
Oreško nabrežje 9, Maribor, podaljšuje
javni poziv upravičencem do interne razde-
litve in notranjega odkupa delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 9/96, z dne 16. II. 1996, v
dnevniku Večer dne 9. 4. 1996 ter na ogla-
snih deskah podjetja. Javni poziv za predlo-
žitev lastninskih certifikatov, potrdil in go-
tovine za vpis delnic interne razdelitve in
notranjega odkupa, se ponovno podaljša do
16. 6. 1996.

Dodatne informacije na tel. 212-961, int.
400 pri Bratušek Mileni, dipl. jur.

Mariborska livarna Maribor, d.o.o.,
Maribor

La-308

INDE, p.o., Koper, Ulica 15. maja 6,
Koper, objavlja na podlagi programa last-

ninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo dne 13. 10.
1994 z odločbo št. LP 525/94-BS javni po-
ziv INDE, p.o., Koper, ponovno poziva vse
upravičence – zaposlene, bivše zaposlene
ter upokojene delavce podjetja, k sodelova-
nju pri interni razdelitvi in notranjem odku-
pu.

Interna razdelitev
Upravičenci lahko v roku 15 dni po ob-

javi v časopisu Delo in oglasni deski pod-
jetja ponovno vpišejo delnice interne razde-
litve (razred B) v zameno za lastniške certi-
fikate, in sicer vsak delovni dan od 8. do 14.
ure v tajništvu ali blagajni podjetja. Certifi-
kati se bodo vpisovali le do pokritja 20%
družbenega kapitala.

Notranji odkup delnic
Upravičenci lahko v 15 dneh po objavi v

časopisu Delo in oglasni deski podjetja po-
novno vplačajo delnice notranjega odkupa s
50% popustom.

Kupnina je gotovina, ki se vplača na po-
sebni žiro račun podjetja št. 51400-698-6303
pri APPNI Koper, z navedbo: “plačilo kup-
nine za delnice notranjega odkupa”.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo dne 20. 10. 1995 ter Uradnem
listu RS, št. 62/95 z dne 30. 10. 1995.

Vse dodatne informacije dobite na tel.
31-541, Ksenija Bažon.

INDE, p.o., Koper

La-309

Kinopodjetje Kranj, p.o., Stritarjeva
1, Kranj obvešča upravičence, to je vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja, da je podaljšan rok za zame-
njavo lastniških certifikatov za delnice druž-
be do 5. 6. 1996.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja dajeta direktor Ivo Trilar, tel.
064/221-691 in računovodja Jožica Mezeg,
tel. 224-202.

Kinopodjetje Kranj, p.o.

La-310

Industrija in rudniki nekovin Kremen
Novo mesto, p.o., Rozmanova 9, Novo me-
sto, podaljšuje javni poziv upravičencem
do interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Dolenjski list in Uradnem listu RS, št.
20/96 z dne 12. IV. 1996.

Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis del-
nic interne razdelitve in notranjega odkupa
se podaljša do 30. 6. 1996.

Vse dodatne informacije dobite na sede-
žu podjetja po tel. 068/322-315.

Račun za objavo oglasa pošljite na na-
slov Kremen Novo mesto, Rozmanova 9,
žiro račun št. 52100-601-10014.

Kremen Novo mesto, p.o.

La-311

GRUDA, export-import, mednarodno
podjetje za proizvodnjo, trgovino, zasto-
panje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 132, objavlja tretje podaljšanje roka
za sodelovanje pri interni razdelitvi delnic
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in notranjem odkupu v postopku lastninske-
ga preoblikovanja podjetja.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 8. 12. 1995, na oglasni deski pod-
jetja dne 9. 12. 1995 ter v Uradnem listu
RS, št. 72/95 z dne 15. XII. 1995, prvo
podaljšanje roka v Uradnem listu RS, št.
1/96 z dne 12. I. 1996, drugo podaljšanje pa
v Uradnem listu RS, št. 11/96 z dne 23. II.
1996.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci pri Majdi Porovne, tel. 061/274-282.

GRUDA Ljubljana, d.o.o.

La-312

Postojnska jama, turizem, p.o., Jam-
ska cesta 30, Postojna, v zvezi s progra-
mom lastninskega preoblikovanja podjetja
podaljšuje javni poziv upravičencem inter-
ne razdelitve in notranjega odkupa delnic,
ki je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS,
št. 19/96 z dne 5. IV. 1996 in v dnevniku
Delo dne 10. 4. 1996.

Javni poziv k predložitvi lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev, se podaljšuje do
vključno 10. 6. 1996.

Vse dodatne informacije v zvezi s po-
stopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom lahko upravičenci dobijo vsak de-
lovni dan med 8. in 15. uro pri Zineti Kikelj
in Zvonetu Černaču (tel. 067/24-241,
067/24-362), ali osebno na sedežu podjetja.

Postojnska jama, turizem, p.o.,
Postojna

La-313

Mariborska  plinarna  Maribor,  p.o.,
Plinarniška ul. 9, podaljšuje javni poziv
upravičencem do interne razdelitve in no-
tranjega odkupa delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 68/95 z dne 24. XI. 1995, v
dnevniku Večer dne 24. 11. 1995 in na og-
lasnih deskah podjetja.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in vplačila gotovine za vpis delnic
se podaljša do vključno 31. 5. 1996.

Vse dodatne informacije v zvezi s po-
stopkom lastninskega preoblikovanja in s
tem pozivom lahko upravičenci dobijo vsak
delovni dan na tel. 062/224-141 pri Erni
Breznik in Nadi Jurčevič.

Mariborska plinarna Maribor, p.o.

La-302

Skladno z 19. členom 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 5/95) družba Papirni-
ca Vevče, d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta
52, objavlja program lastninskega preobli-
kovanja, ki ga je z odločbo št. LP
01006/1996-MK z dne 24. 4. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo.

1. Firma  in  sedež:  Papirnica  Vevče,
d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta 52, Ljub-
ljana-Polje.

Družba je vpisana v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg.
vl. 1/331/00.

2. Matična številka: 5033721.

3. Dejavnost podjetja:
– proizvodnja in predelava papirja,
– konfekcioniranje papirja,
– trgovina na debelo in drobno z neživil-

skimi proizvodi,
– trgovinsko zastopanje in posredovanje,
– uvoz in izvoz neživilskih proizvodov,
– storitve v zunanjetrgovinskem prome-

tu, in sicer: posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev.

4. Pravna oblika organiziranosti
Papirnica Vevče, d.o.o., je družba z ome-

jeno odgovornostjo v mešani lastnini, v ka-
teri znaša nenominirani družbeni kapital
30,6%, nominirani družbeni kapital 18,4%,
zasebni pa 51%.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju družbe v delniško druž-
bo (družbenega kapitala):

– Sklad RS za razvoj – 19,545%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 9,773%,
– Odškodninski sklad – 9,773%,
– upravičenci iz interne razdelitve –

19,545%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

39,090%,
– denacionalizacijski upravičenci –

2,274%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

40% družb. kapitala,
– interna razdelitev delnic – do 20%

družb. kapitala,
– notranji odkup delnic – do 40% družb.

kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Papirnica Vevče, d.o.o., Ljub-

ljana, Vevška cesta 52, poziva upravience
(vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja), da lahko v 30 dneh
po tej objavi, objavljeni v časopisu Delo ter
na oglasni deski podjetja, zamenjajo last-
niške certifikate za začasnice (kasneje del-
nice) ter tako sodelujejo pri interni razdeli-
tvi delnic.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
bo z objavo internega razpisa v naslednjih
10 dneh začel teči nov 15-dnevni rok za
vpis delnic ožjih družinskih članov zaposle-
nih.

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

7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Papirnica Vevče, d.o.o., Ljub-

ljana, Vevška cesta 52, poziva upravičence
(vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja), da lahko sodeluje-
jo pri notranjem odkupu delnic podjetja. No-
tranji odkup delnic (začasnic) bo potekal
hkrati z interno razdelitvijo delnic v višini
40% družbenega kapitala, z upoštevanjem
50% popusta.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi izjavo o
pristopu k pravilom notranjega odkupa.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja skladno 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.

8. Načini vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranje-

ga odkupa lahko upravičenci vplačajo in
vpišejo v okviru zgoraj opredeljenih rokov
na sedežu podjetja Papirnica Vevče, d.o.o.,
Ljubljana, Vevška cesta 52, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.

Pri gotovinskih vplačilih delnic iz notra-
njega odkupa se kupnina za delnice revalo-
rizira z indeksom drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 dalje, vplačila pa se izvajajo na
posebni privatizacijski (pod)račun št.:
50103-698-000-0025797 pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
z navedbo: plačilo kupnine za delnice no-
tranjega odkupa.

9. Informacije
Vabimo vse upravičence, da se na naš

poziv oglasijo z obvestilom o dodelitvi last-
niškega certifikata. Dodatne informacije v
zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačila
lahko upravičenci dobijo pri Mariji Trtnik,
tel. 485-535, na mestu vplačila pa dobite
pravila notranjega odkupa.

10. Pravni pouk
Zoper program lastninskega preobliko-

vanja se lahko vloži pritožba v roku 15 dni
od te objave na RS Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj. Pritožba se vloži pi-
sno ali ustno na zapisnik pri Agenciji RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, Kotnikova 28.

Papirnica Večve, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 122 La-303

Hoja Oblazinjeno pohištvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Koprska 92, v okviru programa last-
ninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 00529/1996-TJ z dne 8. 5. 1996, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja

1. Firma: Hoja Oblazinjeno pohištvo,
d.o.o., Ljubljana.

Sedež: Ljubljana, Koprska 92.
Matična številka: 5459796.
2. Osnovne dejavnosti:
– proizvodnja in montaža oblazinjenega

pohištva in opreme, lesene galanterije, lese-
ne embalaže in drugih končnih lesenih iz-
delkov,

– prodaja na drobno in na debelo vseh
izdelkov podjetja in tapetniških odpadkov,

– prodaja na drobno v trgovskih strokah:
gradbeni, sanitarni, instalacijski, ogrevalni ma-
terial, keramika, steklo, porcelan in plastični
izdelki za gospodinjstvo in druge potrebe;
električni stroji, naprave, oprema in električni
material ter svetilna telesa; pohištvo;

– inženiring, tj. načrtovanje, izdelava in
oprema objektov v katere se vgrajujejo iz-
delki podjetja,

– odkup rabljenih izdelkov lastnih de-
javnosti ter prodaja izdelkov podjetja po si-
stemu “staro za novo”,

– nabava gotovih izdelkov in polizdel-
kov za dopolnitev lastnih proizvodov,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1738 Št. 26 – 17. V. 1996

– tapetništvo in dekoracija,
– komisijska prodaja,
– nabava, montaža in prodaja metalnih

in plastičnih oken, okovja, izolacijskih ste-
kel, plastičnih oblog, vseh vrst senčil, barv
in stekla,

– prevoz blaga v cestnem prometu,
– servisna služba motornih vozil in stro-

jev,
– izvoz proizvodov lastne in kooperacij-

ske proizvodnje in storitev ter montaže proi-
zvodov, ki jih izvaža,

– storitev ter montaže proizvodov, ki jih
izvaža,

– uvoz surovin, reprodukcijskega mate-
riala in opreme za potrebe lastne in koope-
racijske proizvodnje in storitev.

3. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je družba z omejeno odgovor-

nostjo v mešani lastnini z lastniki. V lasti
obstoječih lastnikov je 50,22% osnovnega
kapitala, 49,78% je družbenega kapitala.

4. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja:

– 4,98% Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,

– 4,98% Odškodninski sklad,
– 9,96% Sklad Republike Slovenije za

razvoj,
– 9,95% upravičenci iz naslova interne

razdelitve,
– 19,91% upravičenci iz naslova notra-

njega odkupa,
– 50,22% obstoječi lastniki.
5. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
5.1 prenos navadnih delnic na sklade v

višini 40% družbenega kapitala, od tega:
– 10% na Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– 10% na Odškodninski sklad,
– 20% na Sklad Republike Slovenije

za razvoj:
5.2 interna razdelitev delnic do vseh

možnih 20%,
5.3 notranji odkup delnic do vseh mož-

nih 40%.
6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
6.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časniku Delo predložijo lastniške certifika-
te oziroma potrdila v zameno za delnice
interne razdelitve.

V primeru, če ostane del delnic nerazde-
ljen, bo podjetje za preostanek po preteku
30-dnevnega roka iz prejšnjega odstavka na-
redilo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih s pozivom  na zamenjavo last-
niških certifikatov v roku 10 dni po objavi.
Preostanek delnic do 20%, ki ne bo razde-
ljen niti na ta način, bo podjetje v skladu z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pre-
neslo na Sklad Republike Slovenije za raz-
voj. O vrsti delnic, ki bodo prenešene, bo
odločal organ upravljanja.

V primeru, da bo predloženih lastniških
certifikatov oziroma potrdil več, kot je raz-
položljivih delnic, namenjenih za interno
razdelitev, se bodo presežni lastniški certi-
fikati oziroma potrdila uporabili za notranji
odkup.

Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de potem, ko so, če so, izplačane dividende
na prednostne delnice,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz ostanka stečajne oziroma likvidacijske
mase po poplačilu prednostnih delničarjev.

Prodajna cena za delnico je 1.000 SIT.
Podjetje vodi razdeljene začasnice za

delnice interne razdelitve v dematerializira-
ni obliki na računih posameznih upravičen-
cev in začasnic upravičencem ne bo razde-
ljevalo.

6.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časniku Delo z vplačilom pristopijo k pro-
gramu notranjega odkupa.

Upravičenci bodo delnice lahko vplačali
z:

– zamenjavo eventualnih presežnih last-
niških certifikatov oziroma potrdil,

– gotovino,
– obračunanim, toda neizplačanim delom

plače po poravnavi davkov in prispevkov iz
plače, če se zaposleni s tem strinja,

– vplačili v podjetje za nakup delnic pred
preoblikovanjem,

– zamenjavo obveznic ali drugih vred-
nostnih papirjev za delnice, če se tako odlo-
či imetnik vrednostnega papirja.

Delnice, ki jih podjetje odkupi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj v korist ude-
ležencev programa notranjega odkupa in se
vplačujejo na način iz prejšnjega odstavka
razen načina iz prve alinee, so navadne del-
nice prve emisije z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja v skladu

s pravili programa notranjega odkupa, v pri-
meru takojšnjega odkupa vseh delnic pa pra-
vico do upravljanja tako, da vsaka delnica
nosi en gls,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de potem, ko so, če so, izplačane dividende
na prednostne delnice,

– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljive v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz ostanka stečajne oziroma likvidacijske
mase po poplačilu prednostnih delničarjev.

V  primeru,  da  upravičenci  za  kupnino
v programu notranjega odkupa delnic upo-
rabijo eventualne presežne lastniške certifi-
kate oziroma potrdila, se ustrezno število
navadnih delnic prve emisije z oznako C
zamenja za ustrezno število navadnih delnic
prve  emisije  razreda  D,  ki  imajo  enake
lastnosti  kot  delnice  z  oznako  C,  razen,
da:

– so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjam,

– po preteku dveh let od izdaje so nepre-
nosljive izven programa notranjega odkupa
za čas trajanja programa notranjega odku-
pa, razen z dedovanjem,

– po preteku dveh let od izdaje so pre-
nosljive v okviru programa notranjega od-
kupa med udeleženci notranjega odkupa.

Prodajna cena za delnico ob upoštevanju
50% popusta je 500 SIT in se za vplačilo v
gotovini revalorizira z indeksom drobno-
prodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva odku-
pa od Sklada RS za razvoj.

Podjetje uredi organizacijo programa no-
tranjega odkupa s pravili, ki jih sprejmejo
vsi udeleženci programa notranjega odkupa
ob vpisu in vplačilu delnic.

V primeru, da upravičenci na podlagi
prvega odstavka vplačajo znesek kupnine,
ki presega določen limit za notranji odkup
delnic, bo podjetje vplačane zneske ustrez-
no znižalo v skladu s 6. odstavkom 32. čle-
na uredbe.

Če v določenem roku upravičenci niso
vplačali vseh delnic, ki jim pripadajo, imajo
upravičenci pravico do vplačila sorazmer-
nega dela nevplačanih delnic v naknadnem
roku 15 dni. Če tudi v naknadnem roku
delnice niso v celoti vplačane, udeleženci
programa določijo novi rok trajanja in dina-
miko notranjega odkupa ali pa sklenejo, da
se program prekine ali konča.

Podjetje vodi odkupljene delnice v de-
materializirani obliki na računih posamez-
nih udeležencev notranjega odkupa in zača-
snic ne bo razdeljevalo.

7. V interni razdelitvi in notranjem od-
kupu, ko se bodo delnice zamenjevale za
lastniške certifikate in ko bo prihajalo do
presežkov, se bo pri mejnem nedoseganju
nominalne vrednosti delnice upoštevalo zao-
kroževanje (do vključno 500 SIT upravi-
čencu ne pripada nova delnica, nad 500 SIT
pa mu pripada). Kolikor se tudi pri uporabi
tega kriterija ne bodo mogle razdeliti vse
delnice, se bo enak princip upošteval v dru-
gem krogu zaokroževanja, kjer bodo sode-
lovali le tisti upravičenci, ki v prvem krogu
niso prišli do dodatne delnice.

8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci vplačali v pro-
storih finančno-računovodske službe pod-
jetja v 30-dnevnem prekluzivnem roku od
dne objave tega poziva v časniku Delo vsak
delovni dan od 8. do 12. ure. V primeru
plačila z gotovino pa na poseben privatiza-
cijski podračun št. 50106-698-000-0026042.

9. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan pri direktorju Stanetu Kralju, tel.
268-943.

Hoja Oblazinjeno pohištvo, d.o.o.,
Ljubljana

La-304

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Imgrad indu-
strija montažnih gradbenih materialov Lju-
tomer, p.o., ki ga je z odločbo št.
00803/1995-AK z dne 13. 11. 1995 odobri-
la Agencija RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo ter v skladu z zakonom o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij objavljamo
program lastninskega preroblikovanja pod-
jetja.
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1. Firma: Imgrad industrija montažnih
gradbenih materialov Ljutomer, p.o.

Skrajšana  firma:  Imgrad  Ljutomer,
p.o.

Sedež: Ljutomer, Ormoška cesta 46.
Matična številka: 5033632.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Temeljnem sodišču v Murski Soboti pod
vložno številko 37/90.

2. Osnovna dejavnost podjetja:
– proizvodnja predizdelanih gradbenih

elementov,
– lakiranje predmetov oziroma površin-

ska zaščita,
– prodaja gotovih izdelkov, polizdelkov,

surovin in odvišnega materiala,
– montaža vseh vrst predizdelanih grad-

benih elementov,
– druga predelava papirja,
– opravljanje storitev z viličarjem,
– opravljanje storitev s stružnico,
– opravljanje storitev z mizarskim stro-

jem,
– druga predelava plastičnih mas,
– servis za prostorske montažne elemen-

te,
– dajanje kioskov v najem,
– inženiring posli,
– trgovina na drobno in debelo z neživil-

skimi proizvodi iz trgovske stroke: gradbe-
ni, sanitarni, instalacijski in ogrevalni mate-
rial.

3. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je v 100% družbeni lasti.
4. Podjetje se bo preoblikovalo v delniš-

ko družbo, predvidena lastniška struktura
kapitala preoblikovanega podjetja pa je na-
slednja:

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

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj –

20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
5. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup delnic do 40% razpisa-
nih delnic.

6. Javni poziv k vpisu delnic
Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni po objavi oglasa in poziva v Urad-
nem listu RS, časopisu Večer ter na oglasni
deski podjetja vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate in za potrdila za neiz-
plačani del osebnih dohodkov (I. krog). Če
v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20%
delnic namenjenih interni razdelitvi, bo pod-
jetje naredilo interni razpis za ožje družin-
ske člane zaposlenih (II. krog). Ožje družin-
ske člane bo podjetje pozvalo z objavo raz-
pisa na oglasni deski podjetja. Če tudi v

drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek del-
nic do 20% preneslo na Sklad za razvoj.

Če bo v prvem krogu vpisanih in vplača-
nih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov in potrdil za neizplačani del
osebnih dohodkov proporcionalno uporab-
ljen za notranji odkup. Delnice pridobljene
iz interne razdelitve so neprenosljive dve
leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.

Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
40 dneh po objavi oglasa in poziva v Urad-
nem listu RS, časopisu Večer ter na oglasni
deksi podjetja, vpišejo in vplačajo delnice s
50% popustom. Delnice v notranjem odku-
pu lahko upravičenci vplačajo s presežki
lastninskih certifikatov, s presežkom potr-
dil za neizplačani del osebnih dohodkov in
z gotovino na poseben privatizacijski po-
dračun podjetja št. 51930-698-71281 z na-
vedbo “plačilo kupnine za delnice v notra-
njem odkupu.” Delnice, pridobljene v no-
tranjem odkupu, so navadne, imenske in za
čas trajanja notranjega odkupa niso
prenosljive izven udeležencev notranjega
odkupa, razen z dedovanjem.

7. Delnice iz interne razdelitve in iz pro-
grama notranjega odkupa bodo lahko upra-
vičenci vpisovali in vplačevali pri blagajni
podjetja vsak delovni dan od 8. do 12. ure, z
gotovino pa na navedeni privatizacijski po-
dračun v okviru zgoraj opredeljenih rokov.

8. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Gobar Francu, tel. 069/81-414.

Imgrad Ljutomer, p.o.

Št. 121 La-305

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

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo LP 00871/1996-MP, z dne 15. 4.
1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: IPI Holding, p.o., Inženiring na

področju investicijskih, organizacijskih,
finančnih in tehnoloških storitev.

Sedež: Rogaška Slatina, Zdraviliški trg
13.

Matična številka: 5111498.
1.2 Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot podjetje v

družbeni lastnini s polno odgovornostjo pri
pristojnem Temeljnem sodišču v Celju, eno-
ta v Celju s sklepom Srg 855/91 z dne 18. 7.
1991 pod registrskim vložkom št. 1-1199-00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

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

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.

3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja

Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-
nju družbenega kapitala, uporabilo nasled-
njo kombinacijo načinov preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo, vložijo svoje lastniške certi-
fikate, v zameno za delnice ter tako sodelu-
jejo v interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniš-
ke certifikate v navedenem roku vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure na blagajni podjetja.
Rok je prekluziven. Upravičenec, ki zamudi
navedeni rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja. Podjetje bo za in-
terno razdelitev delnic podjetja namenilo
20% družbenega kapitala podjetja. Kolikor
bo vrednost predloženih lastniških certifi-
katov upravičencev presegla 20% družbe-
nega kapitala, lahko tisti upravičenci, ki so
sodleovali pri interni razdelitvi delnic pod-
jetja uporabijo presežek lastniških certifi-
katov za kupnino v notranjem odkupu del-
nic. Pri tem bo podjetje v zameno za lastniš-
ke certifikate razdelilo delnice interne raz-
delitve in uporabilo  presežke lastniških
certifikatov za notranji odkup delnic pro-
porcionalno za vsakega upravičenca pose-
bej. V primeru, da bo ostal del delnic, na-
menjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo
podjetje izvedlo interni razpis za ožje dru-
žinske člane zaposlenih. Delnice, ki bodo
razdeljene v okviru interne razdelitve, so
navadne delnice, ki se glasijo na ime in so
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, ra-
zen z dedovanjem. Podjetje bo delnice vo-
dilo v dematerializirani obliki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje, poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v ča-
sopisu Delo vplačajo delnice in tako posta-
nejo udeleženci notranjega odkupa delnic
podjetja. Delnice bo mogoče vplačati na po-
seben privatizacijski račun št.
50730-698-89043, z navedbo: Plačilo kup-
nine za delnice notranjega odkupa. Delnice
se odkupujejo s 50% popustom. Upravičen-
ci lahko vplačujejo delnice s presežkom last-
niških certifikatov in potrdil ter z denarnimi
vplačili. Upravičenec, ki zamudi navedeni
rok, ne more sodelovati v notranjem odku-
pu delnic. Delnice, ki bodo pridobljene v
okviru programa notranjega odkupa imajo
lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi pro-
grama preoblikovanja in o izvedbi posamez-
nih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij. Podjetje bo delnice vodilo v dema-
terializirani obliki. Delnice, ki jih bodo upra-
vičenci odkupili z denarnimi vplačili so ne-
prenosljive izven kroga udeležencev notra-
njega odkupa, razen z dedovanjem. V okviru
programa so prenosljive med udeleženci z
omejitvijo, da se število zaposlenih med
udeleženci ne zmanjša pod eno tretjino za-
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poslenih v podjetju. Delnice, ki jih bodo
upravičenci pridobili v zameno za presežne
lastniške certifikate, so dve leti od njihove
izdaje neprenosljive, razen z dedovanjem.
Po preteku tega časa postanejo te delnice
enake kot ostale delnice iz programa notra-
njega odkupa. Upravičenci bodo hkrati z
vpisom in vplačilom delnic podpisali tudi
soglasje k aktu o lastninskem preoblikova-
nju in statutu ter pristopili k delniškemu
sporazumu s pravili notranjega odkupa.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po telefonu 063/814-821 ali
osebno na sedežu podjetja, kjer jim je na
voljo tudi osnutek statuta delniške družbe
ter delničarskega sporazuma s pravili notra-
njega odkupa.

IPI Holding, p.o., Rogaška Slatina

Razpisi delovnih mest

Št. 716-01/89-2/50 Ob-1599

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 Ilir-
ski Bistrici

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).

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

Št. 232-1/96 Ob-1600

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca,
Šempeter pri Gorici objavlja prosto delovno
mesto

predstojnika oddelka za okulistiko
Pogoji:
– zdravnik specialist iz okulistike,
– 3 leta delovnih izkušenj v specialistič-

ni stroki,
– strokovne in organizacijske sposobno-

sti vodenja.

Mandatna doba 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
objave na naslov: Splošna bolnišnica dr.
Franca Derganca, Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13a, Šempeter pri Gorici.

Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca,

Šempeter pri Gorici

Št. 49/2-96 Ob-1601

Svet Zavoda za zdravstveno varstvo
Ljubljana razpisuje delovno mesto

direktorja
Kandidat mora poleg z zakonom določe-

nih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– visoko strokovno izobrazbo s speciali-

zacijo zavodove dejavnosti,
– najmanj 5 let specialistične strokovne

prakse s področja socialne medicine, higie-
ne ali epidemiologije,

– 5 let izkušenj pri vodenju zdravstvenih
zavodov.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijavi naj kandidati priložijo program

dejavnosti zavoda s smernicami za njegovo
izvajanje, opis dosedanjega dela in dokazila
o izpolnjevanju pogojev ter jih pošljejo v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška ce-
sta 29, 1000 Ljubljana, s pripisom “Razpi-
sna komisija”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po imenovanju.”

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po imenovanju.

Zavod za zdravstveno varstvo

Št. 77 Ob-1602

Svet Centra za izobraževanje in uspo-
sabljanje Nikolaj Pirnat IX. Korpus 17, Idri-
ja razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96) in 32. člena zakona o izobraževanju
in usposabljanju otrok in mladostnikov z
motnjami v razvoju.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Delo bo začel opravljati 1. 9. 1996.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naš naslov z oznako “Razpis”.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v za-
konitem roku.

Center za izobraževanje in
usposabljanje

Nikolaj Pirnat, Idrija

Ob-1611

Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri Svetu mestne občine Slo-
venj Gradec razpisuje na podlagi 70. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91), na
podlagi 41. člena in 42. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) prosto delovno
mesto

direktorja Kulturnega doma Slovenj
Gradec

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– najmanj srednješolsko izobrazbo
– najmanj 5 let delovnih izkušenj s po-

dročja organizacije kulturnih in drugih pri-
reditev

– da je državljan države Slovenije.
Mandat traja pet let.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom

dosedanjega dela in z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev, sprejema Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja pri Svetu mestne občine Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.

Ob-1612

Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri Svetu mestne občine Slo-
venj Gradec razpisuje na podlagi 70. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91), na
podlagi 41. člena in 42. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) prosto delovno
mesto

direktorja Galerije likovnih umetno-
sti Slovenj Gradec

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– visoko izobrazbo iz stroke (Filozofska
fakulteta-umetnostna zgodovina, Akademi-
ja za likovno umetnost)

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki
– da je državljan države Slovenije.
Mandat traja pet let.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom

dosedanjega dela in z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev, sprejema Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja pri Svetu mestne občine Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.

Ob-1613

Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri Svetu mestne občine Slo-
venj Gradec razpisuje na podlagi 70. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91), na
podlagi 41. člena in 42. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) prosto delovno
mesto

direktorja Knjižnice Ksaverja Meška
v Slovenj Gradcu

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– visoko ali višjo izobrazbo filozofske
ali pedagoške smeri

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v stro-
ki

– da je državljan države Slovenije.
Mandat traja pet let.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom

dosedanjega dela in z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev, sprejema Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja pri Svetu mestne občine Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, v 8 dneh po objavi
razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.

Mestna občina Slovenj Gradec
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Ob-1657

Svet Andragoškega centra Republike
Slovenije, Ljubljana, Šmartinska 134a, raz-
pisuje v skladu s z 16. členom statuta ACS
delovno mesto

direktorja Andragoškega centra Re-
publike Slovenije

Poleg splošnih z zakonom določenih po-
gojev mora kandidat izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo,

– da ima najmanj pet let uspešnega
opravljanja vodstvenih ali vodilnih del,

– da ima andragoško ali drugo družbo-
slovno izobrazbo,

– da je priznan strokovnjak s področja
izobraževanja odraslih, kar dokazuje z jav-
no objavljenimi deli in drugimi strokovnimi
dosežki na tem področju,

– da zna tuje jezike.
Kandidat za direktorja Centra je dolžan

skupaj s prijavo in dokazi, da izpolnjuje
razpisne pogoje, predložiti tudi pisni pred-
log o razvoju Centra.

Direktor bo imenovan za dobo štirih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev in predlogom o razvoju
Centra pošljite v osmih dneh po objavi na
naslov: Andragoški center Slovenije, 1000
Ljubljana, Šmartinska 134a.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v os-
mih dneh po sklepu pristojnega organa.

Andragoški center
Republike Slovenije

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
izvedbo gradbeno obrtniških in instalacij-
skih del pri prenovi objekta Cankarjev dre-
vored 5 v Izoli na parceli št. 352 k.o. Izo-
la-mesto, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 24/96 z dne 10. V. 1996, Ob-1491, Št.
90/96 se v točki 4.5. številka 15 nadomesti s
številko 30.

Stavbenik-servisne
storitve, d.o.o., Koper

Popravek
Ob-1659

V javnem razpisu za izbiro izvajalca del
na kanalizacijskem omrežju v Občini Kočev-
je, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23/96,
z dne 29. IV. 1996, Ob-1255, se rok za odda-
jo in odpiranje ponudb pravilno glasita:

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti – ne glede na vrsto prenosa – do
30. maja 1996 do 10. ure. Ponudbe, ki pri-
dejo po tej uri, bodo zavrnjene.

Odpiranje ponudb bo v petek 31. maja
1996, v prostorih občinske uprave, Ljub-
ljanska c. 26 (sejna soba) ob 8. uri.

Občina Kočevje

Št. 663-05-0004/96 Ob-1561

Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5 in organi v sestavi, objavlja na
podlagi 91. člena zakona o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava pisarniške-

ga materiala v letu 1996 za potrebe Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve
in organe v sestavi.

2. Rok dobave: sukcesivno do konca leta
1996.

3. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 20 mio SIT letno.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki ob predložitvi pisnega pooblastila v
dveh izvodih v glavni pisarni Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana, soba št. 23.

5. Ponudba mora vsebovati:
a) firmo oziroma ime ponudnika z na-

vedbo pooblaščene osebe,
b) dokazila o registraciji, ki ni starejša

od 3 mesecev,
c) BON 1, 2 oziroma 3 za podjetja, za

obrtnike pa obrtno dovoljenje,
č) dosedanje reference ponudnika,
d) cene za blago po specifikaciji morajo

biti določene v SIT, oblikovane fco kupec, s
posebej prikazanim prometnim davkom, ob-
likovane na dan 1. 4. 1996 in fiksne za
nadaljnjih šest mesecev (cene so od 1. 10.
1996 usklajujejo glede na uradno objavlje-
ne podatke o gibanju drobnoprodajnih cen),

e) dobavne roke,
f) popuste in druge ugodnosti,
g) jamstvo za kvalitetno izvedbo posla

in kvaliteto materiala,
h) ponudba naj upošteva rok plačila 30

dni po dobavi.
Dokumentacija ponudbe mora biti ureje-

na v zgoraj navedenem vrstnem redu.
6. Merila za izbor ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta materiala,
– cena,
– količinski popust,
– brezplačna dostava,
– dobavni roki in plačilni pogoji,
– jamstva,
– možnost dodatne ponudbe.
7. Ponudbe pošljite na naslov: Ministrs-

tvo za delo, družino in socialne zadeve, Kot-
nikova 5, Ljubljana, najkasneje do 7. junija
1996 do 12. ure.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega materiala”
ter točnim nazivom in naslovom ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
11. junija 1996 ob 12. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, IV. nadstropje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po javnem odpiranju ponudb.

11. Vse dodatne informacije in pojasnila
posreduje Darja Naglič, tel. 178-34-30.

Št. 370-02-039/96-01 Ob-1562

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo in
vzdrževalna dela v obstoječi kuhinji in

skladiščih Trubarjevega doma
upokojencev Loka pri Zidanem mostu

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
rekonstrukcijo in vzdrževalna dela v obsto-
ječi kuhinji in skladiščih Trubarjevega do-
ma upokojencev.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe
3.1. Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 35,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje:

20. julij 1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:

1. oktober 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

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

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika,
– reference na podobnih objektih,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v Trubarjevem domu upokojen-
cev Loka pri Zidanem mostu, Loka 48, Lo-
ka pri Zidanem mostu.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 20. 5. 1996 do vključno 28. 5. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri direktorici doma, tel.
0601/84-102, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Trubarjev dom upokojencev, Loka pri Zida-
nem mostu” je potrebno oddati do 19. 6.
1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
vložišče Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali
poslati na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
20. 6. 1996 ob 12. uri, v sejni sobi Ministrs-
tva za delo, družino in socialne zadeve, Kot-
nikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopa-
nje.
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11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 85/96 Ob-1563

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) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca del

1. Pooblaščeni investitor: Muzej Kočev-
je, Prešernova 11, Kočevje.

2. Predmet razpisa: prenova južnega
trakta Muzeja Kočevje, Prešernova 11, Ko-
čevje.

3. Orientacijska cena: 30,000.000 SIT.
4. Lokacija: Kočevje, Prešernova 11.
5. Predvideni rok pričetka del: julij 1996.
6. Predvideni rok zaključka del: novem-

ber 1996.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– popolnost ponudbe,
– kvaliteta,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
8. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-

žiti ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,
– veljavna registracija za dejavnost, re-

gistracija mora biti overjena, vendar overje-
nost ne sme biti starejša od 30 dni,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– podatki o kapacitetah in njihovi zase-

denosti,
– podatki o razpoložljivih kadrih ter o

njihovi strokovni usposobljenosti,
– ponudbena cena po sistemu “ključ v

roke”,
– plačilni pogoji,
– s strani ponudnika podpisani razpisni

pogoji investitorja, ki bodo sestavni del po-
godbe,

– časovni plan izvedbe,
– podatki o boniteti poslovanja, ne sta-

rejši od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2,
BON 3),

– vzorec pogodbe (predloženo pogodbo
investitor lahko sprejme ali pa pripravi svo-
jo),

– opcijski rok (najmanj 60 dni po odpi-
ranju ponudb),

– pisno izjavo, da si je ogledal objekt
Prešernova 11 v Kočevju, ki se bo adaptiral,
da je seznanjen s pogoji adaptacije ter da je
seznanjen z obsegom del in potrebnimi ma-
teriali,

– kalkulativne elemente za obračun mo-
rebitnih dodatnih del,

– pisno izjavo, da bodo zavarovali pred-
met investicije v času izvajanja del od mo-
rebitne škode,

– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-
pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti: rokov, kvalitete, garancije in od-
pravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

9. Ponudba mora vsebovati podatke, ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
proizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali. Hkrati je
potrebno priložiti bonitete podizvajalcev.

10. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva (faz-
na gradnja) ali odstopiti od podpisa pogod-
be. V obeh primerih ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

11. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave
ter dobijo vse potrebne informacije na na-
slovu: Muzej Kočevje, Prešernova 11, Ko-
čevje, kontaktna oseba bo Ivan Kordiš, prof.,
tel. 061/855-811, vsak delovnik od 8. do 10.
ure, do vključno petnajstega dneva po obja-
vi tega razpisa. V tem času bo možen tudi
vpogled v celotno projektno dokumentaci-
jo.

Razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko dvignejo na osnovi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro ra-
čun: 51300-603-16338 – Muzej Kočevje –
javni razpis.

12. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb

Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako: “Prenova južnega trakta
Muzeja, Prešernova 11, Kočevje”, z ime-
nom in naslovom prijavitelja in pripisom
“Ne odpiraj – javni razpis”, na naslov Mu-
zej Kočevje, Prešernova 11, 1330 Kočevje.
Ovojnica s prijavo mora tako opremljena
prispeti – ne glede na vrsto prenosa – do 18.
6. 1996 do 10. ure. Ponudbe, ki pridejo po
tej uri, bodo zavrnjene.

Odpiranje ponudb bo opravljeno isti dan
v prostorih Muzeja Kočevje, Prešernova 11,
ob 11. uri.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

14. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Muzej Kočevje

Ob-1564

Komunala, d.o.o., Lendava, Partizanska
93, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

sanacijo s prekrivno vegetacijo in
kompostiranje tekočih odpadkov na

deponiji Dolga vas pri Lendavi
1. Naročnik: Komunala, d.o.o., Lenda-

va, Partizanska 93.
2. Predmet razpisa je pridobitev uspo-

sobljenih izvajalcev za dela:
a) postavitev prekrivne vegetacije kot za-

ključnega sanacijskega elementa na deponi-
ji Dolga vas pri Lendavi,

b) kompostiranje tekočih organskih od-
padkov s pomočjo kompostne grede na de-
poniji Dolga vas pri Lendavi.

3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazilo

o registraciji, BON 1, BON 2 obrazci,
– način izvedbe naslednjih del:

– evidentiranje zatečenega stanja,
– priprava terena,
– postavitev objekta,
– izdelava poslovnika in nadzor,
– vzdrževanje in
– obratovanje,

– izjavo o vzdrževanju z navedenimi po-
goji,

– reference,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo,
– posebne ugodnosti ponudnika.
4. Dela po javnem razpisu se bodo priče-

la izvajati v 1996. letu.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– reference,
– metodologija in tehnologija izvedbe,
– način in pogoji vzdrževanja in more-

bitne druge ugodnosti, ki jih bo ponudil po-
samezen ponudnik.

6. Razpisno dokumentacijo (popis del in
razpisne pogoje) lahko ponudniki dobijo pri
Katarini Bokan, tel 069/78-421, faks
069/78-160.

7. Nosilec ponudbe mora navesti more-
bitne podizvajalce.

8. Ločene oziroma skupne ponudbe mo-
rajo biti oddane v 8 dneh po objavi tega
razpisa v Urednem listu RS, do 12. ure na
naslov Komunala, d.o.o., Partizanska 93,
9220 Lendava.

9. Ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in z vidno oznako:

“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis –
A dela” ali

“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis –
B dela” ali

“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis –
A in B dela”

10. Ponudba, ki ne bo prispela pravoča-
sno ali ne bo pravilno opremljena, bo vrnje-
na ponudniku neodprta.

11. Odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob 10.
uri v sejni sobi naročnika. Pri odpiranju po-
nudb lahko sodelujejo predstavniki ponud-
nikov z ustreznimi pisnimi pooblastili.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pisno, najkasneje 8 dni po oddaji
ponudbe.

Ob-1565

Komunala, d.o.o., Lendava, Partizanska
93, objavlja na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo I. faze kanalizacijskega
sistema v Lendavi

1. Naročnik: Komunala, d.o.o., Lenda-
va, Partizanska 93.

2. Predmet razpisa je pridobitev uspo-
sobljenih izvajalcev za dela: izgradnja I. fa-
ze kanalizacijskega sistema v Lendavi – ka-
nalski kolektor I.
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3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazilo

o registraciji, BON 1, BON 2 obrazci,
– način izvedbe naslednjih del:

– preddelava,
– zemeljska doba,
– postavitev objekta,
– dobava in polaganje cevi, jaški,
– vzdrževanje in
– obratovanje,

– izjavo o vzdrževanju z navedenimi po-
goji,

– reference,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo,
– posebne ugodnosti ponudnika.
4. Dela po javnem razpisu se bodo priče-

la izvajati v 1996. letu.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– reference,
– metodologija in tehnologija izvedbe,
– način in pogoji vzdrževanja in more-

bitne druge ugodnosti, ki jih bo ponudil po-
samezen ponudnik.

6. Razpisno dokumentacijo (popis del
in razpisne pogoje) lahko ponudniki dobijo
pri Cirilu Šteslu, tel. 069/78-421, faks
069/78-160.

7. Nosilec ponudbe mora navesti more-
bitne podizvajalce.

8. Pisne ponudbe morajo biti oddane v 8
dneh po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS, do 12. ure na naslov Komunala, d.o.o.,
Partizanska 93, 9220 Lendava.

9. Ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in z vidno oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba na javni razpis”

10. Ponudba, ki ne bo prispela pravoča-
sno ali ne bo pravilno opremljena, bo vrnje-
na ponudniku neodprta.

11. Odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan  po  izteku  roka  za  oddajo  ponudb,  ob
10. uri  v  sejni  sobi  naročnika.  Pri  odpira-
nju  ponudb  lahko  sodelujejo  predstavniki
ponudnikov  z  ustreznimi  pisnimi  poobla-
stili.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pisno, najkasneje 8 dni po oddaji
ponudbe.

Komunala, d.o.o., Lendava

Št. 193 Ob-1640

Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, objavlja
na osnovi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, 28/93 in 19/94)

javni razpis
za gradbeno preureditev dvonamenskih

zakloniščno/skladiščnih prostorov
1. Predmet razpisa je preureditev dvona-

menskih zakloniščno/skladiščnih prostorov.
Dela obsegajo gradbena dela (rušitvena, be-
tonska, tesarska, zidarska), obrtniška dela
(ključavničarska, mizarska, keramičarska,
slikopleskarska), dobava in montaža elek-
troinstalacij in strojnih instalacij ter tovor-
nega dvigala.

2. Predviden rok izdelave je julij in av-
gust 1996.

3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

- ime, naziv in naslov firme,
- dokazila o registraciji in boniteti,
- ceno po postavkah in skupno ceno,
- plačilne pogoje,
- tehnično specifikacijo ponujene opre-

me,
- veljavnost ponudbe,
- garancijski rok,
- način zavarovanja posla,
- jamstva za kvalitetno opravljene stori-

tve.
4. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

ka so:
- reference,
- kompletnost ponudbe,
- cena,
- rok izvedbe del,
- jamstva.
5. Najcenejša ponudba ne velja nujno za

najboljšo ponudbo. Naročnik si pridržuje
pravico, da izbrere le del ponujenih storitev
oziroma, da posamezna dela izvede skladno
s svojimi finančnimi in terminskimi mož-
nostmi.

6. Okvirna vradnost ponudbe je
10,000.000 SIT.

7. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudniki morajo oddati ponudbe v roku

do vključno 5. 6. 1996 na naslov Cankarjev
dom, Prešernova 10, Ljubljana, priporočeno
po pošti oziroma v vložišče Cankarjevega
doma. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni ovojnici, z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis preureditev dvonamenskih
zakloniščno/skladiščnih prostorov”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1996
ob 12. uri, na sedežu naročnika, Cankarjev
dom, sejna soba I. nadstropje.

9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na sedežu naročnika pri Vinku Severju tel.
17-67-179 vsak delovni dan od 20. 5. do 31.
5. 1996 od 9. do 12. ure.

Dokumentacijo lahko ponudniki odkupi-
jo za ceno 20.000 SIT.

Št. 191 Ob-1566

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, objavlja
na osnovi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za dobavo računalniške opreme

1. Predmet razpisa je dobava 5 osebnih
računalnikov z okvirno konfiguracijo: pen-
tium 133 MHz, 16Mb RAM, 1,2 Gb HDD,
3,5,”/1,44 Mb FDD, SVGA grafična kartica
(pospeševalnik) 2Mb RAM, 15” SVGA
barvni monitor, ohišje mini stolp, SLO tip-
kovnica, miška, 3COM (ali kompatibilna)
mrežna kartica (UTP vtičnica, 802,3 proto-
kol).

2. Ponudba mora vsebovati: specifikaci-
jo ponujene opreme, ime in naziv firme s
podatki o registraciji podjetja in njegovi de-
javnosti ter dokazilo o vsaj dveletnem delo-
vanju na slovenskem trgu, referenčno listo;
čas veljavnosti ponudbe, ugodnosti po last-
ni presoji, dobavni rok, garancijski rok in
odzivni čas v primeru okvare, končno ceno
z vključenim morebitnim popustom in pro-
metnim davkom ter pogoje plačila.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost ponudbe, reference
ponudnika, dosedanje sodelovanje s Can-
karjevim domom, garancijska doba, organi-
ziran servis z odzivnim časom popravila,
ponujena cena in plačilni pogoji. Najcenej-
ša ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.
Naročnik bo opremo naročal glede na dina-
miko potreb.

4. Rok za oddajo pisnih ponudb je 27. 5.
1996 na naslov Cankarjev dom, Prešernova
10, Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
osebne računalnike”.

Dodatne informacije dobite dne 22. 5.
1996 in 23. 5. 1996 od 9. do 11. ure na tel.
17-67-196.

5. Odpiranje ponudb bo 30. 5. 1996 ob
9. uri v Cankarjevem domu (sejna soba, I.
nadstropje). Ponudniki bodo o izbiri ob-
veščeni v zakonitem roku po odpiranju po-
nudb.

Cankarjev dom

Ob-1567

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

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije

PGD, PZI za “kanalizacijo v ureditvenih
območjih Vaše, Goričane, Rakovnik,

Sora”
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Medvode, Trg pre-

komorskih brigad 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne

dokumentacije PGD, PZI za “kanalizacija v
ureditvenih območjih Vaše, Goričane, Ra-
kovnik, Sora”.

3. Orientacijska cena 1,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe
- PGD 60 dni,
- PZI 30 dni,
po predaji PGD.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji – fiksnost cen, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost projektanta in refe-
rence s področja del, realnost ponudbe, do-
datne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
- firmo oziroma ponudnika in podizva-

jalce,
- dokazilo o registraciji,
- ceno z vključenim prometnim davkom,
- plačilne pogoje (naročnik ne nudi avan-

sa),
- akceptni nalog v višini 10% kot garan-

cijo za resnost ponudbe,
- reference ponudnika,
- spisek pooblaščenih oseb za vodenje

nudenih del,
- izjavo, da je seznanjen z razpisnimi po-

goji,
- izjavo, da se strinja, da naročnik ni ob-

vezen sprejemati najcenejšo ponudbo kot
najugodnejšo,

- izjavo, da bo pri sestavi pogodbe upo-
števal tehnične in ostale pogoje.
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2. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za izdelavo PGD, PZI kanalizacija
Goričane – Sora” je potrebno dostaviti v
zaprti kuverti najkasneje do 14. 6. 1996 do
9. ure na Občini Medvode, Trg prekomor-
skih brigad 1, Ljubljana, soba 322/III, kjer
bo isti dan ob 10. uri javno odpiranje po-
nudb v zgoraj navedenem prostoru.

3. Razpisno dokumentacijo z navodili
ponudniku, lahko ponudniki dvignejo na
zgoraj navedenem naslovu od 3. 6. do 5. 6.
med 9. in 12. uro, če predložijo dokazilo o
vplačilu 20.000 SIT na žiro račun št.
50104-630-810181.

Vse dodatne informacije dobijo ponud-
niki na tem naslovu oziroma telefonu
1593 -252.

4. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Medvode

Ob-1568

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 38/94), odredbe o spremembah in
dopolnitvah odredbe o financiranju in sofi-
nanciranju 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 postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 19/94), Občina Roga-
tec v sodelovanju z Zavodom za gozdove
Slovenije, OE Celje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Rogatec v letu 1996

1. Naročnik: Občina Rogatec.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu Občine Rogatec in na
Zavodu za gozdove Slovenije, Območna
enota Celje, odsek za tehnologijo dela in
gozdne prometnice v Celju.

3. Predmet razpisa: redna in občasna
vzdrževalna dela na gozdnih cestah:

- grediranje cestišča,
- gramoziranje cestišča,
- strojno čiščenje jarkov,
- vzdrževanje objektov na gozdnih ce-

stah.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 1,746.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti

obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
na, sredstva lokalnih skupnosti in drugo).
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je v letu 1996.

Dela se izvajajo po kvartalnih operativ-
nih planih.

6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena po enoti razpisanih del, strojne in
delovne kapacitete, plačilni roki, fiksnost
cen, garancijski roki in pripravljenost vklju-
čiti v kalkulacijo sodelovanje z uporabniki
gozdne ceste.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v
15 dneh po objavi razpisa v sprejemno pi-
sarno Občine Rogatec v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj” – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Rogatec. Na kuverti mora biti
naslov pošiljatelja.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Rogatec
Zavod za gozdove Slovenije

Območna enota Celje

Št. 564/96-4 Ob-1569

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo in

vgradnjo toplovodnih kotlov s
pripadajočimi gorilci v OŠ Frana

Albrehta Kamnik
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, Kamnik, v sodelovanju z Inštitutom Jo-
žef Štefan, Center za energetsko učinkovi-
tost – program PHARE “Demonstracijski
projekti energetsko učinkovitih investicij za
zgradbe in industrijo”.

2. Orientacijska vrednost znaša
9,400.000 SIT.

3. Pričetek del začetek julija, zaključek
do 15. septembra 1996.

4. Razpisna dokumentacija obsega:
- tehnično poročilo,
- popis del,
- razpisne pogoje.
5. Možnost ogleda kotlovnice je v OŠ

Frana Albrehta v Kamniku, Šolska ulica 1.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
- ponudbena cena in plačilni pogoji,
- rok izvedbe,
- reference, ki ne smejo biti starejše od 2

let, usposobljenost za izvedbo razpisanih
del.

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v Oddelku za družbene dejav-
nosti Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, na podlagi dokazila o plačanih stroških
v višini 5.000 SIT na žiro račun, št.
50100-620-128-05-1103113-32867 pri SKB
– PE Kamnik, s pripisom za stroške razpi-
sne dokumentacije. Rok za oddajo ponudb
je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
dne 31. maja 1996, ob 11. uri, v sobi št. 9
Občine Kamnik.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v petih dneh po odpiranju ponudb.

Št. 564/96-4 Ob-1570

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo in

vgradnjo toplotne izolacije podstrešja in
zamenjave oken na OŠ Frana Albrehta

Kamnik
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, Kamnik, v sodelovanju z Inštitutom Jo-
žef Štefan, Center za energetsko učinkovi-
tost – program PHARE “Demonstracijski

projekti energetsko učinkovitih investicij za
zgradbe in industrijo”.

2. Orientacijska vrednost znaša
9,500.000 SIT.

3. Pričetek del začetek julija, zaključek
do 10. avgusta 1996.

4. Razpisna dokumentacija obsega:
- tehnično poročilo,
- popis del,
- razpisne pogoje.
5. Možnost ogleda vgrajenih oken je v

OŠ Frana Albrehta v I. nadstropju. Inštitut
Jožef Štefan na stroške izvajalca lahko iz-
bere eno okno zaradi preverbe določenih
danih pogojev.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

- ponudbena cena in plačilni pogoji,
- rok izvedbe,
- reference, ki ne smejo biti starejše od 2

let, usposobljenost za izvedbo razpisanih
del.

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v Oddelku za družbene dejav-
nosti Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, na podlagi dokazila o plačanih stroških
v višini 4.000 SIT na žiro račun, št.
50100-620-128-05-1103113-32867 pri SKB
– PE Kamnik, s pripisom za stroške razpi-
sne dokumentacije. Rok za oddajo ponudb
je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
dne 31. maja 1996, ob 11. uri, v sobi št. 9
Občine Kamnik.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v petih dneh po odpiranju ponudb.

Št. 564/96-4 Ob-1571

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo in
vgradnjo toplotne razdelilne postaje

(strojne in elektro inštalacije s pripravo
toplotne sanitarne vode) v kotlovnici OŠ

Frana Albrehta v Kamniku
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, Kamnik, v sodelovanju z Inštitutom Jo-
žef Štefan, Center za energetsko učinkovi-
tost – program PHARE “Demonstracijski
projekti energetsko učinkovitih investicij za
zgradbe in industrijo”.

2. Orientacijska vrednost znaša
7,800.000 SIT.

3. Pričetek del začetek julija, zaključek
do 15. septembra 1996.

4. Razpisna dokumentacija obsega:
- tehnično poročilo,
- popis del,
- razpisne pogoje.
5. Možnost ogleda kotlovnice je v OŠ

Frana Albrehta v Kamniku, Šolska ulica 1,
Kamnik.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

- ponudbena cena in plačilni pogoji,
- rok izvedbe,
- reference, ki ne smejo biti starejše od 2

let, usposobljenost za izvedbo razpisanih
del.

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v Oddelku za družbene dejav-
nosti Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, na podlagi dokazila o plačanih stroških
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v višini 6.000 SIT na žiro račun, št.
50100-620-128-05-1103113-32867 pri SKB
– PE Kamnik, s pripisom za stroške razpi-
sne dokumentacije. Rok za oddajo ponudb
je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
dne 31. maja 1996, ob 11. uri, v sobi št. 9
Občine Kamnik.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v petih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Kamnik

Št. 39/96 Ob-1572

Občina Železniki 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
izbire gradbenih izvajalcev za:

I. Obnovo krajevne ceste Topolje-Za-
brekve

II. Prestavitev 400 m lokalne ceste L
7302 in potoka Davča v Davči

A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Predmet razpisa je: rekonstrukcija

cest.
3. Razpisna dokumentacija: popis del kot

podloga za sestavo ponudbe dobite na Lo-
kainvest, Škofja loka, Kapucinski trg 7 (La-
do Bernard) tel. 064/624-070.

4. Predmet razpisa so cestogradbena, vo-
dogradbena in asfalterska dela.

5. Orientacijska vrednost naročila je ca.
25 mio SIT (cesta Topolje 15 mio in Davča
10 mio).

6. Predvideni rok obeh rekonstrukcij je
v juliju in avgustu 1996. Vaš izvedbeni rok
ponudite znotraj tega roka.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

- najugodnejša cena,
- najugodnejši plačilni pogoji,
- reference ponudnika.
8. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbe sprejemamo v tajnišvu Lokain-

vest, Škofja loka, Kapucinski trg 7, IV. nad-
stropje, z dospetjem najkasneje do pone-
deljka 17. junija 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba Topolje/Dav-
ča” in naslovom ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan t.j. 17.
junija ob 12.15 v sejni sobi Lokainvest IV.
nadstropje.

B. Detajlni pogoji in navodila za ponud-
bo:

a) Pogoj za veljavnost ponudbe je izka-
zana opravilna sposobnost ponudnika za iz-
vajanje tovrstnih del (ustrezna odločba v
smislu 4. člena zakona o gospodarskih druž-
bah).

b) Ponudnik lahko nudi izvedbo obeh (I.
+ II.) ali samo enega objekta. Ugodnost bo
analizirana za vsak objekt posebej z mož-
nostjo skupne ali ločene oddaje izvedbe ob-
jekta I. in objekta II. (vendar posamezen
objekt kot celoto).

c) Ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim predračunom na popisu razpi-
sne dokumentacije s fiksnimi cenami za
enoto.

d) Naročniku vsled dotoka finančnih
sredstev pomenijo ugodni plačilni pogoji s

plačilom avansa 30% v 15 dneh po pričetku
del, 30% v 15 dneh po dokončanju del, 20%
v 15 dneh po finančnem obračunu in 20% z
valuto plačila 15. 12. 1996.

S ponudbo definirajte vaše plačilne po-
goje, ki so lahko drugačni in jih bomo ovred-
nostili v oceni ugodnosti ponudbe.

e) Garancijski rok za kvaliteto del je naj-
manj 3 leta.

f) Opcija ponudbe je 15. julij 1996.
g) Ponudba mora vsebovati:
- ponudbeni dopis,
- ponudbeni predračun (na razpisni pod-

logi),
- odločbo o opravilni sposobnosti.
V ponudbenem dopisu navedite vse pri-

pombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe. Vsa ostala določila bodo obravnava-
na s pogodbo z izbranim izvajalcem v smi-
slu uzanc za tovrstna dela.

Postopek javnega razpisa in vse infor-
macije vodi Lokainvest, d.o.o., Podjetje za
svetovalni inženiring, Škofja loka.

Občina Železniki

Št. 137/96-3 Ob-1573

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za geofiziko, Kersni-
kova 3, Ljubljana objavlja

ponovni javni razpis
za uvoz seizmološke opreme

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za geofiziko, Kersniko-
va 3, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: uvoz seizmološke
opreme.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v tajništvu Uprave RS za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana pri Saši Dumbovič
med 8. in 12. uro od 20. maja 1996 dalje.

4. Orientacijska vrednost naročila je
15,000.000 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 četrtka 30. maja 1996 do 12. ure v tajniš-
tvu Uprave RS za geofiziko, Kersnikova 3,
Ljubljana.

8. Ponudbe morajo biti dostavljene v za-
pečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis – oprema”.

9. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
30. 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

Ob-1541

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 naroči (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

nabavo geodetske opreme
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je: nabava, uvoz, po-
moč pri implementaciji opreme v praksi in
servisiranje naslednje opreme:

– tri inštrumente tahimat wild tc 1800,
– en inštrument TAHIMAT WILD TC

600,
– en relativni gravimeter SCINTREX CG

- 3M,
– 15 stativov GST 20,
– 12 podnožij z optičnim grezilom GDF

22,
– 12 nosilcev ene prizme GPH1,
– 3 nosilce 3 prizem GPH3 s kovčkom,
– 25 prizem GPR1,
– 16 nastavkov za nosilce prizem GRT

44
– 4 barometri
– 4 termometri,
– 5 polnilci za baterije GKL23,
– 4 kartice PCMCIA (0.5 Mbayt),
– 3 baterije GEB87
– 1 baterija GEB77
– 5 kablov za povezavo inštrument bate-

rija,
– 12 tarč za prizme GZT4,
– 1 kabel za zunanje napajanje firme

SCINTREX – P.N. 858-078,
– 1 rezervni deli za CG-3M – P.N.

858-501,
– 2 rezervni bateriji za SCINTREX –

P.N. 858-079,
– 5 REC modulov za nivelir NA 3003 -

GRM10,
– 1 podatkovni kabel za TC600 - PC,
– 3 čitalec za PCMCIA kartice.
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 Republike Slovenije, Ša-
ranovičeva 12, 1000 Ljubljana, po predhod-
ni najavi po telefonu: 1327-121 (Dušan Miš-
kovič ali Matija Medved).

4. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me je 20,000.000 SIT.

5. Predvideni roki pričetka in dokonča-
nja del potrebnih za nabavo opreme: priče-
tek del takoj po podpisu pogodbe, dokonča-
nje del največ tri mesece po podpisu pogod-
be.

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 vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Rok za oddajo ponudb je 10. 6. 1996
najkasneje do 9.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu naročnika (Geodetska
uprava Republike Slovenije, Kristanova 1,
Ljubljana) v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za nabavo geodetske opreme za geo-
detske meritve”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 10. 6. 1996
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ob 10. uri v prostorih Geodetske uprave Re-
publike  Slovenije  –  Kristanova  1,  Ljub-
ljana (sejna  soba).  Predstavniki  ponudni-
kov,  ki prisostvujejo  odpiranju  ponudb,
morajo predložiti  pooblastilo  za  zastopa-
nje,  sicer nimajo  pravice  dajati  pripombe
k  postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega pon-
dunika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– dobavni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
sojo 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.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-1542

Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-
ka ulica 12, Ljubljana, 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 izgradnjo lokalnega računalniškega

omrežja na območni enoti Maribor
I. Predmet razpisa je izgradnja enotnega

strukturiranega ožičenja za potrebe lokalne
računalniške mreže in interne telefonske na-
peljave na lokaciji Republiški zavod za za-
poslovanje, Območna enota Maribor, Gre-
gorčičeva ulica 37, Maribor.

II. Zaključek celotnega projekta je pred-
viden v letu 1997.

III. Predvideno je sukcesivno plačeva-
nje v skladu s razpoložljivimi finančnimi
sredstvi. Ocenjena vrednost razpisane opre-
me in del je 29,000.000 SIT.

IV. Urejena ponudba mora vsebovati po-
stavke v naslednjem vrstnem redu:

1. kopijo vseh zadnjih registracijskih li-
stov,

2. obrazec BON1, BON2 oziroma BON3,
ki mora biti izdan po 1. aprilu 1996,

3. dokazila o načinu povezave s princi-
pali,

4. izjavo ponudnika in principala, da bo-
sta v času veljavnosti morebiti sklenjene
pogodbe o novostih s področja pogodbe red-
no obveščala pooblaščenega predstavnika
Republiškega zavoda za zaposlovanje in
uporabnika ožičenja,

5. kratek opis ponujene programske
opreme, vzorec ponujene opreme (literatu-
ra) ter navedbo lokacije, kjer je ponujeno
opremo mogoče testirati,

6. opredelitev cen v SIT za ponujeno
opremo v skladu z zahtevami, fco lokacija
kupca in dobavne roke,

7. opredelitev garancijskih, vzdrževalnih
in drugih pogojev, ki se nanašajo na ponuje-
no opremo,

8. izjavo ponudnika o nudenju pomoči
končnemu uporabniku pri uporabi ponujene
opreme. Navedeni naj bodo način in izvaja-
nja pomoči, pogoji za nudenje pomoči v
času veljavnosti morebitne pogodbe in po
preteku tega obdobja ter reference delav-
cev, ki bodo zagotavljali pomoč,

9. izjavo o sodelovanju delavcev ponud-
nika pri testiranju programske opreme.

10. vse dodatne postavke navedene pod
točko C “Razpisne dokumentacije” ter dru-
ge morebitne podatke in /ali izjave, za kate-
re ponudnik meni, da so pomembni za vse-
binsko dopolnitev ponudbe,

11. morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi Republiškemu zavodu za za-
poslovanje.

Za ponudbe, ki ne bodo urejene v skladu
z gornjimi zahtevami, si Republiški zavod
za zaposlovanje pridržuje pravico, da jih
izloči iz nadaljnje obravnave.

V. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo Re-
publiški zavod za zaposlovanje poleg dolo-
čil odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) upoštevalo še:

1. skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

2. komercialni pogoji (garancijski pogo-
ji, razmerje cena/kvaliteta, dobavni roki, po-
pusti, ponujeni pogoji plačila),

3. reference ponudnika in proizvajalca,
4. status ponudnika, njegovo finančno

stanje, kadrovske zmogljivosti,
5. tehnične lastnosti ponujene opreme,
6. ustrezni certifikati, ki dokazujejo po-

nudnika oziroma proizvajalca,
7. pripravljenost ponudnika na odkup

opreme predvidene za zamenjavo,
8. poznavanje okolja RZZ in posebej

okolja Območne enote Maribor.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši ponudnik.
VI. Ponudbe morajo biti oddane v zape-

čateni ovojnici z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznakama “Ne odpiraj – pon-
duba” ter “javni razpis OMREŽJE-MB-96”,
na naslov Republiški Zavod za zaposlova-
nje, Glinška 12, 1000 Ljubljana. Ponudbe
morajo prispeti v vložišče na navedenem
naslovu najkasneje v petek 28. junija 1996
do 11. ure.

VII. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago na Republiškem zavodu za za-
poslovanje, Glinška 12, v vložišču, soba št.
4 v kletnih prostorih.

Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti pooblastilo ponudnika v dveh iz-
vodih, od katerih enega Republiški zavod
za zaposlovanje potrjenega vrne ponudniku
in dokazilo o vplačilu 30.000 SIT na žiro
račun Republiškega zavoda za zaposlovanje
št.  50106-603-44712  pri  agenciji  za  pla-
čilni  promet  Ljubljana  s  pripisom  “razpi-
sna  dokumentacija  –  računalniško  omrež-
je MB”.

Ponudbo lahko predložijo samo tisti po-
nudniki, ki bodo neposredno prevzeli origi-
nalno razpisno dokumentacijo.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po izteku razpisnega roka, to je ponede-
ljek, 1. julija 1996 ob 10. uri v kletnih pro-
storih Republiškega zavoda za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

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

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki pisno obveščeni v zakonitem ro-
ku.

Ob-1543

Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-
ka 12, Ljubljana, na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo, montažo oziroma izvedbo
opreme pri adaptaciji poslovne stavbe

na Parmovi 32, v Ljubljani
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo,  montažo  oziroma  izvedbo  opre-
me poslovne  stavbe  na  Parmovi  32,  Ljub-
ljana.

2. Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.

3. Predvideni rok pričetka razpisanih del
je 8. 7. 1996, rok dokončanja pa je 15. 9.
1996.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93). Poleg tega
morajo vsebovati še:

– potrdilo o registraciji podjetja,
– bonitetne obrazce, ki ne smejo biti sta-

rejši od 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji na podlagi
dokazila o vplačilu 50.000 SIT nepovratnih
sredstev na žiro račun Republiški zavod za
zaposlovanje, Območna enota Ljubljana:
50102-609-10521 na naslovu Republiški za-
vod za zaposlovanje Ljubljana, Cigaletova
9, v tajništvu direktorja od razpisa 17. 5.
1996 do 21. 5. 1996 od 9. do 11. ure.

7. Ponudbo z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj javni razpis za
izvedbo opreme objekt Parmova 32” je po-
trebno dostaviti do torka, 18. 6. 1996 do 12.
ure v zapečatenem ovoju na naslov: Repub-
liški zavod za zaposlovanje, Cigaletova 9,
Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
21. 6. 1996 ob 10. uri v sejni sobi Republiš-
kega zavoda za zaposlovanje, OE Ljublja-
na, Cigaletova 9.

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

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
1. 7. 1996.

10. Vse inforamcije in razlage potrebne
za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumen-
tacije lahko interesenti dobijo v tajništvu
RZZ, OE Ljubljana, Cigaletova 9, tel.
133-31-80.
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Ob-1544

Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-
ka 12, Ljubljana, na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije 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)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

tisk publikacij
1. Naročnik: Republiški zavod za zapo-

slovanje, Glinška 12, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: oblikovanje in tisk

publikacij.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo osebno od dneva objave razpi-
sa v vložišču RZZ, Glinška 12, Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure do vključ-
no 27. 5. 1996.

4. Orientacijska vrednost celotnega na-
ročila je: 10,000.000 SIT.

5. Čas izvedbe: sukcesivno v letu
1996/97.

6. Tisk izročamo lektoriran in na diske-
tah.

7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu s 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94). Po-
nudbe morajo vsebovati naslednje doku-
mente:

– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– reference  o opravljenih delih pri obli-

kovanju in tiskanju podobnega materiala,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo,
– plačilne pogoje,
– opis tehnične in kadrovske opremlje-

nosti za oblikovanje in tiskanje publikacij.
8. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS na naslov: Re-
publiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v
zapečatenih kuvertah z označbo na ovojni-
ci: “Ne odpiraj – javni razpis – oblikovanje
in tiskanje publikacij” z oznako ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 11. 6.
1996 ob 10. uri v prostorih RZZ, Glinška
12, Ljubljana. Upoštevali bomo vse ponud-
be, ki bodo prispele do 6. 6. 1996 do 12.
ure.

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

– kvaliteta in roki izdelave,
– cena storitve in plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-

ni predstavniki ponudnikov predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje 10 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Republiški zavod
za zaposlovanje

Št. 13/96 Ob-1545

Krajevna skupnost Kapela 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 najugodnejšega izvajalca za

modernizacijo krajevnih cest na
območju Krajevne skupnosti Kapela
1. Predmet razpisa: modernizacija Kra-

jevnih cest na območju Krajevne skupnosti
Kapela, in sicer naslednja odseka:

a) krajevna cesta Murščak, v dolžini
1015 m,

b) krajevna cesta Kapelski vrh–Hlapon-
ci, v dolžini 680 m.

2. Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

3. Rok za dokončanje del je 45 delovnih
dni od dneva sklenitve pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– celovitost vsebine pobude,
– reference in strokovna usposobljenost

ponudnika,
– plačilni pogoji in cene,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, katere nudi ponudnik

naročniku.
5. K ponudbi mora ponudnik predložiti

izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del, ter da jih je sposoben izve-
sti v predloženih rokih.

6. Razpisna dokumentacija s projektno
nalogo je na razpolago na sedežu Občine
Radenci, Radgonska cesta 9, na dan od 8.
do 13. ure, kjer ponudniki dobijo projektno
nalogo in vse ostale informacije 5 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

7. Ponudba mora biti izdelana v skladu s
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
naslednje elemente:

7.1 firmo, oziroma ime ponudnika,
7.2 dokazilo o registraciji,
7.3 reference,
7.4 ponudbeni predračun s prilogami:
– predračun del,
– delež stroškov in izvedbo eventualnih

proizvajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko plačil po ponudbi v povezavi

s terminskim planom,
– vzorec pogodbe.
7.5 dinamiko redizacije ponudbe po po-

stavkah – terminski plan,
7.6 način obračunavanja del,
7.7 garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
7.8 ugodnosti, katere tudi ponudnik na-

ročniku,
7.9 navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika.
8. Investitor si pridržuje pravico oddati

posamezne odseke različnim izvajalcem in
pravico, da bo oddal dela v izvedbo z ozi-
rom na razpoložljiva finančna sredstva.

9. Ponudbe se lahko predložijo v dvajse-
tih dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Krajevna skupnost Kapela, Kapel-
ski vrh 1, 9252 Radenci, do 12. ure. Ponud-
be se oddajo v zapečateni kuverti, z oznako
“Ponudba za modernizacijo krajevnih cest
na območju Krajevne skupnosti Kapela –
Ne odpiraj!”

10. Javno odpiranje ponudbe bo isti dan
ob 13. uri, v prostorih Krajevne skupnosti
Kapela. Nepopolne ponudbe bodo izločene.

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

Krajevna skupnost Kapela

Št. 44/96 Ob-1546

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del na

cerkvi in samostanu Olimje
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine v Celju po pooblastilu
Občine Podčetrtek in Župnijskega urada
Olimje.

2. Predmet razpisa: sanacija in zamenja-
va strešne konstrukcije, izvedba nove kriti-
ne z bobrovcem, obnova fasade, kleparska
dela.

3. Orientacijska vrednost del je
25,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pra-
vico odločiti se za manjši obseg del od raz-
pisanega ali fazno izgradnjo.

4. Predviden pričetek del je 15. 6. 1996,
dokončanje pa 30. 8. 1996.

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

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

7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
roku 14 dni po objavi do 14. ure v tajništvu
zavoda Glavni trg 1, Celje. Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj, ponudba za Olimje”.

8. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo ponudniki na sedežu zavoda
ali po telefonu 063/481173 in 481149 vsak
delovnik od 8. do 14. ure.

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

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obvečeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje

Št. 311-2/96 Ob-1547

Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljub-
no ob Savinji, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca centralnega

ogrevanja občinske zgradbe Ljubno ob
Savinji in kotlarne na lahko kurilno olje

Osnovne šole Ljubno ob Savinji
1. Naročnik: Občina Ljubno.
2. Lokacija: Ljubno ob Savinji.
3. Popis materiala in del z razpisnimi po-

goji je na razpolago na Občini Ljubno pri
Valte Francu.
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4. Orientacijska vrednost del je:
– ogrevanje občinske zgradbe: 1,100.000

SIT,
– kotlarna OŠ Ljubno ob Savinji:

4,000.000 SIT.
5. Orientacijski rok za pričetek izvajanja

del je 10. 6. 1996.
6. Končanje del: 31. 7. 1996.
7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika

bodo upoštevani poleg cene še reference, rok
izvedbe in ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

8. Rok za oddajo ponudb je 28. 5. 1996
do 14. ure, v tajništvu Občine Ljubno.

9. Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1996
ob 15. uri v prostorih Občine Ljubno.

10. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
o izbiri ponudnika v roku 14 dni po odpira-
nju ponudb.

Občina Ljubno

Št. 86/1 Ob-1548

Gozdarski inštititut Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za popravilo steklenjaka

1. Predmet razpisa:
a) izdelava strehe s termopan steklom

5-16-4, demontaža obstoječega stekla, po-
pravilo konstrukcije, barvanje konstrukcije
in izdelava ter montaža novih strešnih ste-
kel v skupni kvadraturi 76,5 m2,

b) izdelava in montaža strešne ventilaci-
je z avtomatiko-termostatsko odpiranje.
Ventilacija je širine 0,8 m in poteka po celi
dolžini steklenjaka,

c) izdelava in montaža notranjega sen-
čilnega sistema z ročnim odpiranjem preko
reduktorja – varianta: zunanje senčenje,

d) predelava bočnih ventilacij, zamenja-
va dvižnih letev, zamenjava gredi ter avto-
matizacija prezračevanja na termostat, s
strešno ventilacijo.

2. Orientacijska vrednost opreme je
1,500.000 SIT.

3. Lokacija: Gozdarski inštitut Sloveni-
je, Večna pot 2, Ljubljana.

4. Predvideni rok za izdelavo je 30 dni
po zaključku razpisa.

5. Dodatna pojasnila lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo vsak dan od 8. do 13.
ure na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Več-
na pot 2, Ljubljana, pri dr. Hojki Kraiger –
tel. 123-13-43.

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe, poleg
te pa morajo vsebovati še prospekte proi-
zvajalcev, pogoje servisiranja in garancij-
ske pogoje.

7. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so:

– fiksna cena in plačilo v 8 dneh po
opravljeni storitvi,

– dobavni rok,
– garancije,
– bonitete ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti.
8. Pri izbiri bodo upoštevane tiste po-

nudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogo-

je, naročnik pa se ne obvezuje, da bo najce-
nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.

9. Pisne ponudbe morajo prispeti najka-
sneje v 10 dneh od dneva objave v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Gozdarski
inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana, v zaprti kuverti z oznako: “Ponudba
za javni razpis – ne odpiraj!” ali osebno v
tajništvo Gozdarskega inštituta Slovenije.
Na kuverti mora biti na vidnem mestu ozna-
čeno ime ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla istega dne ob 14. uri v sejni sobi
Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pisna pooblastila za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveš-
čeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Gozdarski inštitut Slovenije

Št. 58/96 Ob-1549

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 Ajdovščina

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacijskih del na

zidovju gradu Vipavski Križ
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Ulica

5. maja 6/a, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa so vzdrževalna dela

na zidovju gradu Vipavski Križ.
3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki na sedežu Občine Ajdovščina, Uli-
ca 5. maja 6/a, pet dni po objavi od 8. do 12.
ure.

4. Orientacijska vrednost del je
3,000.000 SIT.

Dela se bodo izvajala konec maja in v
juniju.

5. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
navedeno odredbo.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so cena, reference in strokovna us-
posobljenost.

7. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako “Ne odpiraj – Grad Vipavski Križ”
ponudniki oddajo v roku 10 dni od dneva
objave.

8. Odpiranje ponudb bo 11. dan od dne-
va objave ob 10. uri na sedežu Občine Aj-
dovščina.

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

Občina Ajdovščina

Št. 033-1/96-776 Ob-1550

Občina Ljutomer objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) ter zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)

javni razpis
za oddajo del: preureditev pritličja

glasbene šole v Ljutomeru
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova

1, Ljutomer.
2. Predmet razpisa je preureditev dela

pritličja glasbene šole v Ljutomeru.
3. Predračunska vrednost del znaša ca.

4,000.000 SIT.
4. Pričetek izvajanja del je v mesecu ju-

niju.

5. Razpisna dokumentacija obsega:
– tehnično poročilo,
– popis del,
– tloris obstoječe in predvidene ureditve

pritličja,
– gradbeno dovoljenje.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference in usposobljenost za izvedbo

takšnih del,
– ostale ponudbene ugodnosti, ki jih nu-

di izvajalec.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Odseku za GJS, okolje in
prostorsko planiranje Občine Ljutomer, kon-
taktna oseba Grilc Dominika, oziroma dobi-
jo po pošti na podlagi dokazila o plačanih
stroških v višini 6.000 SIT, na ŽR proraču-
na Občine Ljutomer, št. 51930-630-76197.

8. Rok za predajo ponudbe je do desete-
ga oziroma naslednjega delovnega dne do
11. ure po objavi v Uradnem listu RS, v
zapečateni kuverti z oznako “Javni natečaj
– Glasbena šola – Ne odpiraj”, na naslov:
Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.

9. Investitor si pridržuje pravico do del-
ne oddaje del za preureditev pritličja glas-
bene šole.

10. Odpiranje ponudb bo deseti oziroma
naslednji delovni dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer. Izvajalec bo izbran med ponudni-
ki tudi če bo prispelo manj kot 3 ponudbe.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ljutomer

Ob-1551

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
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska
2, Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za izdelavo rudarskega projekta

zapiranja jame Kotredež, Rudnik
Zagorje v zapiranju

1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

2. Predmet razpisa je izdelava RP: zapi-
ranje jame Kotredež, Rudnika Zagorje v za-
piranju.

3. Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del je takoj po podpisu
pogodbe. Rok za izdelavo je 120 dni po
podpisu pogodbe.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca,

– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– reference z dokazili o izdelavi podob-

nih projektov,
– rok izdelave.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registracii in odločbo UO

skladno z zakonom o graditvi objektov,
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– reference podjetja in seznam strokov-
njakov, ki bodo sodelovali pri projektu ter
reference eventualnih podizvajalcev,

– ponudbeno ceno,
– terminski plan,
– dopolnitev projektne naloge, kolikor

ponudniki smatrajo, da je to smotrno,
– opcijo ponudbe,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del.
7. Razpisna dokumentacija in strokovne

informacije so na voljo na sedežu Rudnika
Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Za-
gorje ob Savi vsak delovni dan od 7. do 9.
ure in od 13. do 14. ure (tel. 0601/64-100)
soba št. 14 pri tehničnem direktorju Francu
Stošicki, d.i.r.

8. Kompletne  ponudbe v zapečatenih
kuvertah z oznako “Ponudba za RP: Zapira-
nje jame Kotredež, Rudnika Zagorje v zapi-
ranju – ne odpiraj!” morajo ponudniki od-
dati najkasneje do 30. 5. 1996 do 12. ure na
naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi.

9. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Rudnika Zagorje, in sicer 3. 6. 1996 ob 9.
uri.

10. Izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v skladu s pravilni-
kom o načinu in postopku oddaje del.

Ob-1552

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob
Savi objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

ograje iz smrekovega lesa v dolžini
1.000 m

I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju,  d.o.o.,  Grajska  cesta,  Zagorje  ob
Savi.

2. Predmet razpisa dobava in montaža
ograje iz smrekovega lesa na območju Ruar-
di-zahod na območju Rudnika Zagorje v za-
piranju bo obsegala:

a) čiščenje trase s strojnim in ročnim pla-
niranjem terena,

b) dobava in postavitev stebrov in prečk
iz polokroglic,

c) dobava in montaža bodeče žice.
3. Lokacija: območje Ruardi-zahod v pri-

dobivalnem prostoru Rudnika Zagorje v za-
piranju, d.o.o.

4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno

Orientacijska vrednost del znaša skupaj
2,500.000 SIT.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik naj ponudi izvedbo vseh raz-

pisanih del ali le posamezni del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,

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

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po posa-
meznih postavkah.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 3.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je teh.
vodja površinskih del Sandi Grčar  tel.
0601/64-100).

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,

– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno in projekt-
no dokumentacijo.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,

3. ponudbeno ceno,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcijo ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja

ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,

– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.

Ponudbe morajo biti dostavljene do dva-
jsetega dne do 12. ure po objavi v Uradnem
listu RS na naslovu: Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje
ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, dvajseti
dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu
RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja obveš-
čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., (Dobava in
montaža ograje na območju Ruardi-zahod)”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudni-
ku Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel. št.
0601/64-100, Sandi Grčar.

Ob-1553

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob
Savi objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

kotlovnice na Rudniku Zagorje”
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa
Rekonstrukcija kotlovnice na Rudniku

Zagorje v zapiranju bo obsegala:
a) rekonstrukcija kotlarne – strojni in olj-

ni del,
b) rekonstrukcija elektroinštalacij,
c) gradbena dela z obrtniškimi deli.
3. Lokacija:  kotlovnica  moštvene  ko-

palnice na Rudniku Zagorje v zapiranju,
d.o.o.

4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno.

Orientacijska vrednost del znaša skupaj
7,000.000 SIT.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh

razpisanih del ali le posamezni del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,

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

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po posa-
meznih postavkah.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedbenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 5.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je teh.
vodja strojne službe Danilo Hudi, tel.
64-100).

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
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– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno in projekt-
no dokumentacijo.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja

ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del.
Ponudbe morajo biti dostavljene do pet-

najstega dne do 12. ure po objavi v Urad-
nem listu RS na naslovu: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Za-
gorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, petnaj-
sti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu
RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja obveš-
čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., (Rekonstruk-
cija kotlovnice).”

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudni-
ku Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel. št.
0601/64-100, Sandi Grčar ali Danilo Hudi.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Ob-1554

Informatika, podjetje za informacijske
storitve in inženiring, d.o.o., Maribor, Vet-
rinjska 2, na podlagi 5. sklepa upravnega
odbora podjetja z dne 2. 11. 1995 in 10.
sklepa z dne 11. 12. 1995 objavlja

javni rzapis
za dobavo računalniške opreme za

informacijsko podporo javnih podjetij
za distribucijo električne energije
1. Naročnik: Informatika, podjetje za in-

formacijske storitve in inženiring, d.o.o.,
Maribor, Vetrinjska 2.

2. Predmet razpisa:
2.1 centralna procesorska enota z reda

30 MIPS, 512 MB, 6 paralelnih + 12 ES-
CON kanalov, možnost delovanja v Parallel
Sysplex tehnologiji;

2.2 centralna procesorska enota z reda
60 MIPS, 1024 MB, 6 paralelnih + 12 ES-
CON kanalov, možnost delovanja v Parallel
Sysplex tehnologiji;

2.3 integrirani kontroler diskov, ki emu-
lira IBM 3990-G03, in RAID diskovno po-
lje z začetno kapaciteto najmanj 90 GB efek-
tivnega diskovnega spomina in možnostjo
podvojitve kapacitete z istim kontrolerjem,
emulacijo diskov IBM 3380, 4 ESCON ka-
nalski priključki, paralelni dostop do podat-
kov, možnost zamenjave posameznega pre-
dala med delovanjem brez motnje;

2.4 integrirani kontroler diskov, ki emu-
lira IBM 3990-G03, in RAID diskovno po-

lje z začetno kapaciteto najmanj 130 GB
efektivnega diskovnega spomina in mož-
nostjo podvojitve kapacitete z istim kontro-
lerjem, emulacijo diskov IBM 3380, 4 ES-
CON kanalski priključki, paralelni dostop
do podatkov, možnost zamenjave posamez-
nega predala med delovanjem brez motnje;

2.5 kasetna trakovna enota s kontroler-
jem z možnostjo obvladovanja 0,5 TB po-
datkov na kasetah, z možnostjo vzporednih
dostopov do podatkov, ki so časovno enaki
ali krajši kot pri 6 vzporednih IBM 3490, s
po 2 ESCON priključkoma ter možnostjo
razširitve;

2.6 kasetna trakovna enota s kontroler-
jem z možnostjo obvladovanja 1 TB podat-
kov na kasetah, z možnostjo vzporednih do-
stopov do podatkov, ki so časovno enaki ali
krajši kot pri 12 vzporednih IBM 3490, s po
2 ESCON priključkoma ter možnostjo raz-
širitve:

2.7 kontrolna enota za navezavo token
ring omrežij IBM 3172 model 003 z ES-
CON adapterjem;

2.8 dograditev obstoječe enote IBM 3172
model 003 z ESCON adapterjem.

Vsa oprema mora biti:
– predvidena za priključitev na omrežje

400/230 V, 50 Hz,
– mora zadoščati evropskim standardom

EN 50081-1 in EN 50082-1, kar mora doba-
vitelj dokazati, in

– mora biti predvidena za delovanje 7
dni v tednu po 24 ur.

3. Ponudba mora vsebovati:
– specifikacijo in tehniški opis posamez-

nih kosov ponujene strojne opreme (točke
2.1 do 2.8) vključno z v to opremo vgrajeno
programsko opremo (mikrokoda);

– ceno posameznega kosa ponujene
opreme;

– pogoje financiranja (avans, kredit ali
leasing,...);

– dobavne roke za vse posamezne pos-
tavke iz ponudbe – instalacija celotne opre-
me mora biti izvršena v septembru 1996;

– podporo pri instalaciji in zagonu opre-
me;

– zagotovilo za vzdrževanje dobavljene
opreme v garancijski dobi pod naslednjimi
pogoji:

– servis  v Sloveniji,
– razpoložljivost serviserjev vsak delov-

ni dan v tednu od 7. do 18. ure,
– odprava napake v času krajšem od 1

ure, prihod serviserja prej kot v 3 urah in
– dostop serviserja do ekspertne baze

proizvajalca;
– življenjsko dobo opreme, v kateri so

zagotovljeni novi rezervni deli;
– dobavitelji ne-IBM opreme garancijo

za delovanje obstoječe in nove IBM pro-
gramske opreme (npr. MVS/ESA 5.x, DB/2
4.x) v času življenjske dobe ponujene opre-
me;

– zagotovljen servis za čas življenjske
dobe pod enakimi pogoji kot v času garan-
cije, vendar si naročnik pridržuje pravico,
da izbere serviserja opreme po izteku ga-
rancijskega roka;

– potrebno dodatno šolanje:
– število tečajev,
– obseg tečajev,
– kadri naročnika, ki jih je treba izšolati

(ni dopustno šolanje posameznih delavcev

naročnika, ki naj bi to znanje prenašali na
ostale) in

– podatki o izvajalcih šolanja;
– tehnično dokumentacijo izključno v

tiskani obliki specificirano po:
– obsegu,
– vsebini in
– organizaciji;

– zagotovilo za možnost nadaljnje širi-
tve opreme;

– zagotovljeno nižjo ceno v primeru zni-
žanja cene pri proizvajalcu po podpisu po-
godbe do dneva dobave;

– dobavo franco Informatika – lokacija
Maribor (postavke 2.1, 2.3, 2.5, 2.7) in lo-
kacija Ljubljana (postavke 2.2, 2.4, 2.6, 2.8),

– začetek in trajanje garancijskega roka
po končanem funkcionalnem prevzemu ter
obseg garancije po posameznih postavkah
ponujene opreme,

– oprema izbranega ponudnika ali izbra-
nih ponudnikov bo prevzeta, potem ko bo
delovala 30 dni po 24 ur neprekinjeno in
bodo opravljeni ostali testi,

– veljavnost ponudbe, ki jo mora podpi-
sati odgovorna oseba ponudnika,

– podatke o boniteti ponudnika, proizva-
jalca, serviserja in eventualnega leasingo-
dajalca.

Ponudniki lahko ponudijo razpisano
opremo tudi kot celoto vendar le pod pogo-
jem, da so posamezno ponudili tudi vse zah-
tevane komponente po točkah 2.1 do 2.8.

Dodatne podatke glede funkcionalnih in
ostalih zahtev naročnika ter načina ocenje-
vanja ponudb, ki jih morajo ponudniki pri
izdelavi ponudbe upoštevati, dobijo zainte-
resirani ponudniki opreme na naslovu iz toč-
ke 8.

4. Ponudba mora biti opremljena z infor-
macijami, ki omogočajo primerjavo ponudb
in ovrednotenje rizika. Vsak ponudnik mora
na zahtevo naročnika dostaviti dodatne po-
datke v zvezi s ponujeno opremo in v zvezi
s finančnim stanjem izdelovalca opreme,
prodajalca, serviserja in eventualnega lea-
singodajalca.

5. Zbirni kriteriji za izbiro ponudnika v
primeru, da ponudba tehniško ustreza, so:

– finančna slika proizvajalca in proda-
jalca opreme – 15%,

– reference dobavitelja in reference za
ponujeno opremo – 15%,

– dobavni roki – 19%,
– cena – 51%.
Finančni in plačilni pogoji bodo ovred-

noteni posebej.
Ponudniki z ISO 9000 certifikatom (ali

Demingovo ali Baldridgeovo nagrado ali z
dokazilom o pravilni uporabi SQC/SPC ozi-
roma  TQM  tehnik)  imajo  prednost  pred
ostalimi  ponudniki,  ki  so  enako  ovredno-
teni.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere najcenejšega ponudnika ali pa sploh
nobenega.

6. Ponudbe je treba dostaviti v slovenš-
čini in v angleščini na naslov Informatika,
d.o.o., Maribor, Vetrinjska 2, v zapečateni
ovojnici ali paketu z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis” najpozneje do petka 14. 6. 1996
do 12. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1996
v Mariboru, Vetrinjska 2, ob 11. uri v sejni
sobi v 3 nadstropju. Ponudniki bodo obveš-
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čeni o izboru najugodnejšega dobavitelja v
30 dneh po odpiranju ponudb.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije pri Martinu Lesarju tel.
062/225-661 int. 413 ali v tajništvu Infor-
matike, int. 411.

Informatika, d.o.o., Maribor

Ob-1555

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Obrtno
komunalno podjetje, p.o., Rogaška Slatina,
Zdraviliški trg 13, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
Predmet razpisa: izgradnja upravne stav-

be za čistilno napravo Sotelskega jezera v
Rogaški Slatini.

Projekt je izdelal PUV – nizke in vodne
gradnje, d.d., Celje.

Orientacijska vrednost del je 18,000.000
SIT.

Rok za pričetek del je avgust 1996.
Rok za dokončanje del je maj 1997.
Razpisno dokumentacijo in vse dodatne

informacije lahko interesenti dobijo v 7 dneh
po objavi v Uradnem listu RS, od 6. do 10.
ure na upravi “OKP” Rogaška Slatina, Zdra-
viliški trg 13, pri mag. Hustič Vladu, tel. št.
(063) 814-626.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
50730-601-18353 pri APP Šmarje pri Jel-
šah, z namenom nakazila: “Pristojbina za
javni razpis – upravna stavba ČN”.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

Kriteriji za izbiro ponudnika:
1. ugodnejša cena, ponujena fiksna cena

do konca gradnje po načinu “ključ v roke”
in pod pogojem, da se izvajalec odpove zah-
tevi po 637. členu ZOR,

2. kvaliteta dodelanosti in natančnosti
ponudbe,

3. reference,
4. garancija za doseganje predlaganega

roka,
5. solventnost podjetja v zadnjih dveh

letih,
6. predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
7. druge ugodnosti ponudnika,
8. pri lastni udeležbi investitorja je upo-

števati 20% avans oziroma ustrezni kredit
izvajalca (najmanj 7 let),

9. ponudba mora biti vsebinsko sestav-
ljena v skladu z 12. členom odredbe o pos-
topku za izvajanje javnega razpisa za odda-
jo javnih naročil (Ur. . RS, št. 28/93).

Ponudba bo veljavna, kolikor bo vsebo-
vala naslednje elemente:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazila o registraciji,
3. fiksno ceno do konca gradnje po

sistemu “funkcionalni ključ”,
4. rok gradnje,
5. ponudbeni predračun s prilogami:
a) predračun del,
b) plan koriščenja sredstev in termin-

ski plan,

c) način obračunavanja del,
d) opcija ponudbe 20 dni,
e) izjava, da je ponudnik pregledal

tehnično dokumentacijo in da ima ali nima
pripomb,

f) izjava, da je ponudnik proučil te-
renske prilike na kraju gradnje.

10. K ponudbi mora biti priložena še na-
slednja ponudbena dokumentacija:

– navedba pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo,

– cenik materiala fco gradbišče,
– cenik zunanjih transportov,
– cenik mehanizacije,
– cena KV, NK ure in strukturni faktor,
– garancijski rok,
– referenčna lista,
– registracija, ki mora biti overjena, ven-

dar overjenost ne sme biti starješa od 30
dni,

– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe,
– podatki o boniteti podjetja, iz katerih

bodo razvidni kazalci finančne vrednosti,
likvidnosti in poslovne uspešnosti ter po-
datke o solventnosti podjetja.

11. Investitor si pridržuje pravico dolo-
čiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva ozi-
roma od podpisane pogodbe, v primeru iz-
pada investicijskih sredstev za to investici-
jo.

Ponudbeno dokumentacijo je potrebno
dostaviti v 15 dneh po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Obrtno komu-
nalno podjetje Rogaška Slatina, Zdraviliški
trg 13, v zapečateni ovojnici z oznako: “Po-
nudba – ne odpiraj”.

Ponudbe bo odpirala strokovna komisija
3. 6. 1996 ob 12. uri, v prostorih Obrtno
komunalnega podjetja Rogaška Slatina,
Zdraviliški trg 13.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15
dni po odpiranju ponudb.

Obrtno komunalno podjetje
Rogaška Slatina, p.o.

Št. 601-1/96 Ob-1556

Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za pridobitev

najugodnejših ponudnikov za
opravljanje prevozov otrok v osnovno
šolo, otrok v oddelke priprave na šolo,

otrok v oddelke s posebnimi potrebami v
VVZ, oseb vključnih v VDC CSS in

otrok v oddelek vzgoje in izobraževanja
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: opravljanje prevozov

otrok v osnovno šolo, otrok v oddelke pripra-
ve na šolo, otrok v oddelke s posebnimi po-
trebami v VVZ, oseb vključenih v VDC CSS
in otrok v oddelek vzgoje in izobraževanja.

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki si
lahko razpisno dokumentacijo ogledajo ali
jo dvignejo na Občini Škofja Loka, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 15, Ži-
gonova hiša, soba 18/II. Za vse dodatne in-
formacije lahko kličejo po telefonu (064)
624-050, 624-190, interna 211.

4. Orientacijska vrednost naročila je
33,105.612 SIT.

5. Ponudbe za prevoze veljajo za šolsko
leto 1996/97.

6. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
storitve morajo nuditi kvalitetno, odgovor-
no in v skladu s cestnoprometno zakonoda-
jo.

7. Najugodnejši ponudnik za opravljanje
prevozov na določeni relaciji bo izbran na
podlagi ustreznosti vozila, ponujene cene in
predloženih referenc ponudnika.

8. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-
ma ime ponudnika, naslov ponudnika, rela-
cijo, podatke o prevoznem sredstvu, bruto
ceno polnega prevoženega km glede na kon-
figuracijo terena razvidno v razpisni doku-
mentaciji, oziroma izhodiščno bruto ceno
šolske vozovnice v okviru javnega prevoza
oseb v prostem in linijskem cestnem prome-
tu, reference, dokazilo o registraciji in ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.

Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-
lacijo posebej.

9. Ponudbe zbiramo do 6. 6. 1996 do 12.
ure. Ponudbe je treba poslati v zaprti kuver-
ti z naslovom ponudnika in s pripisom “Ne
odpiraj ponudba  – prevozi 1996/97”, pripo-
ročeno po pošti ali oddati osebno v pisani
št. 5 – vložišče, Občina Škofja Loka, Po-
ljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.

10. Javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 1996
ob 12.15 v sobi št. 31/V, Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, Žigonova hiša. Nepo-
polnih ponudb ne bomo upoštevali.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po opravljenem postopku. Izbrani
ponudnik mora podpisati pogodbo najpoz-
neje v 30 dneh od odločitve o izbiri.

12. Ponovni javni razpis bo objavljen v
Uradnem listu RS in Gorenjskem glasu.

Občina Škofja Loka

Št. 2.0.-1510/96 Ob-1557A

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 22/93), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku javnega razpisa za od-
dajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93), Slo-
venske železnice Ljubljana, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo
visokonapetostnega dela dveh

transformatorskih postaj na ranžirni
postaji Zalog

A) Splošni podatki
1. Investitor: Slovenske železnice Ljub-

ljana, d.d, Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
in o proračunu RS za leto 1996.

2. Predmet razpisa: zamenjava VN opre-
me v transformatorskih postajah TP 557 Po-
stavljalnica Polje in TP 655 Postavljalnica
Zalog.

3. Lokacija: ranžirna postaja Zalog.
4. Čas del: julij, avgust 1996.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:

12,400.000 SIT.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki prevzamejo na SŽ – SEE Ljubljana, Ti-
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volska c. 41, Ljubljana, od 20. 5. 1996 do
22. 5. 1996 od 8. do 10. ure.

Dodatne informacije dobite, po predhod-
nem telefonskem razgovoru na tel.
061/1313-144 int. 4264 pri Jožetu Pavliču.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:

– boljše reference,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge možnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Rok za oddajo ponudb:
Rok za oddajo ponudb je 18. junij 1996

do 9. ure v tajništvu SŽ – SEE Ljubljana,
Tivolska c. 41, Ljubljana.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. junija

1996 ob 11. uri v prostorih SŽ – SEE Ljub-
ljana, Tivolska c. 41, Ljubljana (šolska so-
ba).

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

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

Št. 2.0.-1510/96 Ob-1557B

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

javni razpis

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: sanacija preduseka
tunela Šmarje na železniški progi Grobel-
no-Rogatec, v km 59+596/724.

3. Rok izvedbe: 3 mesece.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

55,000.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki prevzamejo ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine, v prostorih Slovenskih želez-
nic, d.d. (soba 210), Ljubljana, Kolodvor-
ska 11, pri Ireni Zore (tel.: 13-13-144, int.
24-71), od objave do 14. 6. 1996 med 9. in
11. uro. Kupnina za razpisno dokumentaci-
jo  v vrednosti 10.000 SIT mora biti nakaza-
na na račun št. 50100-601-7014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

nudijo:
– boljše reference (izdelava večjega šte-

vila istovrstnih ali podobnih objektov),
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 20. 6. 1996 do

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

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,

20. 6. 1996 ob 10. uri v prostorih Sloven-

skih železnic, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
11 (steklena dvorana).

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

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

Št. 2.0.-1510/96 Ob-1557C

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 29/86) in odredbe o pos-
topku javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske že-
leznice, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za izdelavo investicijskega programa

delne elektrifikacije tirov glavne
pristaniške postaje Koper

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. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo

ponudniki na Slovenskih železnicah, Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana, v tajništvu Služ-
be za elektrotehnično dejavnost, III. nad-
stropje, soba 365, od 21. 5. do 23. 5. 1996
med 9. in 12. uro.

Dodatne inforamcije dobite od 21. 5. do
23. 5. 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 ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše 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, 4. 6.

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, 4. 6.

1996, ob 9. uri v prostorih Slovenskih že-
leznic, Kolodvorska 11, Ljubljana.

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

ni v roku 10 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Št. 2.0.-1510/96 Ob-1557Č

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

ponovni 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: 15. 7. 1996.
5. Orientacijska vrednost del: 1,300.000

SIT.
6. Tehnične in ostale informacije ter raz-

pisno dokumentacijo lahko ponudniki dobi-
jo od 20. do 24. 5. 1996 od 12. do 14. ure v
prostorih Sekcije za vzdrževanje prog Ce-
lje, enota Obrtne delavnice, Teharska 8, Ce-
lje pri Firer Alojzu (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 31. 5. 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.-1510/96 Ob-1557D

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za obdobni pregled

mostov na območju SVP Celje
A) Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
a) jeklenih mostov – 12 in izvedba 5

obremenilnih preizkušenj,
b) masivnih mostov – 52.
3. Čas del: maj, junij, julij, avgust 1996.
4. Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete

na Slovenskih železnicah, d.d., SVP Celje,
Ul. XIV. divizije 2, Celje pri Jazbinšek Da-
nilu, tel. 063/25-920 int. 279 od 21. 5. 1996
do 24. 5. 1996 od 7. do 10. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– boljši finančni pogoji,
– krajši rok izvedbe,
– boljše reference,
– krajše ovire v železniškem prometu,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Rok za oddajo ponudb: 28. 5. 1996 do

11.30 v tajništvu SVP Celje, Ul. XIV. divi-
zije 2, Celje.

8. Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1996
ob 12. uri v prostorih SVP Celje.

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

ni v roku 15 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 466/96 Ob-1558

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, na podlagi določil odredbe o
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postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za dobavo opreme za medicino

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

II. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost

1. UZ aparat, 1 kos – 17,5 mio SIT:
– aparat mora biti čim lažji, mobilen, s

preprostimi in hitro dosegljivimi operacija-
mi ter možnostjo hitrega menjavanja sond,

– zagotavljati mora visoko kakovostno
sliko (resolucijo), tako na področju abdomi-
nalne kardiološke in vaskularne diagnostike
ter diagnostike mehkih tkiv tako pri odra-
slih kot pri otrocih,

– na področju kardiologije mora zago-
tavljati možnost kompletnih meritev ter vse-
bovati potreben software za priključitev
transezofagealne sonde (tudi multiplanske),

– na področju abdominalne diagnostike
mora vsebovati možnost vodne punkcije or-
ganov,

– na področju vaskularne diagnostike naj
vsebuje možnost barvnega prikaza pritokov
(volumna), tudi pri manjših premerih žil (po-
wer doppler),

– zagotavljati mora CWD in PWD,
– vsebovati mora barvni doppler za vse

transduserje z možnostjo prikaza barvne sli-
ke za vse oblike (B, M, D in kombinacije –
npr. 2D, triplex mode) in ev. možnost shra-
njevanja (optični disk, videorekorder),

– vsebovati mora možnost povečave
(zoom) slike z visoko resolucijo,

– aprat naj bo nadgradljiv (kamera, barv-
ni printer,...),

– ponudba naj vsebuje širokospektralni
multifrekvenčni sondi za področje abdomna
(konveksna) in kardiologije. Aparat mora
imeti možnost priključitve najmanj treh
sond,

– v ponudbi naj bo zajet tudi barvni mo-
nitor (12” ali več) in črno beli printer,

– v opcijah (možnost dokupa) naj bodo
navedene ponudbe za biplansko, oziroma
multiplansko TEE sondo, barvni printer,
punkcijski nastavki oziroma sonde.

2. Transportni monitorji, 4 kosi – 7,5 mio
SIT

Transportni monitor za spremljanje živ-
ljenjskih funkcij na električni in baterijski
pogon z naslednjimi parametri:

– EKG,
– invazivno in neinvazivno merjenje krv-

nega pritiska,
– alarmiranje,
– telesna temperatura,
– pulzna oksimetrija.
V kompletu z vsemi pacientnimi kabli,

priključnimi dozami, kabli in z vsemi po-
trebnimi pripomočki za takojšnje popolno
funkcioniranje aparata.

3. Operacijski laser, 1 kos – 5,5 mio SIT
Twinlight – Surgilight verzija kirurških

holmijev laser, moč Ho: –YAG laserja 8 W
(iz optičnega vlakna), frekvenca 10 Hz, tra-
janje impulzov 300 us, hladilnik tipa vo-
da/voda.

Laser mora vključevati tudi naslednje do-
datke:

– optična vlakna s premerom 200, 300,
400 in 600 um,

– ročko tipa “svinčnik” z različnimi kot-
nimi nastavki,

– možnost kasnejše predelave holmije-
vega laserja v erbijevega.

III. Kontaktne osebe:
– Štefka Kolenc, tel.: 312-193,
– Iztok Povše, dipl. ek., tel.: 311-634.
IV. Merila za najugodnejšega ponudni-

ka:
– cena,
– kvaliteta,
– refernece,
– način plačila,
– dobavni rok,
– zagotovljen servis.
V. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe

v zaprtih kuvertah na Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana z oznako
“Ne odpiraj! – Ponudba za dobavo opreme
za medicino”.

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

Vsi stroški v zvezi s ponudbo po razpisu
bremenijo ponudnika.

VI. Ponudba mora vsebovati:
– popis opreme s tehničnimi podatki,
– devizno ceno v valuti proizvajalca, ok-

virno končno ceno v SIT vključno z okvir-
nimi uvoznimi stroški in prometnim dav-
kom,

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpis-
nega roka,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– datumom do katerega velja ponudba,
– podatke na katerih temelji predračun,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON 1, BON 2 in BON 3, ki ne
smejo biti starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka,

– garancijske pogoje,
– podatke o servisni službi,
– atesti za delovanje,
– rok dobave,
– strokovno dokumentacijo v sloven-

skem jeziku.
VII. Rok za oddajo ponudb je 20 dni od

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

bodo ponudniki pisno obveščeni.
IX. O izbiri bodo ponudniki obveščeni

najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 470/96 Ob-1559

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

transportne dejavnosti na področju
Kliničnega centra

1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvajanje transportne dejavnosti.

3. Cilji: klvaitetno in vsakodnevno izva-
janje storitev internega in tudi javnega trans-
porta, ki obvezno vključuje naslednje stori-
tve: razvoz hrane in živil, razvoz perila,
razvoz sterilnega materiala, razvoz lekar-
niškega in sanitetnega materiala, interni od-
voz smeti, storitve in prevozi z dvigali.

Novi izvajalec transportne storitve naj k
svoji ponudbi poleg prej navedenih del do-
da še ponudbo za izvajanje selitev, prevoza
pisarniškega in potrošnega materiala, t.i.
transporta večjega obsega (primeri, ko je
potrebno avtodvigalo, itd.), in t.i. prevzema
materiala v “polžu”.

V pondubi naj izvajalec upošteva nas-
lednje:

Razvoz hrane in živil
Razvoz zajtrka, kosila in večerje iz kuhi-

nje po tablet sistemu v kontejnerjih in vra-
čanje prazne posode v pomivalnico K.C.:

– centralna zgradba K.C. od pritličja do
VIII. nadstropja – ca. 33 kontejnerjev,

– Infekcijska klinika – 6 kontejnerjev,
– Gastroenterološka klinika – 6 kontej-

nerjev,
– Ortopedska klinika – 5 kontejnerjev,
– Očesna klinika – 4 kontejnerje,
– Čeljustna klinika – 1–2 kontejnerja,
– Travmatološka klinika – 4 kontejnerje,
– Dermatološka klinika – 5 kontejner-

jev,
– Otološka klinika – 4 kontejnerje,
– Nevrološka klinika – 4 kontejnerje.
Razvoz hrane in vračanje nečiste posode

(termos posode); zajtrk, kosilo, večerjo na
Očesno kliniko.

Razvoz hrane (zajtrk, kosilo, večerja) in
vračanje posode na Pediatrično kliniko, Voj-
no bolnico in Poljanski nasip.

Prevoz živil iz skladišča centralne kuhi-
nje in čajne kuhinje 1× dnevno.

Prevoz živil od dobaviteljev (tržnica) na
lokacijo, skladišče Šarabon, kuhinja K.C.,
kuhinjo Ginekologije, kuhinja BPD, IGG Tr-
novo in občasno kuhinjo Psihiatrija Polje.

Prevoz živil od dobaviteljev na klic.

Razvoz perila
Razvoz čistega in vračanje nečistega pe-

rila v pralnico na Infekcijski kliniki, in sicer
iz lokacij Zaloška, Otološka klinika, Oče-
sna klinika, Čeljustna klinika, Nevrološka
klinika, Ortopedska klinika, Dermatološka
klinika, Travma, Poliklinika in centralna ku-
hinja. Vračanje nečistega perila se opravi
najmanj dvakrat dnevno.

Prevoz perila (čisto - nečisto) iz Gineko-
loške pralnice v ginekološko operacijsko II.
nadstropje.

Razvoz čistega perila in dovoz nečistega
perila iz pralnice Ginekološke klinike na
lokacijo IGG Trnovo, MOB, Pediatrično kli-
niko, Poljanski nasip, Vojno bolnico in Psi-
hiatrično bolnico Polje.

Omenjeni prevozi se opravljajo s kami-
onom.

Razvoz sterilnega materiala
Sterilni material se odvaža iz Centralne

sterilizacije K.C. na sledeče lokacije: Orto-
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pedska klinika, OP Blok Zaloška 2, Očesna
klinika in Čeljustna klinika 1× dnevno po
potrebi tudi večkrat. 1× dnevno vračanje
nesterilnega materiala v Centralno steriliza-
cijo.

Prevoz sterilnega materiala iz Gineko-
loške klinike na OP Blok II. nadstropje K.C.

Razvoz lekarniškega in sanitetnega ma-
teriala

Delavec po navodilih lekarniškega de-
lavca dovaža in odvaža material iz skladiš-
ča v lekarno npr. inf. steklenice in odvaža
lekarniške materiale na oddelke K.C. po raz-
poredu lekarne.

Prevoz zdravil in sanitetnega materiala
od zunanjih dobaviteljev v lekarne (obča-
sno) npr. transfuzij. Prevoz zdravil iz lekar-
ne K.C. v dislocirane enote lekarne po raz-
poredu lekarne.

Občasno 1× ali 2× tedenski razvoz zdra-
vil za dializo.

Odvoz smeti in steklovine
Odvoz smeti in stekla na deponijo iz cen-

tralne zgradbe K.C., Ginekološke klinike,
Infekcijske klinike, Gastro klinike, Ortoped-
ske klinike,  Centralne sterilizacije, lekarne,
kuhinje, Nuklearne medicine, Urgence, OP
Bloka, CIM, Rentgena, Urologije in Gine-
kološke operacijske.

Prevoz dvigala (lift boy)
Prevoz bolnikov z dvigalom na poziv.

Časovni opis dela sedanjega stanja
Razvoz hrane
Zajtrk od ca. 7. do 9.30,
Kosilo od ca. 11.30 do 14. ure,
Večerja od ca. 17. do 20. ure.
Dovoz živil v čajne kuhinje med 7. in 8.

uro.
Prevoz živil od dobavitelja v skladišče

K.C. in dislocirane enote na območju K.C.:
8 ur dnevno.

Približno 4 ure dnevno za potrebe kuhi-
nje na Ginekološki kliniki.

Prevoz perila
Voznik 7 ur dnevno od 7. do 14. ure

razvaža perilo (čisto - nečisto) iz prej ome-
njenih lokacij z električnim vozilom.

Voznik 7 ur dnevno z motornim vozilom
od 7. do 14. ure prevaža čisto in nečisto
perilo iz omenjenih lokacij v pralnico na
Ginekološki kliniki.

Odvažanje nečistega perila iz lokacij po-
liklinik v pralnico Infekcijske klinike.

Prevoz sterilnega materiala od 7.30 do
8.30 na omenjene lokacije, vračanje neste-
rilnega materiala od 12. do 13. ure v Cen-
tralno sterilizacijo.

Med 14. in 15. uro prevoz sterilnega ma-
teriala na lokaciji Ginekološka klinika v OP
Blok II. nadstropje K.C.

Prevozi za potrebe lekarne
Voznik 7 ur dnevno razvaža po nalogu

lekarne lekarniški material na oddelke K.C.
Odvoz smeti in stekla
– Centralna zgradba 3× dnevno: ob 10.,

14. in 20. uri,
– Ortopedska klinika ob 10. in 14. uri,
– Infekcijska klinika ob 10., 12. in 15.

uri,
– Gastrološka klinika ob 10., 12. in 15

uri,

– Centrala sterilizacija ob 14. uri,
– lekarna 1× dnevno,
– kuhinja ob 10. in 13. uri,
– Nuklearna medicina ob 10. uri,
– Urgenca ob 10., 13., 16. in 20. uri,
– OP Blok ob 10., 13., 16. in 20. uri,
– CIM ob 10., 13., 16. in 20. uri,
– Urologija ob 10. uri,
– Rentgen ob 18. uri,
– Dializa ob 7., 13. in 20. uri,
– Ginekologija ob 6., 10. in 13. uri.
Prevoz dvigala od 7. do 19.30.
4. Obveza izvajalca je, da hkrati s prev-

zemom dela prevzame tudi vse delavce, ki
opravljajo to dejavnost v Tehničnih služ-
bah. Število teh delavcev in njihov delokrog
je naslednji:

– vozniki elektro vozil (14 delavcev),
– vozniki tovornih vozil (4 delavci),
– voznika dvigal (2 delavca).
Delavci morajo biti prevzeti v skladu z

8. členom sprememb in dopolnitev Kolek-
tivne pogodbe za dejavnost zdravstva in so-
cialnega varstva Slovenije.

5. Obveza izvajalca je, da vzame v na-
jem vso opremo, ki jo Klinični center upo-
rablja za izvajanje transporta. Obseg opre-
me je naslednji:

– 15 vlečnih vozil,
– 1 viličar,
– 1 kamion z dvižno ploščadjo,
– 4 kombiji,
– 8 polnilcev ak. baterij,
– prikolice - razne.
6. Za izvajanje storitev transporta bo na-

ročnik izbranemu ponudniku oddal v najem
prostore z ustrezno površino, ki jo bo po-
nudnik na lastne stroške preuredil za svoje
potrebe, če bo ocenil, da je to potrebno.
Najem teh prostorov bo predmet posebne
pogodbe. Predviden obseg potrebnih povr-
šin, ki jih bo imel bodoči izvajalec na raz-
polago, je naslednji:

– garaža in polnilnica elektro-vlečnih vo-
zil,

– prostor za polnilce baterij,
– dnevni prostor,
– garderoba,
– sanitarije in kopalnice.
7. Pogodba se sklepa za čas treh let z

možnostjo podaljšanja. Pričetek izvajanja
pogodbe bo določen v členu pogodbe.

8. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
pisnih ponudb je 30 dni po objavi v Urad-
nem listu RS.

9. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference izvajanja transporta za pod-

ročje zdravstva,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

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

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije za plačilni promet...
potrjen BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,

– predviden bruto osebni dohodek prev-
zetih delavcev.

10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprtih kuvertah na naslov: Klinični cen-
ter Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za interni
transport”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti oziroma osebno proti potrdilu. S ku-
verte morata biti razvidna firma in sedež
ponudnika.

11. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko
dobite po telefonu 312-253 vsak delovnik
pri direktorju OE Tehnične službe Slavku
Maroltu, dipl. inž.

12. Merila za najugodnejšega ponudnika
so:

– kvaliteta storitev,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– reference glede opravljanja transporta

v bolnišnicah,
– način plačila,
– dodatna dokazila o kvaliteti ponudni-

ka ter morebitne druge ugodnosti za naroč-
nika.

13. O kraju in času odpiranja ponudb bo-
do ponudniki pisno obveščeni.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 472/96 Ob-1560

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izdelavo in montažo bolniškega

dvigala v OE Inštitut za TBC – Golnik
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

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

bolniško osebnega dvigala v OE Inštitut za
TBC Golnik.

a) Vrsta dvigala: bolniško - osebno:
– nosilnost: 1.200 kg,
– hitrost vožnje: 1 m/s ali več,
– število postaj: 5 + 1 (medetaža),
– višina dvigala: 14, 62 m,
– krmiljenje: zbirni sistem gor - dol, mi-

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

– strojnica nad jaškom,
– vrsta pogona: regulacija, tiristorska,

predodpiranje, niveliranje v postaji ±2 mm,
– vrata jaška in kabine: avtomatska tele-

skopska dimenzij 1.000 × 2.000 mm po do-
govoru,

– kabina: dimenzij 2.200 × 1.100 × 2.200
mm, luksuzne izvedbe po dogovoru, vrata
avtomatska teleskopska, svetlobna zavesa
(senzor), tipkala, rezervacija, alarm, zasilna
luč - stalni vir napajanja, prezračevanje ka-
bine, zvočni signal prihodka kabine, preo-
bremenitev dvigala.

b) Projektna dokumentacija izdelana v
skladu z zakonom o tehničnih ukrepih za
dvigala.

c) Posebni pogoji:
– certifikat o ustreznosti dvigala s strani

Zavoda Republike Slovenije za Varstvo pri
delu,

– dokazilo o električnih parametrih, zla-
sti velikost in oblike zagonskih in zaviral-
nih tokov,
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– predpisi katerim naprava ustreza glede
visokofrekvenčnih motenj v električno
omrežje in prostor,

– referenčna lista.
3. Orientacijska vrednost: znaša

7,000.000 SIT.
4. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko do-

bite na tel. 061/312-253 pri Jožetu Hanžiču,
inž. v KC OE Tehnične službe, Zaloška ces-
ta 7.

5. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na Klinični center Ljublja-
na, OE Tehnične službe, Zaloška cesta 7,
1525 Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj! – za
razpisno komisijo – izdelava in montaža dvi-
gala za KC OE Inštitut Golnik.”

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

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

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

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije za plačilni promet...
potrjen BON 1, BON 2 oziroma BON 3,

– certifikat o ustreznosti dvigala, doka-
zilo o električnih parametrih, predpisi in re-
ferenčna lista (glej 2. točko, odstavek c -
posebni pogoji).

7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

8. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kvaliteta,
– cena,
– način plačila,
– dobavni rok,
– kompletnost ponudbe.
9. O kraju in času odpiranja ponudb bo-

do ponudniki pismeno obveščeni.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni

najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Klinčni center Ljubljana

Št. 387/96 Ob-1349

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Puconci, Občinska uprava, Puconci št. 80,
Puconci, objavlja

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
PGD in PZI za kanalizacije in čistilne
naprave za naselja: Puconci–Gorica in

Lemerje–Brezovci–Predanovci
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Orientacijska vrednost del znaša ca.

4,700.000 SIT.
3. Predvideni rok izdelave je: 90 dni po

podpisu pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so predvsem:

4.1 strokovnost,
4.2 reference,
4.3 rok izvedbe,
4.4 ponujena cena,
4.5 plačilni pogoji,
4.6 opcija ponudbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
5. Ponudniki si lahko ogledajo obstoječo

študijo za razpisane projekte v roku 10 dni
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro na Občini Puconci, po predhod-
ni najavi. Predhodne informacije in razlago
za izdelavo ponudbe posreduje: Seping,
d.o.o., Podjetje za inženiring, projektiranje
in ekologijo, Slovenska ulica 25, Murska So-
bota (Franc Flegar), tel. 069/31-680.

6. Pisne ponudbe dostavite v 15 dneh po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
razpisano dokumentacijo in predpisanim po-
stopkom.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika in navedbo
predmeta razpisa ter oznako “Ne odpiraj –
ponudba!”

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po oddaji ponudb ob 12. uri v prostorih
Občine Puconci, Puconci 80, Puconci, v pi-
sarni tajnice občinske uprave.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 7
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Puconci
Občinska uprava

Št. 347-1/96 Ob-1578

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Uradni list RS, št. 28/93) objav-
lja Občina Kobarid v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije – območna enota
Tolmin

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del

na gozdnih cestah na območju Občine
Kobarid v letu 1996

1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdr-

ževalna dela na gozdnih cestah: gramozira-
nje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
vodnih jarkov, urejanje odvodnjavanja ter
postavitev prometne signalizacije, nabava
dražnikov, vzdrževanje in gradnja cestnih
objektov.

3. Orientacijska vrednost del: 2,080.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

4. Razpisna dokumantacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
Tumov drevored 17 (Vladimir Košič, dipl.
inž.) ali na sedežu Občine Kobarid, Trg svo-
bode 2, Kobarid.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje

razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem

delu,

– izjavo o vključevanju lastnikov goz-
dov na vzdrževalna dela,

– podatke o delovnih in strojnih kapaci-
tetah,

– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti
ponudnika.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za po-

dizvajalce,
– drugi podatki iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva) do 12. ure v sprejemni pisarni
občine. Ponudbe se dostavijo v zaprtih ku-
vertah z označbo firme in oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis za vzdrževanje gozdnih
cest”.

8. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po preteku razpisa ob 10. uri na sedežu
občine. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Kobarid
Zavod za gozdove – OE Tolmin

Št. 110-1/96 Ob-1579A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Klic v sili; meritve

in popravila na AC v RS
Orientacijska vrednost del znaša

4,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in sicer
od 22. 5. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Pavrič Stane, inž. (tel.
063/442-000).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 6. 1996 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Klic v
sili; meritve in popravila na AC v RS.”

Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 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 iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-1579B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju: DARS, d.d.) za potrebe oprav-
ljanja strokovnih in tehničnih nalog pri grad-
nji in vzdrževanju objavlja
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javni razpis
za oddajo del: Cestna razsvetljava

in signalizacija na AC v RS
Orientacijska vrednost del znaša

6,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in sicer
od 22. 5. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Stane Pavrič, inž. (tel.
063/442-000).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 6. 1996 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Cestna raz-
svetljava in signalizacija na AC v RS”.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
3. 6. 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 iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-1579C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Pridobitev nadomestnih

objektov in reševanje problematike
rušencev na odseku HC Vipava–Selo
Orientacijska vrednost del znaša

12,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in sicer
od 22. 5. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Jernej Fefer, dipl. jur. (tel.
061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 6. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Prido-
bitev nadomestnih objektov in reševanje
problematike rušencev na odseku HC Vipa-
va–Selo“.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
17. 6. 1996 ob 9. uri v prostorih investitorja,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-1579Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravlja-

nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projektiranje, izdelava

in montaža sistema za avtomatsko
brezgotovinsko cestninjenje na AC

Ljubljana–Razdrto
Orientacijska vrednost del znaša

120,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in sicer
od 22. 5. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Danilo Štor, dipl. inž. (tel.
063/442-000).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 6. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., d.d., Dunajska 48, soba št.
207/II, Ljubljana. Ponudba mora biti zape-
čatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba
za: Projektiranje, izdelava in montaža siste-
ma za avtomatsko brezgotovinsko cestninje-
nje na AC Ljubljana–Razdrto.”

Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1996
ob 10. uri v prostorih DDC, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

DARS, d.d.

Ob-1577

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), uredbe o spremembi uredbe o pri-
stojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), 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) Občina Sežana v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Seža-
na, Partizanska 49 Sežana (v nadaljevanju
ZGS OE Sežana) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Sežana v letu 1996

1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo ponudniki dobijo na sedežu občine in
na ZGS OE Sežana.

3. Predmet razpisa:
3.1. redna letna vzdrževalna dela (ročno

in strojno čiščenje cevnih propustov in cest-
nega telesa, sanacija cevnih propustov, pod-
pornih sten, obnova gramoznega sloja, gre-
danje, urejevanje in čiščenje brežin, obse-
kovanje grmovja ...);

3.2. investicijsko vzdrževanje po letnem
planu (navoz gramoza, vgradnja propustov,
izdelava vtočnih glav ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,427.500 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev sredstev (Re-

publiška sredstva, pristojbina, sredstva lo-
kalnih skupnosti...). Izvajalec v tem prime-
ru ni upravičen do odškodninskega zahtev-
ka.

5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi. Zaključek del je konec leta 1996.
Dela se izvajajo po operativnih planih, po
naročilu Zavoda za gozdove.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, plačilni roki in fiksnost cen, garan-
cijski roki, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.

7. Ponudbe: ponudba mora biti sestav-
ljena v skladu z 12. členom odredbe o po-
stopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Ponudbe za javni razpis predložite v 20.
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Sežana, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Sežana”.

8. Čas za odpiranje ponudb je določen v
razpisni dokumentaciji.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Sežana
Zavod za gozdove Slovenije OE Sežana

Št. 257/96 Ob-1574

Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
na podlagi zakona o graditvi objektov
(Uradni list SRS, št, 34/84, 29/86) in v skla-
du z določili odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Uradni list RS, št. 28/93, 19/94) razpisuje

javni razpis
za izbiro izvajalca pri izvedbi večjih
vzdrževalnih del na OŠ Šentjernej
in Vzgojnovarstveni organizaciji

»Čebelica«
1. Splošni pogoji
1.1. Investitor: OŠ Šentjernej in Vzgoj-

novarstvena organizacija »Čebelica«
1.2. Predmet razpisa: večja vzdrževalna

dela na Osnovni šoli Šentjernej in Vzgoj-
novarstveni organizaciji »Čebelica«.

1.3. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago vsak delovni dan od dneva objave v
Uradnem listu RS, pri inž. Jakše Milanu, po
predhodni najavi na tel. 068/81-408.

1.4. Za prevzem razpisne dokumentacije
morajo zainteresirani ponudniki plačati ma-
terialne stroške v višini 3.000 SIT na žiro
račun Občine Šentjernej, št.
52100-630-40120.

1.5. Orientacijska vrednost del:
9,000.000 SIT.

1.6. Predvideni rok pričetka del in pred-
videni rok zaključka: skladno z dogovorom.

1.7. Rok za oddajo ponudbe je 15. dan
do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, Šentjernej, v zapečateni kuverti z oznako
ponudnika.

Na kuverti naj bo napis: »Ponudba za
OŠ Šentjernej in Vzgojnovarstveno organi-
zacijo »Čebelica« – Ne odpiraj«.

Za prvi dan se šteje naslednji dan po
datumu izida Uradnega lista RS. Kolikor
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pride dan oddaje ponudbe na dela prosti
dan, je dan oddaje prvi naslednji delovni
dan.

2. Vsebina ponudbe
2.1. Ponudba mora biti izdelana v skladu

z določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS, št. 28/93, 19/94).

2.2. Opcija ponudbe: 60 dni.
3. Kriteriji za izbiro izvajalca:
3.1. kvaliteta ponudbe (stopnja dodelav-

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

3.2. reference,
3.3. garancija za vsa izvedena dela.
4. Odločitev o izbiri izvajalca
4.1. Javno odpiranje pravočasno prispe-

lih ponudb bo izvedeno 15. dan po objavi v
Uradnem listu RS, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Šentjernej.

4.2. Vsi prisotni predstavniki ponudni-
kov morajo imeti pisno pooblastilo za za-
stopanje.

4.3. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo popolne.

4.4. Končno odločitev o izboru izvajalca
bo investitor sporočil vsem ponudnikom v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Šentjernej

Št. 355/96 Ob-1610A

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Slovenj Gradec

mednarodni javni razpis
za izbiro izvajalca, s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izdelavo
investicijsko tehnične dokumentacije
centralne čistilne naprave v Slovenj

Gradcu
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa: predhodno ugotav-

ljanje sposobnosti za izvajanje projektant-
skih storitev za izdelavo investicijsko teh-
nične dokumentacije “Objektov in naprav
Centralne čistilne naprave Slovenj Gradec
(mehansko in biološko čiščenje) s približno
kapaciteto 45000 E in sicer: izdelava idej-
nih projektov, PGD in PZI ter PID projek-
tov, vključno s projektantsko koordinacijo z
domačimi in tujimi dobavitelji opreme ter
projektanti in izvajalci.

3. Lokacija: Centralna čistilna naprava
bo v Pamečah.

4. Predviden pričetek del: za izdelavo
idejnih projektov junij 1996, rok za dokon-
čanje je 31. september 1996. Projekti PGD
in PZI se bodo pričeli izvajati oktobra 1996,
rok za dokončanje je 15. januar 1997.

5. Dvig razpisne dokumentacije: na med-
narodni javni razpis se lahko prijavijo po-
nudniki iz vseh držav. Investitor je pripravil
razpisno dokumentacijo, ki jo ponudniki
lahko dvignejo od 22. 6. 1996 do 30. 6. 1996
od 9. do 12. ure v Mestni občini Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, v Slovenj Gradcu,
pri gospe Anici Naglič, tajnici župana (tel.
0602-41-114). Ponudniki morajo dvig do-
kumentacije najaviti en dan prej.

6. Orientacijska vrednost del potrebnih
za izdelavo investicijsko tehnične dokumen-
tacije: 10,000.000 SIT.

7. Glavna merila za izbiro ponudnikov:
7. 1. usposobljenost in reference za iz-

vajanje tovrstnih del,
7. 2. finančno stanje ponudnika (bonite-

te, bilanca stanja),
7. 3. izvajanje kontrole kvalitete izdela-

ne tehnične dokumentacije,
7. 4. ponudbena cena,
7. 5. rok izvedbe,
7. 6. organizacijska struktura podjetja,
7. 7. finančni pogoji za zagotavljanje fik-

sne cene storitev in ostale ugodnosti ponud-
nika.

8. Usklajenost z zakonodajo: ponudnik
je dolžan investicijsko tehnično dokumen-
tacijo izdelati v skladu s slovensko zakono-
dajo.

9. Rok za dostavo ponudb: 13. 7. 1996
do 12. ure na naslov Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, v
roke Anici Naglič, z oznako “Ne odpiraj -
CČN”, v zapečatenih kuvertah.

10. Javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
1996 ob 12. uri v sejni dvorani Mestne obči-
ne Slovenj Gradec.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 355/96 Ob-1610B

On the basis of the decree on the proce-
dure for performance of the public invita-
tion for submission of tenders (Official
Gazetto of Republic of Slovenia, No. 28/93
and 19/94), Mestna občina Slovenj Gradec
(Municipal Commune of Slovenj Gradec)
publishes

International Public Invitation
for Selection of Contractor by

Preliminary establishing of its Eligibility
to Work Out Investment and Technical
Documents for the Central Purification

Plant in Slovenj Gradec
1. Tendered by: Mestna občina Slovenj

Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Object of Invitation: Preliminary es-

tablishing of eligibility for performance of
design services to work out investment and
technical documents of “Permises and facili-
ties of Central Purification Plant in Slovenj
Gradec (mechanical and biological purifi-
cation) with approximate capacity of 45000
PE as follows: making design projects,
projects for building licence approval
(PGD), execution projects (PZI) and projects
of executed works (PDI), including design-
ers coordination between national and for-
eign suppliers of equipment and between
designers and contractors.

3. Location: Location for Central Purifi-
cation Plant is in Pameče.

4. Envisaged beginning of Works: For
making outline schemas - Jule 1996, term
for completion is 31. September 1996. The
implementation of the projects PGD and PZI
will start in Oktober 1996, term for comple-
tion is 15. January 1997.

5. Withdrawal the Tender Documents:
Bidders of any country can submit their bids
to the above international invitation. The
investor has prepared tender documents,
which can be withdrawn by bidders from
22. 6. 1996 to 30. 6. 1996 from 9. a.m. to

12. a.m. in the head office of Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj
Gradec from Mrs. Anica Naglič, secretary
to Mayor (phone: 0602-41-114). Bidders are
to announce the withdrawal of bidding doc-
uments one day in advance.

6. Frame Value of Works for Making
Investment – Technical Documents:
10,000.000 SIT.

7. Main Criteria for Selection of Eligible
Bidders are as Follows

7. 1. Eligibility and references for exe-
cution of works of that kind.

7. 2. Bidders financial standing (credit
rating, balance sheet).

7. 3. Quality control organization for
submitted technical documents.

7. 4. Bid price.
7. 5. Term of execution.
7. 6. Organization structure of the bid-

ding firm.
7. 7. Financial conditions for assuring

fixed price of services rendered.
8. Compliance with Laws: bidders are to

make the investment - technical documents
in accordance with the Slovene legislation.

9. Deadline for Submission of Bids - is
13. 7. 1996 till 12.00 at the adress of: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slo-
venj Gradec for the attention of Mrs. Anica
Naglič. The sealed envelopes have to be
marked: “Do not open - CČN”.

10. Public opening of the bids will be on
15. 7. 1996 at 12.00 in the Meeting hall of
Mestna občina Slovenj Gradec.

11. Biders will be informed about the
results of the selection within 15 days after
public opening of the bids.

Municipal Commune of Slovenj Gradec

Št. 175 Ob-1603

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje 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) Občina Železniki v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Kranj, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije škode po
neurju na gozdnih cestah v Občini

Železniki
1. Naročnik (investitor): Občina Želez-

niki.
2. Predmet razpisa: sanacija škode po

neurju na gozdnih cestah v Občini Železniki.
3. Obseg del: sanacijske ceste so razde-

ljene po vrsti in zahtevnosti del na skupino
A in skupino B.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in pojasnila ponudniki dobijo vsak de-
lovni dan na sedežu Občine Železniki, Tr-
nje 20, tel. 66 171.

Dodatna pojasnila ponudniki prejmejo
tudi na sedežu ZGS KE Železniki, Trnje 7,
tel. 66 181 (inž. Boštjan Škrlep) vsak delov-
ni dan od 7. do 8. ure, kjer je istočasno na
vpogled tudi karta gozdnih prometnic.

5. Vrednost razpisnih del je 10,000.000
SIT.

Investitor si, glede na pridobitev in ter-
minski pritok sredstev, pridržuje pravico
spremeniti količinski in finančni obseg del.
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Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji
Ponudbene cene se vpisuje v kopijo “po-

pis del in predračun sanacije” posebej za
skupino A in skupino B.

Opcija ponudbe je 30. 6. 1996.
Ponudba mora biti sestavljena skladno z

12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list
RS, št. 28/93).

7. Merila za izbiro ponudnika
– ponudbena cena posebej za skupino A

in skupino B, vključujoč TPD,
– finančni pogoji (popusti, odloženo pla-

čilo),
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

del,
– rok izvedbe,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti.
8. Ponudbe
Ponudbe na javni razpis naj interesenti

predložijo v štirinajstih dneh po objavi v
Uradnem listu RS, do 11. ure v tajništvo
Občine Železniki, Trnje 20, v zaprti kuverti
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za sanacijo
škode na gozdnih cestah”, kjer bo isti dan
ob 12. uri odpiranje ponudb.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva odpiranja.

Občina Železniki in ZGS - OE Kranj

Št. 446/96 Ob-1604

Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na
območju Občine Brezovica v letu 1996

1. Naročnik: Občina Brezovica, Tržaška
c. 390, Brezovica.

2. Predmet razpisa: tekoča in periodična
vzdrževalna dela na gozdnih cestah v za-
sebnih gozdovih.

Vzdrževalna dela: ročno in strojno vzdr-
ževanje vozišča, čiščenje propustov, draž-
nikov in brežin, nabava, nakladanje in pre-
voz posipnega materiala ter profiliranje vo-
zišča.

3. Dokumentacija razpisnih del je na raz-
polago na sedežu občine Brezovica, Tržaška
c. 390, Brezovica (tel./fax. 653-223) ali na
ZGS, KE Škofljica, Mijavčeva ul. 16, Škof-
ljica (tel. 666-196), kjer je istočasno na vpo-
gled tudi karta gozdnih prometnic.

4. Orientacijska vednost razpisnih del:
1,500.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti obseg del, glede na dotok sredstev.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del po dogovoru in v skladu z razpoložljivi-
mi sredstvi. Zaključek del je konec leta
1996. Dela se izvajajo po letnem programu
Zavoda za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– dokazilo o registraciji za dela navede-

na v točki 2,
– reference iz opravljanja navedenih del,
– izračun cene razpisnih del,

– način plačila oziroma minimalni rok
plačila in fiksnost cen,

– garancijski rok,
– možnost kreditiranja.

7. Ponudbe za javni razpis pošljite oziro-
ma dostavite v zaprti kuverti z oznako »Ne
odpiraj - gozdne ceste« do 29. 5. 1996 (do
12. ure) na sedež Občine Brezovica, Tr-
žaška c. 390, 1351 Brezovica.

8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 29. 5.
1996 ob 19. uri v sejni sobi Občine Brezovi-
ca, Tržaška c. 390, Brezovica.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Št. 446/96 Ob-1605

Javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževanje

gozdnih vlak v gozdovih na območju
Občine Brezovica v letu 1996

1. Naročnik: Občina Brezovica, Tržaška
c. 390, Brezovica.

2. Predmet razpisa: vzdrževanje gozdnih
vlak - izravnava vzdolžnega naklona, razši-
ritve, odvodnavanja....

3. Dokumentacija razpisnih del je na raz-
polago na sedežu občine Brezovica, Tržaška
c. 390, Brezovica (tel./fax. 653-223) ali na
ZGS, KE Škofljica, Mijavčeva ul. 16, Škof-
ljica (tel. 666-196), kjer je istočasno na vpo-
gled tudi karta gozdnih prometnic.

4. Orientacijska vednost razpisnih del:
1,500.000 SIT.

Investitor si priduržuje pravico spreme-
niti obseg del, glede na dotok sredstev.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del po dogovoru in v skladu z razpoložljivi-
mi sredstvi. Zaključek del je konec leta
1996. Dela se izvajajo po letnem programu
Zavoda za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– dokazilo o registraciji za dela navede-

na v točki 2,
– reference iz opravljanja navedenih del,
– izračun cene razpisnih del,
– način plačila oziroma minimalni rok

plačila in fiksnost cen,
– garancijski rok,
– možnost kreditiranja.
7. Ponudbe za javni razpis pošljite ozi-

roma dostavite v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj - gozdne vlake« do 29. 5. 1996
do 12. ure na sedež Občine Brezovica, Tr-
žaška c. 390, 1351 Brezovica.

8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 29. 5.
1996 ob 19.30 v sejni sobi Občine Brezovi-
ca, Tržaška c. 390, Brezovica.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Št. 458/96 Ob-1606

Javni razpis
za izbiro izvajalca del tlakovanja

dvorišča pri podružnični šoli Notranje
Gorice

1. Naročnik (investitor): Občina Brezo-
vica, Tržaška c. 390, Brezovica.

2. Predmet razpisa: tlakovanje dvorišča
pri podružnični šoli Notranje Gorice v skup-
ni površini 470 m2.

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine Brezovica (061/653-223).

4. Vrednost razpisanih del: 1,100.000
SIT.

5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
zaključka del je 15. 8. 1996.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področje nizkega

gradbeništva za obseg in vrsto razpisanih
del v točki 2,

– dokazilo o registraciji za dela navede-
na pod točko 2,

– ponudbena cena,
– garancijski rok,
– način plačila oziroma minimalni rok

plačil in fiksnost cene,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
7. Ponudbe
Ponudbe na javni razpis pošljite v zaprti

kuverti z oznako “Ne odpiraj - razpis za
tlakovanje dvorišča pri podružnični šoli No-
tranje Gorice” do 3. 6. 1996 (do 12. ure) na
sedež občine Brezovica, Tržaška c. 390,
1351 Brezovica.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 4. 6.
1996 ob 9.30 v sejni sobi občine Brezovica,
Tržaška c. 390, Brezovica.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Št. 458/96 Ob-1607

Javni razpis
za izbiro izvajalca del asfaltiranja

košarkarskega igrišča pri podružnični
šoli Jezero

1. Naročnik (investitor): Občina Brezo-
vica, Tržaška c. 390, Brezovica.

2. Predmet razpisa: asfaltiranje košarkar-
skega igrišča pri podružni šoli Jezero v
skupni površini 487 m2.

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine Brezovica (061/653-223).

4. Vrednost razpisanih del: 1,300.000
SIT.

5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
zaključka del je 15. avgust 1996.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področje nizkega

gradbeništva za obseg in vrsto razpisanih
del,

– dokazilo o registraciji za dela navede-
na pod točko 2,

– ponudbena cena,
– garancijski rok,
– način plačila oziroma minimalni rok

plačil in fiksnost cene,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
7. Ponudbe
Ponudbe na javni razpis pošljite v zaprti

kuverti z oznako “Ne odpiraj - razpis za
asfaltiranje igrišča pri podružnični šoli Je-
zero” do 3. 6. 1996 (do 12. ure) na sedež
občine Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Bre-
zovica.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 4. 6.
1996 ob 9. uri v sejni sobi občine Brezovi-
ca, Tržaška c. 390, Brezovica.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Št. 458/96 Ob-1608

Javni razpis
za izbiro izvajalca del zamenjave svetilk

v telovadnici OŠ Preserje
1. Naročnik (investitor): Občina Brezo-

vica, Tržaška c. 390, Brezovica.
2. Predmet razpisa: zamenjava svetilk v

telovadnici OŠ Preserje.
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3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine Brezovica (061/653-223).

4. Vrednost razpisanih del: 2,500.000
SIT.

5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
zaključka del 15. avgust 1996.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področje elektro

instalacij za obseg in vrsto razpisanih del,
– dokazilo o registraciji za dela navede-

na pod točko 2,
– ponudbena cena,
– garancijski rok,
– način plačila oziroma minimalni rok

plačil in fiksnost cene,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
7. Ponudbe
Ponudbe na javni razpis pošljite v zaprti

kuverti z oznako “Ne odpiraj - razpis za za-
menjavo svetilk v telovadnici OŠ Preserje”.
do 3. 6. 1996 (do 12. ure) na sedež Občine
Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 4. 6.
1996 ob 10. uri v sejni sobi Občine Brezovi-
ca, Tržaška c. 390, Brezovica.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Brezovica

Št. 1/1-47/96 Ob-1518

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venska Bistrica, objavlja na podlagi zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1994 (Ur. l. RS, št. 26/94), zako-
na o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1994 (Ur. l. RS, št. 40/95), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

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

– mape, papir, beležke, zvezki, kuverte,
obrazci, ipd.,

– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,
– pisala (flomastri, kemični svinčniki,

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

ipd.),
– koledarji, žigi, vizitke ter drug mate-

rial.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega

pisarniškega matriala v letu 1996 znaša
5,000.000 SIT.

3. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. čl. odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in morajo
vsebovati še potrdila o registraciji in refe-
rencah ponudnika.

Ponudba mora vsebovati naslov ponud-
nika, dokazilo o registraciji podjetja, do-
bavne roke za naročen material, reference
ponudnika, jamstvo za kvalitetno ponudbo
materiala, tehnično in propagandno gradivo
za ponujeni material, plačilni pogoji.

4. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, dobavni rok in
način dobave, način in rok plačila.

5. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Sloven-
ska Bistrica, 2310 Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10.

Na ovojnici naj bo označeno: “Ne odpi-
raj – javni razpis” z oznako ponudnika.

Št. 341-02/95 Ob-1519

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljata
Občina Tolmin in Osnovna šola Dušana
Muniha Most na Soči

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih učencev

a) jutranji prevozi od doma v šolo

relacija št. št. št. ura

učencev voženj km dovoza

a.1) Most na Soči – Temljine – Most na Soči 23 1 26 7.10
a.2) Most na Soči – Kanalski Lom – Most na Soči 25 1 18 7.45
a.3) Most na Soči – Modrejce – Most na Soči 11 1 4 7.45

Skupaj 48 km na dan

b) opoldanski prevozi iz šole domov

relacija št. št. št. ura

učencev voženj km dovoza

b.1) Most na Soči – Slap ob Idrijci – Most na Soči 20 1 14 11.20
b.2) Most na Soči – Gornji Log – Most na Soči 2 1 6 12.00
b.3) Most na Soči – Temljine – Most na Soči 23 1 26 12.55
b.4) Most na Soči – Kanalski Lom – Most na Soči 25 1 18 13.30

Skupaj 64 km na dan

Šolski prevoz se s tem razpisom oddajo
za obdobje od sklenitve pogodbe o izvaja-
nju prevozov med naročnikom in izbranim
ponudnikom do konca šolskega leta 1995/
1996. Opravljajo se vse šolske dni po šol-
skem koledarju, ki ga določi šola.

Naročnika si pridržujeta pravico do spre-
memb relacij in voznega reda.

Dodatne informacije o razpisanih prevo-
zih lahko dobite v upravi OŠ Dušana Muni-
ha Most na Soči in na Občini Tolmin.

3. Cena za prevoženi km sme dosegati
največ 110,26 SIT. Plačnik prevozov je Ob-
čina Tolmin na podlagi računa prevoznika,
ki ga bo izstavljal plačniku enkrat na mesec
za opravljene prevoze v preteklem mesecu.

4. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnosti registrirani prevoz-
niki z dovoljenjem pristojnega organa za
prevoz oseb.

Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika

oziroma firma ponudnika,
– velikost vozila (število sedežev), tip in

starost vozila, s katerim bo opravljal prevo-
ze,

– dokazilo o lastništvu vozila oziroma
pogodbo o lizingu ali najemu vozila,

– reference (izkušnje pri prevozih osnov-
nošolskih otrok),

– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik,
– izjavo, da ponudba vključuje vse raz-

pisane prevoze.
5. Ponudbe je treba oddati najkasneje 15.

dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS do 13. ure Občini Tolmin v zaprti ovoj-
nici z napisom “Šolski prevozi – ne odpi-
raj”. Če 15. dan ni delovnik je treba ponud-
be oddati prvi delovni dan po izteku razpi-

snega roka istemu naslovniku do 13. ure.
6. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravi-

la Razpisna komisija za šolske prevoze, ki
jo bo imenovala Občina Tolmin.

Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka
roka za oddajo ponudb ob 14. uri v sejni
sobi Občine Tolmin, Ul. padlih borcev 1b.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 15 dni od odpiranja ponudb. Naroč-
nik si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
ne ponudbe.

Občina Tolmin

Št. 29/96 Ob-1520

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni zavod Tehniški muzej Slovenije

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo strešne

kritine osrednje zgradbe Tehniškega
muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki
1. Naročnik: Tehniški muzej Slovenije,

Parmova 33, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: prva faza krovsko

kleparskih del pri zamenjavi strešne kritine
osrednjega muzejskega kompleksa v Bistri
pri Vrhniki. Nova strešna kritina – opečni
bobrovec (66.240 kosov) se nahaja na dvo-
rišču objekta v Bistri.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo v roku 5 dni od objave
razpisa na upravi Tehniškega muzeja Slo-
venije na Parmovi 33 v Ljubljani med 8. in
10. uro, proti plačilu nepovratnih stroškov
na blagajni zavoda v višini 10.000 SIT. Do-
datne informacije lahko dobijo ponudniki
pri direktorju zavoda, ogled objekta pa je

Javno odpiranje ponudb bo 30. maja
1996, ob 9. uri v prostorih Upravne enote
Slovenska Bistrica.

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

Upravna enota Slovenska Bistrica

1. Naročnika:

a) Občina  Tolmin,  Ul.  padlih  bor-
cev 1b,

b) Osnovna šola Dušana Muniha, Most
na Soši 18/a.

2. Predmet razpisa: izvajanje prevozov
osnovnošolskih učencev na naslednjih dnev-
nih relacijah:
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možen po dogovoru z vodjo tehniških služb
v Bistri pri Vrhniki.

4. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

Naročnik razpolaga v tekočem letu 1996
le z 5,000.000 SIT, zato bo potrebno pred-
videno delo opraviti najmanj v dveh fazah.
Plačilo z avansom ni možno.

5. Predviden pričetek dela: mesec junij
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

a) ponudbena cena,
b) strokovna usposobljenost in oprem-

ljenost
c) reference,
d) druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

in so za investitorja pomembne.
7. Ponudniki naj podajo ponudbe z vso

potrebno dokumentacijo v zaprtih ovojnicah
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za zamenja-
vo strešne kritine osrednje zgradbe Tehniš-
kega muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki”,
do vključno 10. dne od objave razpisa na
upravi javnega zavoda TMS do 10. ure.

8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
14. uri v muzejskem komplekstu v Bistri pri
Vrhniki. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pisna pooblastila
za njihovo navzočnost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

10. Opcija ponudb mora biti najmanj 60
dni od odpiranja ponudb.

11. Razpisovalec ne priznava nobenih
stroškov ponudniku v zvezi z izdelavo po-
nudbe.

12. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje tega razpisa,
razpisne dokumentacije in rzpisnih pogojev.

Tehniški muzej Slovenije,
Ljubljana

Št. 61/96-70 Ob-1521

Mestna občina Ptuj 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 opravljanje tehničnih in

organizacijskih opravil pri izdajanju
javnega glasila Ptujčan in priloge

Uradni vestnik Mestne občine Ptuj
1. Naročnik: Mestni svet Mestne občine

Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1.
2. Predmet razpisa: oblikovanje in teh-

nično urejanje, lekotriranje, tisk in dostava
glasila ter trženje reklamnih oglasov.

3. Osnovni podatki za ponudbo:
– naklada 10.000 izvodov,
– format: ca. 23 x 32 cm (tisk A4),
– obseg:
  – Ptujčan – 8 strani, tisk dvobarvni,
  – Uradni vestnik – 4 strani, tisk eno-

barvni,
– papir:
  – Ptujčan – brezlesni, priloga Uradni

vestnik – kuler papir,
– izhajanje: glasilo izide 1-krat mesečno

(občasno 2-krat),
– gradiva: izvajalec prevzame tekste in

druga gradiva pri naročniku – na disketi, ali
napisane klasično.

4. Orientacijska vrednost: letno naročilo
5,000.000 SIT.

5. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

– dokazilo o registraciji,
– reference o opravljenih delih,
– predračun na podlagi 3. točke javnega

razpisa s ceno za en izvod publikacije, spe-
cificirano po razpisanih delih,

– rok izvedbe,
– plačilne pogoje,
– predlog pogodbe.
6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika

bomo upoštevali:
– ceno in plačilne pogoje,
– rok izvedbe,
– reference o opravljenih delih.
7. Ponudbe na javni razpis morajo biti

predložene najkasneje 10. dan od objave
razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Mest-
ni svet Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1.
Ponudbe morajo biti zaprte, na ovitku mora
biti označba: “Ne odpiraj – ponudba na raz-
pis tisk glasila”.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka za zbiranje ponudb
v mali sejni sobi na Magistratu, Ptuj, Mestni
trg 1/I, soba 2, ob 10. uri.

9. Informacije dobite na Oddelku za
splošne zadeve Občinskega urada Mestne
občine Ptuj tel. 062/771-146.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Mestni svet
Mestne občine Ptuj

Št. 3 Ob-1522

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgu-
sta 5, Zagorje ob Savi objavlja 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 nakup vozila

1. Predmet razpisa je nakup osebnega av-
tomobila znamke Peugeot 406 ST 1,8 z vgra-
jeno klima napravo.

2. Vozilo se kupuje po sistemu staro za
novo.

3. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce in organizaci-
jo servisne službe, ponujeno ceno s struktu-
ro cene in plačilne pogoje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen,

– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika,
– garancije za brezhibnost.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire

najugodnejšega ponudnika. Najcenejši po-
nudnik ni nujno najugodnejši.

5. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup vozila” v
roku 15 dni od objave tega razpisa na na-
slov: Občina Zagorje ob Savi – tajništvo
občine, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.

Pravočasnost ponudbe se presoja po pre-
jemni teoriji.

7. Odpiranje ponudb bo 4. 6. 1996 ob 8.
uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.

Morebitne informacije na tel.
0601/64-001.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 20 dni od odpiranja
ponudb.

Občina Zagorje ob Savi

Ob-1523

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. 28/93 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, 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. 17/96 Ob-1524

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
objavlja na podlagi sklepa sveta občine

javni razpis
za pridobitev izvajalca:

– za vzdrževanje in zimsko službo na
lokalnih in komunalnih cestah

– za vzdrževanje javne razsvetljave in
druge prometne signalizacije

1. Naročnik: Občina Dobrova-Horjul-
Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja
2, Dobrova.

2. Pogoji razpisa: razpisno dokumenta-
cijo dobite od ponedeljka do petka med 8. in
12. uro na Občini Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec, tel. 061/641-099.

Pisne ponudbe na podlagi dokumentaci-
je je potrebno oddati v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj”. Razpis za vzdrževa-
nje do vključno 31. 5. 1996 do 12. ure na
naslov Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gra-
dec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.

3. Merila:
– cena,
– kakovost,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
4. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše kot 30 dni,
– vzorec pogodbe s predračunom,
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– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti.
5. Odpiranje ponudb bo 5. 6. 1996 ob 14.

uri na Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.

Pri odpiranju so lahko prisotni predstav-
niki ponudnikov s pisnim pooblastilom.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
desetih dneh po odpiranju ponudb. Nepopol-
ne in nepravočasne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

Št. 17/96 Ob-1525

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
objavlja na podlagi sklepa sveta občine

javni razpis
za pridobitev izvajalca: za izvajanje

sistematskega zdravstvenega nadzora nad
kvaliteto pitne vode in vodovodnimi

objekti
1. Naročnik: Občina Dobrova-Horjul-Pol-

hov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Do-
brova.

2. Pogoji razpisa: razpisno dokumentaci-
jo dobite od ponedeljka do petka med 8. in
12. uro na Občini Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec, tel 061/641-099.

Pisne ponudbe na podlagi dokumentacije
je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj”. Razpis za vzdrževanje do
vključno 31. 5. 1996 do 12. ure na naslov
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Ul.
Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.

3. Merila:
– cena,
– kakovost,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
4. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše kot 30 dni,
– vzorec pogodbe s predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti.
5. Opiranje ponudb bo 5. 6. 1996 ob 12.

uri na Občini Dobrova-Horjul-Polhov Gra-
dec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.

Pri odpiranju so lahko prisotni predstav-
niki ponudnikov s pisnim pooblastilom.

6. O izbiri bodo pobudniki obveščeni v
desetih dneh po odpiranju ponudb. Nepopol-
ne in neprevočasne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Št. 10/96 Ob-1526

Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo mrliške vežice v Nedelici
1. Naročnik: Krajevna skupnost Nedeli-

ca, Nedelica 132.
2. Predmet izdelave: izgradnja mrliške ve-

žice v Nedelici.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dobijo na Občini Turnišče, pri spl. refe-
rentu Marjanu Gjura, tel. 069/72-060.

4. Orientacijska vrednost del je
10,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo je 15. 10. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

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

staviti najkasneje deset dni po objavi v Urad-
nem listu RS, na Občino Turnišče, Štefana
Kovača 73, Turnišče.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo mrliš-
ke vežice v Nedelici”.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
3. 6. 1996 ob 10. uri v prostorih Občine
Turnišče, Št. Kovača 73, Turnišče.

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

Krajevna skupnost Nedelica

Ob-1527

Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava,
objavlja v skladu z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo naloge: tehnično-svetovalna

pomoč pri izvedbi projekta ECO-ADRIA,
varovanje morja v Tržaškem zalivu in

voda v njegovem zaledju za Občino
Vipava

1. Uporabnik: Občina Vipava, Glavni trg
15, Vipava.

2. Predmet razpisa je izvajanje svetoval-
no-tehnične pomoči pri izvedbi projekta
ECO-ADRIA za območje Občine Vipava.

Podrobnejši opis del:
– priprava Project Fiche za program 1996,
– priprava razpisne dokumentacije,

vključno s projektno nalogo za razpisno do-
kumentacijo za dela iz programa 1995; razpi-
sna dokumentacija mora biti usklajena s slo-
venskimi predpisi za tehnično dokumentaci-
jo in s predpisi EU(PHARE) za izvedbo del,

– analiza ponudb za tehnično dokumenta-
cijo,

– spremljanje izvedbe in nadzor pri iz-
vedbi tehnične dokumentacije,

– spremljanje izvedbe pri fizični izvedbi
projekta,

– koordinacija in usklajevanje del med
MOP, MZT, PHARE in uporabnikom,

– priprava poročil: uvodno, vmesno in za-
ključno poročilo; vsa poročila morajo biti
dostavljena na MOP, MZT in uporabniku.

3. Lokacija: območje Občine Vipava.
4. Orientacijska vrednost del: 4,000.000

SIT.
5. Predvideni rok za izvajanje del: zače-

tek del takoj po podpisu pogodbe z dokonča-
njem do zaključka del iz programa 1995.

6. Merila za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupine

in potencialnih sodelavcev na tovrstnih de-
lih,

– ustreznost kadrovske zasedbe ponudni-
ka, projektne skupine in potencialnih sode-
lavcev,

– dobro poznavanje lokalnih razmer na
področju komunale,

– ponudbena cena.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjene podatke o registraciji, v katero

spadajo razpisna dela, ki ne smejo biti starej-
ši od 30 dni,

– dokazilo (lista referenc) o že opravlje-
nih podobnih delih,

– odgovornega nosilca oziroma projektno
skupino, ki bo opravljala razpisano nalogo,

– podatke o izobrazbeni strukturi in stro-
kovne reference projektne skupine, ki bo
opravljala razpisano nalogo,

– podatke o izobrazbeni strukturi in stro-
kovne reference potencialnih sodelavcev s
področja svoje ponudbe,

– datum, do katerega velja ponudba, pri
čemer veljavnost ne sme biti krajša od 45 dni
od dneva poteka razpisa,

– ovrednoteno in vsebinsko razdelano po-
nudbo za izvedbo razpisanih del,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval razpisne in finančne
pogoje naročnika v smislu racionalnega gos-
podarjenja s proračunskimi sredstvi,

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje tol-
mačenje na zahtevo naročnika v zvezi s po-
nudbo.

8. Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
ali fizične osebe iz Slovenije.

9. Naročnik si pridržuje pravico do poga-
janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s proračunskimi sredstvi in da v pri-
meru drugih prevladujočih elementov v po-
nudbe najcenejše ponudbe ne bo sprejel kot
najugodnejše.

10. Ponudnik lahko za izdelavo svoje po-
nudbe dvigne razpisno dokumentacijo na Ob-
čini Vipava pri tajniku Vitežniku, oziroma
pridobi dodatne informacije na tel.
065/65-131 vsak delavnik od dneva objave
med 9. in 12. uro.

11. Celotna ponudba z oznako “ECO-
ADRIA-Vipava – ne odpiraj – javni razpis“
mora prispeti v zapečateni kuverti na naslov
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
do vključno 15. dan po objavi do 12. ure.

12. Odpiranje ponudb bo javno v prosto-
rih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava,
prvi delovni dan po preteku roka za oddajo
ponudbe ob 12. uri. Pri odpiranju ponudb
smejo biti navzoči predstavniki ponudnikov
oziroma drugi predstavniki, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 10 delovnih dni od dneva odpira-
nja ponudb.

14. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki iz-
polnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki bo-
do v roku prispele na naslov uporabnika.

Občina Vipava

Št. 322-3/96 Ob-1528

Na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina Bovec v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije
– Območna enota Tolmin, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine Bovec
v letu 1996

1. Naročnik: Občina Bovec.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdr-

ževalna dela na gozdnih cestah: gramoziranje,
profiliranje vozišča, čiščenje in izkop vodnih
jarkov, urejanje odvodnjavanja ter postavitev
prometne signalizacije, nabava dražnikov,
vzdrževanje in gradnja cestnih objektov.
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3. Orientacijska vrednost del: 3,670.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

4. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
Tumov drevored 17 (Vladimir Košič, dipl.
inž.) ali na sedežu občine.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje raz-

pisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumentacije,
– podatke o referencah in dosedanjem de-

lu,
– izjavo o vključevanju lastnikov gozdov

na vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapacite-

tah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti

ponudnika.
6. Merila za izbiro poudnika:
– ponudbene cene,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za podi-

zvajalce,
– drugi podatki iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po ob-

javi v Uradnem listu RS, (dan objave se ne
upošteva) do 12. ure v sprejemni pisarni obči-
ne. Ponudbe se dostavijo v zaprtih kuvertah z
označbo firme in oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – vzdrževanje gozdnih cest”.

8. Odpiranje ponudb bo drugi delovni dan
po preteku razpisa ob 12. uri na sedežu obči-
ne. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni
v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Bovec
Zavod za gozdove – OE Tolmin

Ob-1529

Ministrstvo za obrambo Republike Slove-
nije, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za:

a) izvedbo investicijsko vzdrževalnih del
na objektih Regijskih centrov obveščanja v
Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu,
Trbovljah, Kranju, Novi Gorici in Kopru.

b) za izbiro strokovnega nadzora nad iz-
vajanjem del na objektih Regijskih centrov
obveščanja v Mariboru, Murski Soboti, Slo-
venj Gradcu, Trbovljah, Novi Gorici, Kranju
in Kopru.

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
2a) izvedba gradbeno obrtniških del, inšta-

lacij, dobava in montaža telekomunikacijske
in ostale opreme za objekte Regijskih centrov
obveščanja v Mariboru, Murski Soboti, Slo-
venj Gradcu, Trbovljah in Novi Gorici; v Kra-
nju in Kopru pa samo dobava in montaža tele-
komunikacijske in ostale opreme,

2b) strokovni nadzor nad deli na objektih
Regijskih centrov obveščanja v Mariboru,
Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Trbovljah,
Kranju, Novi Gorici in Kopru.

3. Razpisno dokumentacijo za izvedbo del
(popisi del in razpisni pogoji) lahko dvignejo
samo ponudniki, ki so bili izbrani na osnovi
javnega razpisa primernosti izvajalca za leto
1994/95 pod točko A (za izvedbo investicij-
skih del) in B (za izvedbo strokovnega nad-
zora) Sklepa MO št. 351-1668/94A1432DM
z dne 16. 9. 1994, po priloženem potrdilu
plačila stroškov in priloženem pooblastilu za
dvig dokumentacije, dne 22. 5. 1996 od 10.
do 14. ure pri Pangršič Cirilu in Boškovič
Ivanu (tel. 171-2112 in tel. 171-2103) na Kar-
deljevi ploščadi 24, Ljubljana.

Pred prevzemom razpisne dokumentacije
morajo ponudniki vplačati stroške izdelave
razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT
na žiro račun MOR RS št. 50100-637-55216.

Prav tako morajo vsi interesenti za dvig
dokumentacije najkasneje do 21. 5. 1996 od
15. ure pismeno sporočiti, da bodo dvignili
razpisno dokumentacijo (lahko tudi na fax
061/13-18-245).

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih del
znaša 220,000.000 SIT.

5. Lokacija objektov: Maribor, Murska
Sobota, Slovenj Gradec, Trbovlje, Kranj, No-
va Gorica in Koper.

6. Rok za začetek vzdrževalnih del je 8. 7.
1996, dokončanje del 1. 10. 1996.

7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponud-
ba in merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so razvidna v razpisnih pogojih naročni-
ka. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahtevanih
podatkov se izloči iz nadaljnje obravnave.

8. Ponudnik izdela ponudbe po lokacijah,
lahko za vse, a najmanj za tri.

9. Pismene ponudbe je potrebno oddati
do 17. 6. 1996  do 12. ure na naslov Ministrs-
tvo za obrambo Republike Slovenije, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana (glavno vložiš-
če), v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
javni razpis”, za dela na :

– “izvedba del na objektih ReCO (z na-
vedbo lokacije)”,

– “izvajanje strokovnega nadzora na ob-
jektih ReCO (z navedbo lokacije)”.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za lo-
gistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, dne
18. 6. 1996 ob 10. uri za izvajanje del in ob
10.30 za strokovni nadzor.

11. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 20
dneh od dneva odpiranja ponudb.

12. Predstavniki ponudnikov ki bodo nav-
zoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti
pisno pooblastilo ponudnikov za zastopanje.

Ministrstvo za obrambo

Št. 031-4/1996 Ob-1530

Upravna enota Ajdovščina, Gregorčičeva
17, Ajdovščina, objavlja na podlagi 91. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za izdajo javnih naročil (Uradni
list RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Ajdovščina
1. Naročnik: Upravna enota Ajdovščina,

Gregorčičeva 17, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote in sicer:
– poslovni prostori na Gregorčičevi 17 v

izmeri 265 m2,

– poslovni prostori na Gregorčičevi 20 v
izmeri 84 m2,

– poslovni prostori na Ulici 5. maja 6/a v
izmeri 188 m2,

– poslovni prostori v Lokarjevem drevo-
redu 6a v izmeri 31 m2,

– poslovni prostori na Glavnem trgu 1,
Vipava v izmeri 77 m2.

3. Ponudbena cena mora biti v SIT za m2

površine in mora zajemati:
– redno dnevno čiščenje tal in opreme

(vak delovni dan po končanem rednem de-
lovnem času upravne enote, razen poslovnih
prostorov na Ulici 5. maja 6a, ki se čistijo
med delovnim časom po posebnem urniku),

– čiščenje steklenih površin enkrat me-
sečno,

– 2 x letno kemično čiščenje talnih povr-
šin,

– 1 x letno čiščenje (pranje) zaves,
– orodje, pribor in čistila.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

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

c) cene v SIT/m2 s posebej navedenim
zneskom prometnega davka in upoštevano
plačilo najmanj 20 dni od izstavitve računa,

č) kalulacijo cene (delež plač in material-
nih stroškov v ceni),

d) plačilni pogoji,
e) jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
f) morebitne dodatne ugodnosti,
g) izpolnjen obrazec pogodbe, ki ga prej-

mejo v času razpisa na sedežu upravne enote.
5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-

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

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik iz-
loči iz nadaljnje obravnave.

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

7. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

– cena in plačilni pogoji,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
– dodtane ugodnosti.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti kuver-

ti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpiraj”,
ponudba za čiščenje poslovnih prostorov UE
Ajdovščina.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Upravne
enote Ajdovščina v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS. Šteje se, da je ponudba prispe-
la v roku, če je prispela na naslov naročnika
v roku določenem v prejšnjem stavku.

9. Odpiranje ponudb bo ob 9. uri nasled-
njega dne po poteku roka iz 8. točke na sede-
žu naročnika, Gregorčičeva 17, Ajdovščina.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

10. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-
ljene z zahtevami razpisa.

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

Upravna enota Ajdovščina
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Št. 311-1/96 Ob-1531

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Škofja Loka objavlja

javni razpis
za oddajo del izdelave energetske

zasnove Občine Škofja Loka
1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Po-

ljanska c. 2.

2. Predmet razpisa je izdelava projekta
celovite energetske zasnove Občine Škofja
Loka v skladu z metodologijo Ministrstva
za gospodarske dejavnosti ter dispozicijo
naloge, ki jo je pripravila Občina Škofja
Loka.

3. Okvirna vrednost del je 4 mio SIT.
4. Razpisano dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo ob plačilu materialnih
stroškov na oddelku za občinsko premože-
nje in javne službe, Mestni trg 15, soba št.
19/II pri Štalec Janezu.

5. Predvideni rok za dokončanje del je
december 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,

– kvaliteta programske naloge z defini-
cijo ciljev ter predlogov realizacije,

– strokovna usposobljenost,
– reference,

– rok izvedbe,
– dodatne ugodnosti, zlasti glede sode-

lovanja lokalnih strokovnih služb pri izbria-
nju dokumentacije, pripravi gradiv ter zbi-
ranju podatkov.

7. Občina Škofja Loka na podlagi razpi-
sa ni dolžna skleniti pogodbe z nobenim od
ponudnikov v primeru previsokih cen ali
izpada sofinanciranja iz strani Ministrstva
za gospodarske dejavnosti.

8. Ponudniki, ki želijo sodelovati v raz-
pisu morajo v razpisnem roku predložiti pi-
sno ponudbo z naslednjo vsebino:

– firma oziroma ime ponudnika,
– potrdilo o registraciji podjetja za de-

javnost, ki je predmet javnega razpisa (potr-
dilo ne sme biti starejše od treh mesecev),

– bonitetna priporočila BON-1, BON-2
in BON-3, ki ne smejo biti starejša kot 30
dni,

– strukturo cene, posebej na možno so-
delovanje lokalnih strokovnjakov in plačil-
ni pogoji (popusti, fiksnost cen),

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– seznam izvedenih projektov z naslovi
naročnikov,

– seznam morebitnih podizvajalcev in
delež njihovih stroškov,

– seznam strokovnih delavcev z referen-
cami, ki bodo sodelovali pri izdelavi doku-
mentacije,

– izjavo, da je ponudnik proučil dejan-
sko stanje in da so v ceno vkalkulirani vsi
stroški, ki so potrebni za normalno izvedbo
programa,

– izjavo, da bo izvajalec izvedbo naloge
zavaroval s storitveno garancijo,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni.

9. Rok za oddajo ponudbe na javni raz-
pis je 10 dni po objavi le-tega v Uradnem
listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
28. 5. 1996 v mali sejni sobi Občine Škofja
Loka.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki pisna pooblastila podjet-
ja za zastopanje. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo ponudniki obveščeni pisno
v osmih dneh po izteku roka za oddajo po-
nudbe.

11. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj – ponudba energetske
zasnove za Občino Škofja Loka”.

Na ovojnici mora biti označeno ime po-
nudnika.

Ponudba mora biti poslana ali vročena
na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska c.
2, Škofja Loka.

12. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bo-
do izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in
bodo pravilno in pravočasno prispele na na-
slov naročnika, to je do vključno ponedelj-
ka 27. 5. 1996 do 12. ure.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zah-
tevanih elementov, bodo ob odpiranju zavr-
njene.

13. Izbrani ponudnik mora v 8-ih dneh
od obvestila o izboru skleniti pogodbo o
izvajanju del.

Občina Škofja Loka

Št. 134/96 Ob-1532

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
2. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o financiranju javne porabe (Ur.
l. RS, št. 7/93), 4. člena pravilnika o načinu
in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l.
SRS, št. 27/85), ter odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina Gori-
šnica objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo vodovodnega sistema Zamušani

- Tibolci
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Gorišnica.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovod-

nega sistema Zamušani - Tibolci. Objekt se
bo gradil po dokumentaciji št. 115-17-55-95
z dne marec 1996 – strojni del, elektroinsta-
lacije, gradbeni del, ki jo je izdelala Projek-
ta inženiring Ptuj.

3. Naziv objekta: vodovodni sistem Za-
mušani - Tibolci.

4. Orientacijska vrednost objekta:
47,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: objekt se nahaja v
zaselkih Zamušani in Tibolci občina Gori-
šnica.

6. Projektno dokumentacijo lahko dvig-
nete na Projekta inženiring Ptuj, Trstenja-
kova 2, pri Anki Medved, gr. inž. teden dni
po objavi v Uradnem listu RS (Projekta in-
ženiring Ptuj opravlja investicijske posle za
investitorja Občino Gorišnica).

7. Vse podatke za izdelavo ponudbe lah-
ko dobite pri Anki Medved, gr. inž.

8. Rok za pričetek del: julij 1996.
9. Rok za dokončanje del: dva meseca.
B) Plačilni pogoji

1. Po mesečnih situacijah.
C) Kriteriji za izbiro ponudbe:
1. ugodnejša cena, ponujena fiksna cena

do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpoved 637. čl. ZOR,

2. kvaliteta dodelanosti in natančnosti
ponudbe,

3. reference,
4. garancija za doseganje roka,
5. daljši garancijski rok,
6. solventnost podjetja v zadnjih dveh

letih,
7. predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
8. druge ugodnosti ponudnika.
D) Ponudba
Ponudba mora biti izdelana na način, ki

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

– izjavo, da so pregledali tehnično doku-
mentacijo, ter da imajo oziroma nimajo pri-
pomb nanjo,

– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rali stroške za ureditev deponij in zavarova-
nje gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da se strinjajo s pogoji investi-
torja,

– opcija ponudbe mora trajati mesec dni.
E) Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno

dostaviti v roku 30 dni od objave v Urad-
nem listu RS do 12. ure na naslov: Projekta
inženiring Ptuj, Trstenjakova 2, Ptuj v zape-
čateni kuverti z oznako “Ponudba na odpi-
raj”.

Ponudbe se bodo odpirale isti dan po
prispetju ponudb ob 12. uri v prostorih Pro-
jekte inženiring Ptuj.

Če pride datum oddaje ponudbe oziroma
odpiranje ponudb na dela prost dan se šteje,
za oddajo ponudbe oziroma odpiranje po-
nudb naslednji delovni dan.

O izidu bomo ponudnike pismeno obve-
stili v roku 15 dni.

Ob-1639

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter 53. člena
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86) Občina Gorišnica kot inve-
stitor objavlja

javni razpis

za oddajo del:
1. preplastitev lokalne ceste L–6271 v

Muretincih ca. 5500 m2,
2. preplastitev lokalne ceste L–6232 v

Gajevcih ca. 8650 m2,
3. modernizacija ceste Gruškovec v dol-

žini 1062 m,
4. modernizacija ceste Medribnik v dol-

žini 669 m,
5. modernizacija ceste Zamušani v dol-

žini 1358 m,
6. modernizacija ceste Pristava (Klači-

ne) v dolžini 1833 m,
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7. modernizacija ceste Pristava–Gradišče
v dolžnini 1637 m.

Razpisano dokumentacijo in strokovne
informacije dobite na občini Gorišnica, Go-
rišnica 54, pri Slavku Bratuša, inž. gr. (tel.
062/708-062).

Orientacijska vrednost del znaša 30 mio
SIT.

Merila za izbor ponudnika so: cena, pla-
čilni pogoji, garancija, reference.

Ponudbo za javni razpis predložite v ro-
ku 30 dni od objave v Uradnem listu RS do
12. ure v vložišče na Občini Gorišnica v
zapečateni kuverti z oznako “Ponudba, Ne
odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo 20. junija
1996 ob 12. uri v prostorih Občine Gorišni-
ca.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Goriščnica

Št. 10906/05 Ob-1533

Javni razpis
o izbiri izvajalca za izvedbo del notranje

opreme na objektu II. faze
Telekomunikacijskega centra v

Mariboru
A) Predmet razpisa
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.

Ljubljana, Cigaletova 15.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izvedbo del izdelave, dobave, montaže in
vgraditve del notranje tipske in netipske
opreme v skladu z razpisnimi pogoji in pro-
jektno dokumentacijo za izvedbo del.

3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo, projekte notranje opreme, po-
pise del, razpisne pogoje ter vsa druga poja-
snila in razlage potrebne za izdelavo ponud-
be ponudniki dobijo, oziroma so na vpogled
pri podjetju Marking Maribor, Partizanska
cesta 47, II. nadstropje, pri Marjani Gajšek
med 8. in 12. uro od 17. 5. 1996 dalje pa do
dneva oddaje ponudb (tel. 062/221-203,
222-242).

4. Naziv objekta: II. faza Telekomunika-
cijskega centra v Mariboru

5. Lokacija objekta: Maribor - Tabor.
6. Obseg del:
– izdelava, dobava, montaža oziroma

vgraditev tipske in netipske opreme poslov-
nih površin,

– skladiščna oprema,
– drobni material...ipd.
7. Orientacijska vrednost opreme znaša

98,000.000 SIT.
8. Predviden rok pričetka in dokončanja

del
Pričetek del takoj po podpisu pogodbe, s

tem da je predviden pričetek montaže na
objektu 20. 9. 1996, rok dokončanja vseh
del pa 10. 10. 1996. Ponudnik lahko ponudi
krajši rok montaže del na objektu.

B) Razpisni pogoji
Izvajalske organizacije, ki želijo sodelo-

vati pri javnem razpisu o izbiri izvajalca za
izvedbo dobave, montaže oziroma vgradi-
tev del notranje tipske in netipske opreme
so dolžne posredovati pisno ponudbo do
3. 6. 1996 do 12. ure v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba” na naslov:
Marking Maribor, Partizanska cesta 17, II.
nadstropje.

Ponudba mora med drugim vsebovati:
1. Ime in naslov ponudnika z dokazili o

registraciji dejavnosti izvajalca, ki ne smejo
biti starejšega datuma od enega leta.

2. Dovoljenje za opravljanje del, ki so
predmet razpisa.

3. Reference, iz katerih mora biti razvid-
no, da je ponudnik na način, ki je predviden
v tem natečaju uspešno izvedel dela opreme
na sorodnih objektih v zadnjih treh letih.

4. Dokazilo o kadrovski in strokovni us-
posobljenosti, spisek strokovnega kadra
(vodja projekta, vodja gradbišča, vodja mon-
taže del na objektu...), ki bodo zadolženi za
dela iz javnega razpisa in njihove reference,
reference potencialnih podizvajalcev,
vključno z njihovimi registracijami in vse-
mi dokazili glede solventnosti izvedbe del.

5. Ponudbeni predračun z vsemi priloga-
mi zahtevami v razpisnih pogojih.

6. Garancijo za resnost ponudbe – izpol-
njen akceptni nalog v višini 10% vrednosti
ponudbenih del.

7. Roke, oziroma dinamiko priprave del
izdelave opreme v obratu in montaže del na
objektu (terminski plan).

8. Garancijske roke in načine zavarova-
nja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva.

9. Finančna boniteta ponudnikov (BON
obrazec 1, 2 in ostala dokazila).

10. Zagotovitev kvalitete in način doka-
zovanja.

11. Grafične, slikovne in tekstualne pred-
loge, razlage, prospekte, vzorce po lastni
presoji ponudnika.

12. Vse ostale zahtevane izjave in prilo-
ge k ponudbi v skladu z razpisnimi pogoji
Telekoma, ki jih ponudnik prejme ob dvigu
dokumentacije.

13. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– roki izvedbe del,
– reference in usposobljenosti za izved-

bo tovrstnih del,
– ponujena cena, celovitost in pregled-

nost ponudbe,
– upoštevanje plačilnih pogojev Teleko-

ma,
– garancijski roki (jamstva in način za-

varovanja)
– finančna boniteta ponudnikov,
– ostale ponudbene ugodnosti,
– lastna presoja komisije,
– ustreznost atestov in urejeno servisira-

nje v Republiki Sloveniji.
Opombe: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
14. Posebna komisija imenovana s strani

investitorja bo vse pravočasno prispele po-
nudbe odprla 3. 6. 1996 ob 13. uri ob prisot-
nosti ponudnikov v prostorih DP Marking
Maribor, Partizanska cesta 47.

15. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Maribor

Št. 1203-96 Ob-1534

Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, Trbov-
lje, na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in v skladu z
določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih,

obrtniških ter instalacijskih del pri
izgradnji Stanovanjsko-poslovnega

objekta II. ob Cesti zmage v Zagorju ob
Savi

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

lucije 7, Trbovlje.
1.2. Predmet razpisa: izvedba gradbenih,

obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji
Stanovanjsko-poslovnega objekta II. ob Ce-
sti zmage v Zagorju ob Savi.

1.3. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago vsak delovni dan od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS v tehničnem
sektorju investitorja po predhodni najavi na
tel. št. 0601/26-005 ali 0601/26-305.

1.4. Za  prevzem  razpisne  dokumenta-
cije  morajo  zainteresirani  ponudniki  pla-
čati  materialne  stroške  v  višni  50.000 SIT
na  žiro  račun  SPEKTER  d.o.o.,  št.
52700-601-14536.

1.5. Predmet razpisa – navedba vsebine
javnega naročila: izvedba gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del po projektu “IP
Stanovanjsko-poslovni objekt II. ob Cesti
zmage v Zagorju ob Savi (arhitektura, stroj-
ne instalacije, elektroinstalacije), PRO2
d.n.o. Zagorje ob Savi.

Investitor si pridržuje pravico skleniti po-
godbe za posamezno vrsto del.

1.6. Orientacijska vrednost del:
105,000.000 SIT.

1.7. Predvideni rok pričetka del: 15. 7.
1996.

Predvideni rok zaključka del: 15. 5.
1997.

1.8. Rok za oddajo ponudbe je 30. dan
do 10. ure po objavi v Uradnem listu RS na
naslov SPEKTER d.o.o., Trg revolucije 7,
Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako pod-
jetja ponudnika in oznako: “Izgradnja Sta-
novanjsko-poslovnega objekta II. ob Cesti
zmage v Zagorju ob Savi, Ne odpiraj – po-
nudba”.

Za prvi dan šteje naslednji dan po datu-
mi izida v Uradnem listu RS. Kolikor pride
dan oddaje ponudbe na dela prost dan, je
dan oddaje ponudbe prvi naslednji delovni
dan.

2. Vsebina ponudbe – dodatni podatki:
2.1. Ponudba mora biti izdelana v skladu

z določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

2.2 V ponudbi mora biti predložena še
naslednja dokumentacija:

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrjeni razpisni pogoji investitorja,
– solventnost podjetja (obrazec BON-1,

BON-2, BON-3),
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vo-

dili gradnjo,
– seznam podizvajalcev (s potrdili o re-

gistraciji),
– izjava ponudnika, da je proučil dejan-

sko stanje, da je seznanjen z lokacijo objek-
ta, obsegom del, da so v ceni vkalkulirani
vsi stroški, ki so potrebni za normalno funk-
cioniranje objekta in naprav, da so v ponud-
bi upoštevani materiali, ki so zahtevani v
projektu ter da je sposoben izvesti dela v
zahtevanem terminu,
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– izjava ponudnika, da bo kot izvajalec
zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje
zajemalo škodo tudi proti tretji osebi.

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

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

3.2. Reference,
3.3. Garancije,
3.4. Solventnost podjetja,
3.5. Najugodnejša cena, možnost kredi-

tiranja, način plačila in obračuna (sistem
funkcionalni ključ),

3.6. Kvaliteta rešitev posameznih sklo-
pov in detajlov,

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

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

lih ponudb bo trideseti dan po objavi v Urad-
nem listu RS ob 11. uri na sedežu podjetja
investitorja, pri čemer za prvi delovni dan
šteje naslednji dan po datumu objave v
Uradnem listu RS.

Kolikor pride dan odpiranja ponudb na
dela prost dan, je dan odpiranja prvi nasled-
nji delovni dan.

4.2. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki pisno pooblastilo za
zastopanje ponudnikov.

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

4.4. Končno odločitev o izboru bo inve-
stitor sporočil vsem ponudnikom najkasne-
je v 30 dneh po javnem odpiranju ponudb.

SPEKTER d.o.o., Trbovlje

Ob-1535

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Javno podjetje
Komunala Radeče p.o. objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo čistilne naprave Radeče s

spremljajočimi objekti I. faza
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Radeče p.o., Titova ul. 107, Radeče.
2. Predmet razpisa:
a) črpališče,
b) kanal “S”,
c) tlačni cevovod,
d) razbremenilni objekt na kanalu 26,
e) pripravljalna dela za plato ČN,
f) objekt za mehansko predčiščenje.
3. Ocenjena vrednost del: 160 mio SIT.
4. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na sedežu podjetja, z dokazilom o pla-
čilu razpisne dokumentacije v višini 20.000
SIT na ŽR JP Komunale Radeče št. 50710-
601-84101 in s predložitvijo kopije izpisa iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev ter odločbo o upravljanju pri-
stojnega organa (v skladu s 6. točko 4. člena
zakona o gospodarskih družbah) v roku se-
dem dni po objavi v Uradnem listu RS.

Informacije daj Ivo Knavs, tel. 0601/81-
149, od 7. do 8. ure.

5. Predvideni rok izvedbe: začetek po
podpisu pogodbe, končanje do konca leta
1996.

6. Merila za izbiro izvajalca:
– minimalno 50% kredit,
– razlika s kompenzacijo z dolžniki JP

Komunale Radeče,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– usposobljenost,
– plačilni pogoji,
– garancija za resnost ponudbe,
– rok izvedbe.
Naročnik lahko odda izvajanje del po

posameznih sklopih.
Naročnik lahko zmanjša obseg razpisnih

del.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od

objave na naslov: JP Komunala Radeče p.o.,
Titova ul. 107, Radeče, v zapečateni kuverti
z oznako “Ponudba za ČN Radeče – Ne
odpiraj!”

8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 11. uri v prostorih JP Komunale Radeče.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15. dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Javno podjetje Komunala Radeče, p.o.

Št. 92/1-96 Ob-1536

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zdravstve-
ni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24,
objavlja

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila in

osebnega avta za patronažo brez
omejitev

1. Predmet razpisa:
a) reševalno kombi vozilo 2.000 - 2.500

ccm, z bencinskim motorjem, za potrebe
reševalne službe z vso standardno serijsko
opremo in naslednjo specialno opremo:
dvojno ležišče, od tega eno zložljivo, va-
kumska blazina, klima naprava, reanimacij-
ski kovček,

b) osebni avtomobil za potrebe patronaž-
ne službe znamke FIAT PANDA 4x4, 1.100
- 1.400 ccm.

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

– fiksnost cen fco Zdravstveni dom Mur-
ska Sobota, v SIT z vključenim 5% promet-
nim davkom,

– način plačila (brez avansov), z mož-
nostjo nakupa na kredit,

– kvaliteta vozil,
– garancijski rok,
– možnost zamenjave staro za novo,
– servisiranje in zagotovitev rezervnih

delov,
– reference,
– druge ugodnosti (popusti, dodatna

oprema, ipd.).
3. Pisne ponudbe ponudniki oddajo v za-

prti kuverti z oznako “Javni razpis za naba-
vo vozil – ne odpiraj”, najkasneje v 15 dneh
od datuma objave v Uradnem listu RS na
naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota. Če
se kakšen ponudnik odloči za več variant,
mora biti vsaka v svoji kuverti.

V ponudbi mora biti predračun, kreditni
pogoji, dobavni rok, prospekti s tehničnimi

karakteristikami vozil, izpisek iz sodnega
registra in bonitetna obrazca (BON 1 in
BON 2), ki ne smeta biti starejša od 30 dni.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

5. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb, v prostorih Zdravstvenega doma Mur-
ska Sobota ob 12. uri.

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

6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v 30. dneh po odpi-
ranju ponudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega dobavitelja po tem razpisu.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 602-2/96 Ob-1537

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
kotlovnice in sanacijo instalacije ter
grelnih teles Osnovne šole Sv. Ana
1. Investitor: Občina Lenart, Trg osvo-

boditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija kot-

lovnice in sanacija instalacij ter grelnih te-
les Osnovne šole Sv. Ana.

3. Lokacija objekta je v naselju Sv. Ana
v Slovenskih goricah – Občina Lenart.

4. Orientacijska vrednost del:
– 4,000.000 SIT za rekonstrukcijo kot-

lovnice,
– 500.000 SIT za sanacijo instalacij ter

grelnih teles (sanacija instalacij ter grelnih
teles se izvede le v primeru, če rekonstruk-
cija kotlovnice ne bo zadovoljila potreb po
ogrevanju šole in se načrtuje šele v kasnej-
šem času).

5. Rok izvedbe del: 1. avgust 1996 (za
rekonstrukcijo kotlovnice).

6. Dokumentacija: popise del dobijo po-
nudniki vsak delovni dan od 7. do 15. ure na
Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 32/
II. Projekti se lahko v isti sobi dobijo na
vpogled.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– način obračunavanja del,
– garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

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

niku.
8. K ponudbi mora ponudnik priložiti iz-

javo, da je seznanjen z obsegom del in da
jih je sposoben izvesti v navedenem roku.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
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– reference,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– garancijski pogoji.
10. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena z

določbo “ključ v roke”.
11. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-

cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
rekonstrukcijo kotlovice in sanacijo instala-
cij ter grelnih teles Osnovne šole Sv. Ana”
je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart. Ovojnica s ponudbo mora tako
opremljena dospeti – ne glede na način pre-
nosa – do 3. junija 1996 do 12. ure.

12. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 4. junija ob 9. uri na Občini Lenart, Trg
osvoboditve 7, soba 24/II.

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

14. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart na
telefon št. 062/724-205 int. 24 (Jože Duka-
rič).

Občina Lenart

Št. 01/96 ob-1538

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
objavlja

javni razpis
za sanacijo in rekultivacijo deponije

komunalnih odpadkov Ložnica v Občini
Žalec (ureditev drenaže in odvodnih

jarkov)
1. Investitor je Občina Žalec, Ulica Sa-

vinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

(ločena ponudba):
2.1. ureditev drenaže za izcedne vode,
2.2 reditev jarkov za odvod površinskih

vod.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila

dobijo ponudniki na Občini Žalec, Oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave doku-
mentacije v višini 5.000 SIT na ŽR proraču-
na Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

4. Predviden rok pričetka del je poletje
1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– vsebina in kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena in način plačila,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost in reference,
– garancije,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

7. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb

Ponudniki morajo dostaviti ustrezno oz-
načene ponudbe (Deponija Ložnica – raz-
pis, predmet ponudbe, ime in naslov ponud-
nika) v zaprtih kuvertah na naslov investi-
torja do 4. 6. 1996 do 9. ure. Javno odpira-

nje ponudb bo istega dne ob 9.30 v prosto-
rih investitorja.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 14 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– da odstopi od oddaje del po tem razpi-

su ali da izbere samo delno ponudbo, ne
glede na razloge,

– da po oddaji ponudb zahteva dopolni-
tev ponudb,

– da v pogodbi določi podrobnejše po-
goje.

V navedenih primerih ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

Občina Žalec

Št. 351-5/96 Ob-1539

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), zako-
na o cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88) in odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Občina
Hrastnik kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Ureditev parkirišča ob

pokopališču na Dolu pri Hrastniku
A) Splošni podatki
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja in obseg del: uredi-

tev parkirišča ob pokopališču na Dolu pri
Hrastniku.

3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša ca. 7,500.000
SIT.

4. Roki: predviden začetek del je 1. 6.
1996, rok za dokončanje je 20. 6. 1996.

B) Razpisni pogoji
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) registracijo za dejavnost v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pri-

stojnega upravnega organa ali upravne eno-
te, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

2. Ponudbo v ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj! Ponudba za Ureditev parki-

rišča ob pokopališču na Dolu pri Hrastni-
ku,” je potrebno dostaviti v vložišče Uprave
Občine Hrastnik 10. dan po objavi v Urad-
nem listu RS do 12. ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, isti dan ob 13. uri.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence javnega razpisa komisija ob-
vestila najkasneje v petih dneh po odpiranju
ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/I te-
ga razpisa,

– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu “ključ v ro-
ke,”...),

– garancijski rok,
– rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, tel. 0601/43-600, ob predložitvi
dokazila o vplačilu 10.000 SIT na ŽR
52710-840-034-6121 – Prihodki občinskih
organov in uprave.

Št. 351-4/96 Ob-1540

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), zako-
na o cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88) in odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Občina
Hrastnik kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Vzdrževalna dela na

lokalnih, krajevnih in gozdnih cestah v
Občini Hrastnik

A) Splošni podatki
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja in obseg del: vzdr-

ževalna dela na lokalnih, krajevnih in gozd-
nih cestah v Občini Hrastnik.

3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša ca. 7,200.000
SIT.

4. Roki: predviden začetek del je 20. 5.
1996.

B) Razpisni pogoji
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) registracijo za dejavnost v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pri-

stojnega upravnega organa ali upravne eno-
te, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

2. Ponudbo v ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj! Ponudba za vzdrževalna de-

la na cestah v Občini Hrastnik,” je potrebno
dostaviti v vložišče Uprave Občine Hrast-
nik 10. dan po objavi v Uradnem listu RS do
12. ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, isti dan ob 13. uri.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence javnega razpisa komisija ob-
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vestila najkasneje v petnajstih dneh po od-
piranju ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/I te-
ga razpisa,

– ponudbena cena po enoti,

– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu “ključ v ro-
ke,”...),

– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, tel. 0601/43-600, ob predložitvi
dokazila o vplačilu 10.000 SIT na ŽR
52710-840-034-6121 – Prihodki občinskih
organov in uprave.

Direkcija za prostor, okolje in
javne komunalne službe

Občine Hrastnik

Ob-1661

Ministrstvo za okolje in prostor - Geo-
detska uprava Republike Slovenije objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo digitalnih ortofoto načrtov v
merilu 1:5000

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 1:5000 za 12 ob-
močij.

Podrobnejši opisi območij so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezno ali več razpisnih ob-
močij hkrati.

3. Razpisno dokumentacijo zainteresira-
ni lahko dvignejo vsak delovni dan med 9.
in 15. uro na naslovu: Geodetska uprava,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, Janez Oven.

4. Orientacijska vrednost: 24,000.000
SIT.

5. Z deli se prične po podpisu pogodbe
in se konča do 1. 2. 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 vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Rok za oddajo ponudb je 11. 6. 1996
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu naročnika (Kristanova 1),
in sicer ločeno, to je za vsako območje po-
sebej, v dveh izvodih, v zapečateni ovojni-
ci, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj - ponudba DOF5 -
.......(navedba območja) “.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisnih območij hkra-
ti, zadostuje, da podatke oziroma dokumen-
te, zahtevane v razpisni dokumentaciji pod
točko 6, alinee 1 - 6 predloži le enkrat.
Enako velja za točko 6, alineo 7, če je po-
stopek za vsa območja enak. Ti podatki ozi-
roma dokumenti naj bodo predloženi v po-
sebni ovojnici z oznako ponudnika in na-

vedbo “Ne odpiraj - ponudba DOF5 - skup-
na dokumentacija”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996
ob 9. uri na Geodetski upravi (sejna soba)
Kristanova 1.

10. Merila za izbiro so: celovitost po-
nudbe, cena, izvedbeni roki, dosedanje iz-
kušnje naročnika pri poslovanju s ponudni-
kom, kvaliteta in opis ponujenega pristopa
k izdelavi projekta, predložene reference,
relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponud-
ba.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Geodetska uprava Republike Slovenije

 Ob-1658

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 53. člena zakona o gradi-
tvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji

kanalizacije v naselju Sela pri Šmarju
1. Investitor: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo zemeljskih, gradbenih in kanaliza-
cijskih del pri izgradnji kanalizacije v nase-
lju Sela pri Šmarju (ločeni kanalski sistem).

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

4. Orientacijska vrednost razpisnih del
je 12,000.000 SIT.

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

6. Predvideni rok pričetka del je julij
1996, rok dokončanja del pa september
1996.

7. Lokacija: trase kanalizacijskih vodov
potekajo po naselju Sela pri Šmarju, pred-
vsem po javnih površinah, del pa tudi preko
travnikov in njiv. V naselju je že nekaj ob-
stoječe kanalizacije, ki je bila zgrajena za
odvajanje meteornih vod. Dolžina novih ka-
nalizacijskih vodov (sanitarni in meteorni)
je približno 1600 m.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

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

do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuver-

ti z oznako “Kanalizacija Sela pri Šmarju -
Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po pošti mo-
rajo prispeti na navedeni naslov najkasneje
do 10. 6. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 11. 6. 1996 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-1614

Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Ljub-
ljana, Župančičeva 6, na osnovi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del glavnemu gradbenemu
izvajalcu brez omejitev za izgradnjo

nove Srednje gostinske šole Celje
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in

šport RS, Ljubljana, Župančičeva 6.
2. Predmet razpisa: gradnja objekta no-

ve Srednje gostinske šole Celje.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo od dneva razpisa dalje do
vključno 7. dneva po objavi razpisa na na-
slovu: I.RA. Inženiring, Radovljica, Gorenj-
ska cesta 26, pri Ani Čeh, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, po predhodni najavi.

Za dvig omenjene dokumentacije je po-
trebno predhodno vplačilo nepovratnih sred-
stev v višini 80.000 SIT na žiro račun I.RA.
Inženiring Radovljica, št. 51540-601-11945
pri APPNI Radovljica.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom del do-
bijo ponudniki 10 dni po objavi na naslovu
I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska ce-
sta 26 (tel. 064/715-452), kontaktna oseba
Ana Čeh.

4. Predmet razpisa: izbira izvajalca grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del ter zu-
nanje ureditve z zunanjimi priključki za iz-
gradnjo objekta Srednje gostinske šole Ce-
lje.

5. Orientacijska vrednost je 450,000.000
SIT.

6. Predvideni rok pričetka gradnje je ju-
lij 1996, predvideni rok dokončanja maj
1997.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

7.1. funkcionalni ključ in fiksne nespre-
menljive cene v predvidenem roku izgrad-
nje,

7.2. kompletnost ponudbe in reference
na podobnih objektih,

7.3. ponudbena cena – način plačila,
7.4. boniteta ponudnika,
7.5. garancija za opravljena dela,
7.6. rok izvedbe,
7.7. opcija ponudbe,
7.8. reference podizvajalcev.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! Po-
nudba za gradnjo Gostinske šole v Celju”,
na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.

9. Rok za oddajo ponudbe po pošti je
17. junij 1996, osebno pa 18. junij 1996 do
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12. ure, na naslov Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ljubljana, Župančičeva 6.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju ponudbe, morajo pred odpiranjem
predložiti pisno pooblastilo.

Javno odpiranje ponudb bo 20. junija
1996 ob 10. uri, na Ministrstvu za šolstvo in
šport – Urad za šolstvo Ljubljana, Trubarje-
va 5, v III. nadstropju, sejna soba št. 95.

10. Ponudba mora vsebovati:

10.1. firmo oziroma ime ponudnika,

10.2. izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,

10.3. ponudbeni predračun na original-
nih, od pooblaščenega predstavnika naroč-
nika, žigosanih popisih, z izjavo, da je po-
nudnik pripravljen izvesti pogodbena dela
po sistemu “funkcionalni ključ v roke” za
fiksno nespremenljivo ceno do predvidene-
ga roka dokončanja gradnje.

Prometni davek mora biti prikazan pose-
bej in zajet v ceni ponudbe.

V ponudbi mora biti posebej navedena
opcija ponudbe, ki ne more biti krajša od 60
dni,

10.4. seznam referenc na podobnih ob-
jektih,

10.5. podpisan osnutek pogodbe,

10.6. poimenski seznam kadrov, ki bodo
vodili gradnjo, z navedbo izobrazbe in dru-
gih podatkov,

10.7. poimenski seznam podizvajalcev
pri gradnji (s potrdili o registraciji) in njiho-
ve reference,

10.8. manipulativne stroške ponudnika
pri zagotovitvi del podizvajalcev,

10.9. operativni terminski plan s predvi-
deno dinamiko financiranja,

10.10. shemo ureditve gradbišča in she-
mo dostavnih poti na gradbišče,

10.11. druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik,

10.12. izjavo, da je ponudnik seznanjen
s terenskimi, geološkimi razmerami in z ob-
segom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih,

10.13. izjavo, da je seznanjen s tehnično
dokumentacijo in da z njo soglaša,

10.14. potrjen obrazec BON 1, BON 2
ali BON 3, ne starejši od 30 dni,

10.15. bianco menico v višini 10% po-
nudbenih del, kot garancijo za resnost po-
nudbe,

10.16. izjavo ponudnika, da prevzema
operativno koordinacijo izvajanja del na ob-
jektu tudi z izvajalcem opreme,

10.17. podpisane razpisne pogoje inve-
stitorja,

10.18. druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

11. O izboru bodo ponudniki seznanjeni
v zakonitem roku.

Upoštevali bomo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.

Prepozno prispele ponudbe bomo vrača-
li neodprte.

Naročnika si pridržujeta pravico, da z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
ne glede na razloge, oziroma da sklene po-
godbo z izbranim ponudnikom po fazah del
ali v zmanjšanem obsegu.

Ob-1615

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

javni razpis
za nabavo opreme za srednje gostinske

šole
Splošni podatki
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,

Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: javni razpis za na-

bavo opreme za izvajanje pouka kuharstva
in strežbe na gostinskih šolah.

III. Razpisna dokumentacija
Podrobnejše informacije o razpisani

opremi lahko zainteresirani dobijo vsak dan
od 8. do 10. ure za opremo pod IV.A. na
Srednji gostinski šoli Celje pri Jožici Štruk,
tel. 063/28-538, za opremo pod IV.B.1. in
IV.B.2. pri Pirtovšek Miru na Srednji šoli
Slovenj Gradec, tel. 0602/41-226. Oprema
pod točko IV.B.2. je namenjena gostinskim
šolam v Slovenj Gradcu, Radencih in Za-
gorju. Potrebne podatke o merah bodo zain-
teresirani dobili na šolah; ostale informacije
pa na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba
za investicije, pri Branki Abramović-Piase-
voli, tel. 061/212-838.

IV. Predmet razpisa
IV.A. Oprema kuhinje

Termika Št. kosov
štedilnik:
plin, 6 gorilcev, el. pečica – 1
plin, 2 gorilca – 1
2 el., 2 plin. gorilca – 4
parni konvektomat ccc – 9
električna prekucna ponev 40 l – 3
infra pečica – salamander – 6
friteza (400 × 700 × 850) – 3
mikrovalovna pečica – 4
električni žar – 2

Slaščičarna
namizni mešalec testa – 2
namizna tehtnica (5 kg) – 2
vlažilni konvektomat – 3
hladilnik 250 l – 2

Hladna kuhinja
salamoreznica – 5
mesoreznica za mletje mesa – 5
lupilnik za krompir – 4
namizni rezalnik zelenjave
s kompletom plošč – 4

Priprava mesa
hladilnik 650 l – 2
panj za mesto – mali – 2

Pomivanje posode
stroj za pomivanje posode –
srednje zmogljivosti – 4
mehčalec vode – 4

Delovni strojčki
cutter – sekljač – 3
univerzalni stroj – 5
gastromix – 3
ledomat 10 kg – 2
steaker za mehčanje mesa – 3
strojček za sladoled – 5
komplet barski kovček – 4
toaster – 6

Št. kosov

namizni raženj – 5
grelne posode termos – 4
multipraktik – 9
ročni električni stepalnik – 11
komplet za flambiranje – 3

IV.B.1. Oprema strežbe
Servisni vozički:
– standardni – 12
– specialni – 5
– za flambiranje – 9
– za mešanje pijač – 4
– za hladne jedi – 4
– grelni voziček za krožnike – 4
register blagajna – 4
stroj za pomivanje kozarcev – 5
mehčalec vode – 5
ekspresso aparat za kavo
dve ročki – 4
mlinček za kavo – 5
nevtralni intergral bife na
kolesih – 1
filter aparat za kavo – 1
hladilnik za pijače – 2
stojalo za rezanje šunke – 2
namizni grelci – šefingi – 9

IV.B.2. Oprema strežbe
Stroji
točilni pult (po meri) – 3
delovni pult s predalom za
odpadno kavo, koritom in
predali (po meri) – 2
restavracijske mize:
120 × 80 – 4
60 × 80 – 12
banketne mize ∅ 110 – 4
servirne mize – 10
servirne mize – omara – 2
restavracijski stoli – 80
delovni pult s predalom za
odpadno kavo, koritom in
predali (po meri) – 2
viseča omarica – lesena – 2
kovinska posoda
vrči – 10
nastavki –sadje – 4
torte – 4
mala namizna oprema – 2
pomožni strežni inventar –
pladnji – 10
tekstil (prti, serviete) – 2 kom-

pleta
porcelan (jedilni servis) – 2 kom-

pleta
steklo (kozarci, vrči) – 2 kom-

pleta
jedilni in drugi pribor – 2 kom-

pleta
V. Orientacijska vrednost za razpisano

opremo znaša 32,000.000 SIT.
VI. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pi-

sne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
11. 6. 1996 do 13. ure, na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Služba za inve-
sticije, Župančičeva 6, Ljubljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: “Javni razpis – Gostinstvo – Ne
odpiraj!”.

VII. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

VIII. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:
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– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo (po možnosti v

slovenskem jeziku),
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco šole, vključno s temelj-

nim prometnim davkom.
IX. Kupec zahteva BON-1, BON-2 ozi-

roma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:

– za dobro izvedbo posla: akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine,

– za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Na zahtevo kupca bodo morali ponudni-
ki omogočiti ogled ponudne opreme.

X. Kupec bo sprovedel plačilo v 15 dneh
po izdobavi opreme šolam.

XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil.

XII. Odpiranje ponudb bo 12. 6. 1996 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Urada za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana (sejna soba št. 95, 3. nadstropje).

XIII. Ponudniki bodo pismeno obvešče-
ni o izboru najugodnejšega ponudnika.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 116/96 Ob-1616

Na podlagi zakona o načinu in postopku
oddaje graditve objektov (Ur. l. RS, št. 27/
85) objavlja Športno društvo Radovljica

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo

sanitarij telovadnice ŠD in izvedbo
ograje na športnih igriščih

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
adaptacijo sanitarij telovadnice ŠD in iz-
vedbo ograje na športnih igriščih.

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. Inženiringa Ra-
dovljica.

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, št.
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 Ana Čeh.

4. Orientacijska vrednost del znaša
2,800.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno
31. maja 1996 do 12. ure, na naslov I.RA.
Inženiring Radovljica, Radovljica, Gorenj-
ska cesta 26.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za izvedbo adaptacije sanitarij in ograje”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska
c. 26, dne 31. 5. 1996 ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
najugodnejšega ponudnika v zakonitem ro-
ku.

Športno društvo Radovljica

Ob-1617

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

javni razpis
za nabavo gornjegradbenega materiala

za vzdrževanje železniške infrastrukture
I. Kupec: Slovenske železnice Ljublja-

na, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, v skla-
du s proračunom Republike Slovenije za
leto 1996.

II. Predmet razpisa: kretnice, kretniški
deli, kretniški pragi, lepljeni stiki in kret-
niški nastavki za redno in investicijsko vzdr-
ževanje železniških prog v letu 1996.

III. Specifikacija potrebnih materialov:
1. 1 kos tirno križišče S49 180 – 7° z

medosno razdaljo 4.750 m,
2. 2 kosa kretnica S49 180 – 7° desna,
3. 1 kos kretnica S49 180 – 7° križiščna,
4. 2 kosa kretnica S49 180 – 7° leva,
5. 38 m3 impregniranih hrastovih kret-

niških pragov, dimenzije: 16 × 26 × (260 cm
– 480 cm, (6 kos × 730 cm)) v garniturah;
(specifikacija),

6. 18 kosov lepljenih izoliranih stikov
tip “L”, l = 2,80 m, za S 49,

7. 159 kosov kretniških nastavkov s pe-
trolejsko razsvetljavo za navadno kretnico,

8. 75 kosov kretniških nastavkov z elek-
trično razsvetljavo za navadno kretnico,

9. 2 kosa kretniških nastavkov s petro-
lejsko razsvetljavo za dvojno križiščno kret-
nico,

10. 150 kosov magnezitnih loncev za ter-
mitsko varjenje,

11. 1000 kosov izlivnih cevk za termit-
sko varjenje,

12. 1 kos kretniško srce za kretnico S49-
R = 500 – 1:12, leva notranje ločna,

13. 1 kos menjalo za kretnico S49-R =
300 – 7°30’ leva,

14. 1 kos menjalo za kretnico S49-R =
180 – 7° desna,

15. 1 kos ostrica za kretnico S49-R =
500 – 1:12, desna notranje ločna,

16. 1 kos ostrica za kretnico S49-R =
300 – 1:9, desna notranje ločna.

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 ponudbe 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. Razpisna dokumentacija se dobi v

tajništvu Materialnega poslovanja na Trgu
OF 7/II, s potrdilom o plačilu nepovratne
odkupnine v znesku 18.000 SIT. Domači
ponudniki 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 doku-
mentacijo.

VII. Dodatne informacije in standarde za
navedeno blago lahko dobite na tel. 061/
328-084 ali osebno vsak delovni dan od 8.
do 10. ure, pri Anki Šuster.

VIII. Dobavni rok: III. kvartal leta 1996.
IX. Za pravočasno prispele ponudbe se

bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov 17. 6. 1996 do 9. ure. Javno odpira-
nje ponudb bo 17. 6. 1996 ob 10. uri, v
Stekleni dvorani poslovne stavbe Sloven-
skih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.

X. Ostalo: vsi ponudniki bodo obveščeni
o izboru v roku 30 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 1 – ne odpi-
raj”.

Slovenske železnice

Št. 534/96-31 Ob-1618

Občina Gornja Radgona objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izgradnjo vodohrana Gomila

1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za izgradnjo vodohrana Gomi-
la.

3. Orientacijska vrednost del: 9,500.000
SIT.

4. Rok izvedbe razpisanih del: 60 dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega izva-

jalca: ponudbena cena, plačilni pogoji, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski roki...

6. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine 12. člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Ponudnik naj opredeli pri plačilnih po-
gojih višino komercialnega popusta pri za-
gotavljanju 30% in 50% brezobrestnega
avansa.

8. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo na Občini Gornja
Radgona, pri inž. Ščavničar, tel. 069/61-
671.

9. Kompletne ponudbe z oznako: “Po-
nudba za izgradnjo vodohrana Gomila – Ne
odpiraj!” morajo ponudniki oddati do 3. 6.
1996 do 10. ure, na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Rad-
gona.

10. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Gornja Radgona, 3. 6. 1996 ob
11. uri.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Gornja Radgona
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Št. 53/96 Ob-1619

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

javni razpis
za izbiro ponudnikov za opravljanje

storitev prodaje, distribucije in
promocije publikacij Urada

1. Predmet javnega razpisa je izbira po-
nudnika za opravljanje storitev prodaje, di-
stribucije in promocije publikacij Urada Re-
publike Slovenije za makroekonomske ana-
lize in razvoj za obdobje veljavnosti tega
javnega razpisa.

2. Storitev vsebuje naslednje naloge, ki
jih bo ponudnik storitve opravljal v imenu
naročnika za njegov račun:

– prodajanje naročnikovih publikacij,
– distribucijo naročnikovih publikacij,
– finančno-računovodsko poslovanje z

naročnikovimi publikacijami,
– raziskovanje tržišča za naročnikove

publikacije,
– promocijske dejavnosti v korist naroč-

nika,
– iskanje in pridobivanje novih kupcev

(naročnikov) publikacij,
– druge aktivnosti, povezane z zgoraj na-

vedenimi nalogami.
Ponudnik storitve je dolžan imeti točno

evidenco o vseh naročnikih in stroških, ki
jih ima pri svojem delu. Enkrat letno je dol-
žan izdati poročilo o svojem delu z natanč-
nim stroškovnikom in stanjem sredstev in
ga predati naročniku.

3. Podrobne zahteve in tehnični podatki
tega razpisa so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

Prijavi se lahko samo tisti ponudnik, ki
je odkupil razpisno dokumentacijo. Naroč-
nik ni obvezan izbrati ponudnika.

4. Ponudbe, ki ne bodo urejene v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije, bo
naročnik izločil iz nadaljnje obravnave.

Vse podatke iz ponudb bo naročnik
obravnaval kot poslovno tajnost.

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) Izločilni 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 10. točki razpisne dokumentacije tega jav-
nega razpisa.

B) Ocenjevalni elementi:
– višina provizije, ki jo zaračunava po-

nudnik v kombinaciji s kakovostjo njegove
storitve,

– predlogi (ideje) promocijskih in dru-
gih marketinških možnostih povečanja pro-
daje in distribucije naročnikovih publikacij,

– dosedanje sodelovanje z naročnikom,
če je obstajalo,

– finančna in poslovna boniteta,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Razpisno dokumentacijo, ki določa

elemente in zahteve razpisa, lahko zaintere-
sirani ponudniki prevzamejo ob predložitvi
potrdila o vplačilu 3.000 SIT na žiro račun
Urada, št. 50100-637-55146, s pripisom
“Stroški razpisa Distribucija 96”, vsak de-
lovni dan do vključno petka, 24. maja 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, 4. junija 1996 ob 10.
uri, v prostorih Urada, v sejni sobi v III.
nadstropju. Njihovi pooblaščenci se bodo
morali 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 po tele-
faksu 061/178-20-70, z oznako “Vprašanja
za javni razpis Distribucija UMAR 96”.

7. Kot pravočasno vložene bodo upošte-
vane tiste ponudbe, ki bodo prispele naj-
pozneje v četrtek, 13. junija 1996 do 13.
ure, v vložišče Urada, na Gregorčičevi 27,
III. nadstropje, soba 1.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega imena in
sedeža ponudnika ter z oznakama “Ne odpi-
raj – ponudba” in “Javni razpis – distribuci-
ja 96”.

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno ošte-
vilčene in označene.

8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
13. junija 1996 ob 13.15, v sejni sobi Urada
RS za makroekonomske analize in razvoj,
Gregorčičeva 27, Ljubljana. Pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči
pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pis-
no pooblastilo za zastopanje.

9. O izbiri ponudnika na podlagi tega
razpisa za obdobje do zaključka naslednje-
ga razpisa za isto področje bodo ponudniki
pisno obveščeni v 45 dneh od dneva odpira-
nja ponudb, to je do ponedeljka, 29. julija
1996.

Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj

Ob-1620

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi 53. člena
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacijskega kolektorja za mesto
Slovenska Bistrica – II. faza

1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanaliza-

cijskega kolektorja za mesto Slovenska Bis-
trica – II. faza.

3. Dokumentacija: ponudniki lahko dvig-
nejo dokumentacijo vsak dan po objavi raz-
pisa med 8. in 12. uro, na Oddelku za okolje
in prostor, Kolodvorska 10, Slovenska Bi-
strica. Pred dvigom dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo, da so na žiro
račun naročnika št. 51810-630-25589 vpla-
čali 15.000 SIT (plačilo materialnih strošk-
ov).

4. Orientacijska vrednost del:
122,000.000 SIT.

5. Predviden rok začetka in dokončanja
del: začetek avgust 1996, končanje decem-
ber 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cene,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– opcija ponudbe,
– ostale bonitete.
7. Rok za oddajo ponudbe: 20 dni po

objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis za oddajo del
izgradnje kanalizacijskega kolektorja za me-
sto Slovenska Bistrica – II. faza”.

8. Odpiranje ponudb: prvi delovni dan
ob 8. uri po zapadlosti roka oddaje ponudb,
v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, Slovenska Bistrica.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-1621

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 javne-
ga 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 Trebnje v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Breži-
ce in OE Novo mesto objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Trebnje v letu 1996

1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Dokumentacija: dokumentacija razpi-

sanih del je na razpolago na naslednjih eno-
tah Zavoda za gozdove Slovenije:

– Krajevna enota Mokronog, Slovenska
vas 5, Šentrupert,

– Krajevna enota Trebnje, Baragov trg
2, Trebnje,

– Območna enota Novo mesto, Gubčeva
15, Novo mesto,

– Območna enota Brežice, Bratov Mi-
lavcev 61, Brežice.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela (grederiranje, obnova gramoznega slo-
ja, ročno in strojno čiščenje cevnih propu-
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stov in cestnega telesa, sanacija in izgradnja
cevnih propustov, polaganje dražnikov, ze-
meljska dela, sanacija podpornih sten v le-
su, kamnu in betonu, ozelenjevanje...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
4,500.000 SIT.

Investitorji si pridržujejo pravico spre-
meniti obseg del v razpisu glede na pridobi-
tev sredstev (republiškega sredstva, pristoj-
bina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvaja-
lec v tem primeru ni upravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi, zaključek
del bo konec leta 1996.

Dela se izvajajo po kvartalnih operativ-
nih planih.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garan-
cijski roki, morebitne druge ugodnosti.

7. Ponudbe: ponudbe za javni razpis
predložite na razpisni dokumentaciji v 14
dneh z dnem objave razpisa v sprejemno
pisarno Občine Trebnje, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj, ponudba – gozdne ce-
ste”. Na kuverti mora biti naslov pošiljate-
lja.

5. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v skladu z določili odredbe o pos-
topku za izvajanje javnega razpisa za odda-
jo javnih naročil.

Občina Trebnje
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Brežice
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Novo mesto

Št. 0048-308/24-96 Ob-1622

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za objekt policijske postaje

Izola
1. Predmet razpisa je pisarniška oprema

na objektu PP Izola.
2. Orientacijska vrednost del je

2,500.000 SIT.
3. Lokacija del: policijska postaja Izola.
4. Predviden pričetek del je po podpisu

pogodbe – predvidoma 10. 6. 1996, zaklju-
ček del in montaža 15. 6. 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene: prva kuverta mora biti z ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/24-96
objekt policijske postaje Izola – dokumen-
tacija”, druge kuverta z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis št. 308/24-96 objekt policij-
ske postaje Izola – ponudba”.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
28. 5. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v prejemno pisarno MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 29. 5. 1996 ob
10. uri, v prostorih MNZ UUNZ, Beethov-
nova 3, Ljubljana.

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

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starej-
ši od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisani
in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju (BON1, BON2 oziroma
BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ Oddelku za gradnje
in investicijsko vzdrževanje, Ljubljana,
Cankarjeva 4, vsak delovnik od 21. 5. 1996
do 24. 5. 1996 (torek, sreda, četrtek in pe-
tek), od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu, tel. 061/302-552 (od 7. do 8.
ure pri Darku Kuntariču).

Št. 0044/5-308/25/96 Ob-1623

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo pomivalnega

stroja
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

1 kompleta tračnega pomivalnega stroja za
belo posodo, in sicer:

I. tračni pomivalni stroj za belo posodo:
– dolžina stoja ca. 2000 mm, priključna

moč 23–26 kW,
– avtomatski pretočni košarni model,
– kapaciteta 70–120 košar na uro,
– sestavni deli:

– komora za predpranje,
– komora za pranje,
– komora za izpiranje,
– možnost sušenja posode,

– vsaj 10 različnih košar,
– avtomatsko doziranje pralnih in izpi-

ralnih sredstev,

II. vhodna miza (vogalna) s koritom in
tuš baterijo dim. ca. 2000 × 850 × 850 mm
in vozičkom za odpadke,

III. izhodna miza ca. 1000 – 1200 × 850
× 850 mm,

IV. avtomatski mehčalec vode.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo

ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Pecl Miri, na tel. 061/59-866 (int.
313).

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 4,500.000 SIT.

3. Lokacija dostave in montaže: DMP,
Kotnikova 8, Ljubljana.

4. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti obli-
kovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– podatke o garanciji ter servisiranju

opreme.
Oprema mora imeti predpisane ateste in

zagotovljeno servisiranje v RS za čas živ-
ljenjske dobe. Ponudbi naj bo priložen tudi
vzorec servisne pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija in servis,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana, najpozneje do 28. 5. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/25/96 – doku-
mentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/
25/96 – ponudba”.

Na ovojnici mora biti napisan točen nas-
lov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo 29. 5. 1996 ob
11. uri, v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
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9. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v
ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebova-
le elementov iz 5. točke razpisa, bodo izlo-
čene iz nadaljnje obravnave.

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

Št. 0044/5-308/23/96 Ob-1624

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo Minilab opreme

1. Predmet razpisa je dobava in montaža
1 kompleta Fuji Minilab opreme, in sicer:

I. Fuji film procesor FP 230B s pripada-
jočo opremo:

– film liderji (50 kosov),
– temna komora za odpiranje filmov,
– mizica za pripenjanje filmov,
– lepilni trak za 110 in 135 film,
– kasete za film 110, 126, 135 (po 2 ko-

sa),
– FRSS kit za mehko vodo,
– menzura,
– ročica za zagon stroja ob izpadu elek-

trike,
– plastične kadi za izpiranje rackov,
– graduirana posoda – 5 litrov (2 kosa),
– ročke za odpadne kemikalije (2 kosa),
– komplet varovalk,
– sprej za izpiranje,
– zbiralnik naročil,
– nadomestne vzmeti za NQ 4 in NQ 5

rack,
– posebna rezervna mast za verigo.
II. Fuji printer procesor PP 720W (SFA

232) s pripadajočo opremo:
– zoom objektiv za 110, 126 in 135, ki

pokriva formate 9 × 13, 10 × 15, 13 × 18, 15
× 21, 8,9 × 25,4 (panorama), 20,3 × 25,4 in
20,3 × 30,5 cm,

– avtomatska maska za 135,
– denzitometer vgrajen v printerju,
– barvni monitor.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo

ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Trobec Borisu, na tel. 061/348-
297.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 9,000.000 SIT.

3. Lokacija dostave in montaže: MNZ,
Vodovodna 93/a, Ljubljana.

4. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti obli-
kovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– podatki o šolanju,
– podatki o garanciji ter servisiranju

opreme.
Oprema mora imeti predpisane ateste in

zagotovljeno servisiranje v RS za življenj-
sko dobo. Ponudbi naj bo priložen tudi vzo-
rec servisne pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija,
– zagotovitev servisa in dobave ustrez-

nih potrošnih materialov,
– šolanje uporabnika,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana, najpozneje do 28. 5. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/23/96 – doku-
mentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/
23/96 – ponudba”.

Na ovojnici mora biti napisan točen nas-
lov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo 29. 5. 1996 ob 9.
uri, v prostorih MNZ, Beethovnova 3, Ljub-
ljana.

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

9. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v
ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebova-
le dokumentov iz 5. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-1625

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št. 030-
11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
rekonstrukcijo vetrolova in obnovitev

elektroinstalacij ter stropa
1. Predmet razpisa sta:
a) rekonstrukcija vetrolova,
b) obnovitev elektroinstalacij ter stropa,
v poslovni stavbi Agencije Republike

Slovenije za plačilni promet, nadziranje in

informiranje, ekspoziture Laško, Valvazor-
jev trg 5.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente,
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo, pridobijo dodatne podatke in
se dogovorijo za morebiten ogled poslovnih
prostorov v sejni sobi (III. nadstropje) po-
družnice Celje, Ljubljanska 1a, dne 22. 5.
1996, med 13. in 14. uro, vse pod pogojem,
da predložijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek del je v
juniju 1996, takoj po sklenitvi pogodbe.

5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, plačilni pogoji, garan-
cijski rok in druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 31. 5. 1996
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
podružnica Celje, Celje, Ljubljanska 1a.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za oba predmeta razpisa in z vidno
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – a) ali
b)”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1996
ob 10. uri, v sejni sobi (III. nadstropje) na
naslovu iz tč. 6.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Ob-1626

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št. 030-
11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo telefonske centrale

1. Predmet razpisa je dobava in montaža
telefonske centrale EURO ISDN NTC v po-
slovni stavbi Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje, podružnice Ljubljana na Cankarjevi 18.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente,
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo, pridobijo dodatne podatke in
se dogovorijo za morebiten ogled poslovnih
prostorov v sejni sobi podružnice Ljublja-
na, Dunajska cesta 50, dne 23. 5. 1996, med
10. in 12. uro, vse pod pogojem, da predlo-
žijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek del je v
juniju 1996, takoj po sklenitvi pogodbe.

5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok, organi-
zirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 31. 5. 1996
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
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podružnica Ljubljana, Ljubljana, Dunajska
cesta 50.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
telefonska centrala”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1996
ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu iz tč. 6.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Ob-1627

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št. 030-
11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

obnovo osebnega dvigala
1. Predmet razpisa je obnova osebnega

dvigala z nosilnostjo 480 kg v poslovni stav-
bi Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, podruž-
nice Koper, Pristaniška cesta 10.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente,
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Koper, Pristaniška
cesta 10, od 20. do 27. 5. 1996, med 13. in
14.30, vse pod pogojem, da predložijo poob-
lastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek del je v
avgustu 1996.

5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok, organ-
izirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 3. 6. 1996 do
12. ure, na naslov: Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet, nadziranje in in-
formiranje, podružnica Koper, Pristaniška
cesta 10.

Ponudbe morajo biti v zapečatenih ovoj-
nicah z vidno oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – dvigalo”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 6. 6. 1996
ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu iz tč. 6.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Št. 06/96-01 Ob-1628

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 dopolnitvah
odredbe o financiranju in sofinanciranju vla-
ganj v gozdove iz sredstev proračuna Re-
publike 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 19/94), Občina Žalec v sodelo-

vanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Celje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Žalec v letu 1996

1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu Občine Žalec in na
Zavodu za gozdove Slovenije, Območna
enota Celje, Odsek za tehnologijo dela in
gozdne prometnice v Celju.

3. Predmet razpisa: redna in občasna
vzdrževalna dela na gozdnih cestah:

– grederiranje,
– obnova planuma,
– gramoziranje,
– vgradnja propustov,
– odtočni jašek,
– postavljanje prometnih znakov.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 6,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti

obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
na, sredstva lokalnih skupnosti in drugih).
Izvajalec v tem primeru ni opravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo
Pričetek del je po dogovoru in v skladu z

razpoložljivimi sredstvi, zaključek del je v
letu 1996. Dela se izvajajo po kvartalnih
operativnih planih.

6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena po enoti razpisanih del, strojne in
delovne kapacitete, plačilni roki, fiksnost
cen, garancijski roki in pripravljenost vklju-
čiti v kalkulacijo sodelovanje z uporabniki
gozdne ceste.

7. Ponudbe za javni razpis pošljite v 15
dneh po objavi razpisa na Občino Žalec,
Oddelek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Žalec”.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 4. junija
1996 ob 10. uri, v prostorih sejne sobe Ob-
čine Žalec.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Žalec
Zavod za gozdove Slovenije

Območna enota Celje

Št. 06/96-01 Ob-1630

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), 12. člena
statuta Občine Žalec in sklepa o finančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva ter proizvodnje hrane, objavljenega v
3. št. Savinjčana, Občina Žalec objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev vzdrževalnih in

investicijskih del na gozdnih vlakah na
področju Občine Žalec v letu 1996
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu Občine Žalec, Oddelek
za gospodarske in negospodarske dejavno-
sti, Savinjske čete 5, Žalec.

3. Predmet razpisa: izredna vzdrževalna
dela na gozdnih vlakah zaradi sanacij škode
po žledolomu:

– obnova planuma,
– gramoziranje,
– izgradnja vlake,
– premet manjših plazov.
4. Vrednost razpisanih del je 7,000.000

SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti

obseg del, kot je razpisan. Izvajalec v tem
primeru ni opravičen do odškodninskega
zahtevka.

5. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi, zaključek
del je do 30. 9. 1996.

6. Merila za izbiro izvajalca: reference
za področje razpisanih del, ponudbena cena
strojnih in delovnih kapacitet in ponudbena
cena strojev, plačilni roki, fiksnost cen, ga-
rancijski roki in pripravljenost vključiti v
kalkulacijo sodelovanje z uporabniki gozd-
ne vlake oziroma cest.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v
15 dneh po objavi razpisa na Občino Žalec,
Oddelek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, v zaprti kuverti z oznako: “Ne
odpiraj – javni razpis”.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 4. junija
1996 ob 8. uri, v prostorih sejne sobe Obči-
ne Žalec.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Št. 06/96-01 Ob-1629

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnove talne površine

v telovadnici Osnovne šole
Peter Šprajc-Jur Žalec

1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: obnova talnih povr-

šin v telovadnici Osnovne šole Peter Špra-
jc-Jur Žalec.

3. Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT. V ponudbi upoštevajte ma-
terial s certifikatom DIN 18032.

4. Predviden pričetek del je 1. 7. 1996,
rok za dokončanje del je 25. 8. 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– reference,
– garancija za opravljena dela.
6. Pojasnila in podatke za izdelavo po-

nudbe se dobijo pri ravnatelju OŠ Žalec vsak
delovni dan šole, od 9. do 11. ure.

7. Ponudniki morajo poslati ponudbe v
roku 30 dni od objave razpisa, v zaprti ovoj-
nici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za
obnovo talnih površin v telovadnici OŠ Ža-
lec” na naslov: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec.

8. Javno odpiranje ponudb bo 17. junija
1996 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Žalec.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa do 30. junija 1996.
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10. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Žalec

Št. 1663 Ob-1637

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

modernizacijo lokalnih in krajevnih cest
na območju občine Gorenja vas–Poljane

I. Splošni podatki
1. Investitor: Krajevne skupnosti v obči-

ni Gorenja vas–Poljane in sicer vsaka za
projekt, ki poteka na njenem področju.

2. Predmet razpisa:
a) oddaja del za asfaltiranje lokalnih in

krajevnih cest,
b) oddaja za izvedbo zemeljskih del na

lokalnih in krajevnih cestah do priprave za
asfaltiranje,

c) izvajanje strokovnega in finančnega
nadzora pod točko a) – vrednost ca. 50 mio
SIT,

d) izvajanje zemeljskih del do priprave
za asfaltiranje – vrednost teh del ocenjuje-
mo na ca. 20 mio SIT.

3. Lokacija: Območje občine Gorenja
vas–Poljane.

4. Obseg in vrsta dela: asfaltiranje ali
izvedba zemeljskih del do priprave za asfal-
tiranje po projektih  ali popisih del, asfalti-
ranje z AB O-16 debeline 7 cm.

5. Velikost objekta
5.1.1. Krajevna skupnost Gorenja vas:
a) asfaltiranje krajevne ceste Volaka–

Debeni–Studor v dolžini 1,5 km, širine 3 m
z razširitvijo krivin in asfaltiranjem mulde v
dolžini 1,5 km,

b) asfaltiranje krajevnih cest Čum–Strok
v dolžini 95 m, širina 3 m; Tinač–Strok,
dolžina 75 m, širina 2,7 m; Čum–Grobnk,
dolžina 250 m, širina 2,7 m.

Asfaltiranje mulde na vseh treh cestah v
dolžini 300 m. Ceste so na isti lokaciji kot
ceste pod a),

c) asfaltiranje krajevne ceste Dole–Čr-
melj v dolžini 0,1 km, širine 2,7 m z razširi-
tvami krivin in asfaltiranjem mulde v dolži-
ni 0,1 km,

d) asfaltiranje krajevne ceste Dole–Baj-
tar v dolžini 0,285 km, širine 3 m z raširi-
tvami krivin in asfaltiranjem mulde v dolži-
ni 0,2 km,

e) asfaltiranje krajevne ceste Kavčič–De-
benec v dolžini 0,23 km, širine 3 m z razši-
ritvami in asfaltiranjem mulde v dolžini 0,23
km,

f) 
– obnova krajevne ceste Hotavlje–Slaj-

ka v makedamski izvedbi v dolžini 0,4 km,
širine 4,5 m,

– asfaltiranje krajevne ceste Hotavlje–
Slajka v dolžini 0,4 km, širine 3,5 m in
asfaltiranjem mulde v dolžini 0,4 km,

g) obnova krajevne ceste Kovač–Rovtar–
Križišče–Podgozdnik v makedamski izved-
bi v dolžini 2,25 km, širine 4,5 m.

5.1.2. Krajevna skupnost Poljane:
a) asfaltiranje krajevne ceste Poljane–

Smoldno v dolžnini 1,7 km, širine 3 m z

razširitvami in asfaltiranjem mulde v dolži-
ni 1,7 km,

b) asfaltiranje priključka Stanonik Jurij–
Smoldno v dolžini 0,13 km, širine 3 m in
asfaltiranjem mulde v dolžini 0,1 km,

c) asfaltiranje priključka Krmelj Janez–
Smoldno v dolžini 85 m, širina 2,7 m in
asfaltiranje mulde v dolžnini 40 m,

d) asfaltiranje krajevne ceste Prelaze–
Košenije v dolžini 0,4 km, širine 3 m in
asfaltiranje mulde v dolžini 0,2 km,

e) asfaltiranje odcepa Žetinc v dolžini
0,1 km, širine 2,7 m in asfaltiranje mulde v
dolžini 50 m,

f) asfaltiranje krajevne ceste Poljane–
Kosem v dolžini 50 m, širine 2,7 m in asfal-
tiranje mulde v dolžini 50 m,

g) asfaltiranje krajevne ceste Stržinar–
Zare v dolžini 0,5 km, širine 3 m in asfalti-
ranje mulde v dolžini 0,25 km,

h) asfaltiranje priključka Dolenec Jože–
Delnice (Tomažic) v dolžini 0,06 km, širine
3 m in asfaltiranje mulde v dolžini 60 m,

i) cesta Drnovškov mlin–Vinharje, asfal-
tiranje mulde v dolžini 40 m,

j) obnova krajevne ceste Stržinar–Pre-
metovc v makedamski izvedbi v dolžini 1
km in širini 4 m,

k) obnova krajevne ceste Hlavče njive–
Petelinov grič v makedamski izvedbi v dol-
žini 1,284 km, širine 4 m.

5.1.3. Krajevna skupnost Trebija:
a) asfaltiranje krajevne ceste Trebija–

Hkavc–Jazbec–Jurček v dolžini 1 km širine
3 m in razširitvami krivin in asfaltiranjem
muld v dolžini 1 km,

b) asfaltiranje odcepa krajevne ceste od
R 319–Boštjana v dolžini 0,45 km, širine 3
m in asfaltiranjem mulde v dolžini 0,4 km,

c) asfaltiranje odcepa krajevne ceste od
L 7332–Božnar–Mur–Leon v dolžini 0,2
km, širine 3 m in asfaltiranjem mulde v
dolžini 0,2 km,

d) asfaltiranje odseka lokalne ceste Gro-
hc–Rančeh v dolžini 0,1 km, širine 3 m in
asfaltiranje mulde v dolžini 30 m.

5.1.4. Krajevna skupnost Sovodenj:
a)
– obnova lokalne ceste Sovodenj–Javor-

jev dol–Mrzli vrh v makedamski izvedbi v
dolžini 0,85 km, širine 5 m,

– asfaltiranje lokalne ceste Sovodenj–Ja-
vorjev dol–Mrzli vrh v dolžini 0,85 km, ši-
rine 3,5 m z razširitvijo krivin in asfaltira-
njem mulde v dolžini 0,8 km,

b) asfaltiranje krajevne ceste Garaža–
Podčrt (Podjelovo brdo) in dolžini 0,85 km,
širine 3,2 m z razširitvijo krivin in asfaltira-
njem mulde v dolžini 0,8 km,

c) obnova krajevne ceste Vrhovc–Kri-
žišče (Stara Oselica) v makedamski izvedbi
v dolžini 1,6 km, širine 4 m,

d) obnova krajevne ceste v Kočo (Ho-
bovše) v makedamski izvedbi v dolžini 0,4
km širine 4 m,

e) asfaltiranje krajevne ceste mimo gos-
podarskih poslopij Jereb Jožeta, Stara Ose-
lica v dolžini 0,27 km.

5.1.5. Krejevna skupnost Lučine:
a) asfaltiranje krajevne ceste Lučine–

Rovt v dolžini 450 m in širini 3 m in asfalti-
ranje mulde 0,5 km,

b) asfaltiranje krajevne ceste Brezovica–
Laze v dolžini 300 m in širini 3 m in asfalti-
ranje mulde v dolžini 300 m.

5.1.6. Krajevna skupnost Javorje:
a) asfaltiranje krajevne ceste Javorje–Pr-

dole 0,5 km, širina 3 m in 500 m asfaltiranje
mulde.

5.1.7. Občina Gorenja vas–Poljane:
– asfaltna preplastitev odseka lokalne ce-

ste Poljane–Javorje v dolžini 400 m in širini
4 m.

5.2. Izvajanje strokovnega nadzora del v
točkah od 5.1.1. do 5.1.7. Ponudnik mora
navesti ponudbeni predračun, glede na po-
godbeno vrednost del, ločeno za zemeljska
dela in asfaltiranje.

6. Predvideni rok gradnje: pričetek grad-
nje 20. 6. 1996, rok dokončanja 31. oktober
1996.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh

razpisanih del za vse objekte ali za posame-
zen objekt.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financirajo iz proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93).

3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisu-
jejo v originalni popis oziroma kopijo popi-
sa s količinami. Če ima ponudnik pripombo
na original popis, naj svoje pripombe oziro-
ma predloge napiše kot varianto izvedbe v
posebni prilogi.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela

po svoji ponudbi pravilno, solidno in kvali-
tetno, in to vse v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in noramami.

2. Za materiale in elemente je prevzem-
nik dolžan naročiti preiskave kvalitete pri
za to usposobljeni ustanovi ter dostaviti in-
vestitorju originalne ateste.

3. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost za vsa izvršena dela. Ga-
rancijske roke naj ponudnik ponudi v svoji
ponudbi.

4. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg del od raz-
pisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva.

5. Ponudnik mora k ponudbi predložiti
tudi reference pri izvajanju takih in podob-
nih del.

IV. Finančni pogoji
Okvirna cena za izvedbo vseh razpisanih

del znaša 70 mio SIT.
Izvedba del oziroma sklepanje pogodbe

je pogojena še s sklepi posameznih orga-
nov, prav tako pa ni znana dinamika dotoka
sredstev, zato mora ponudnik upoštevati na-
slednje pogoje:

– ponudba naj obsega absolutno fiksne
cene s tem, da bo investitor zagotovil 40%
avansa ob sklenitvi pogodbe, ostala vred-
nost del pa se obračunava po situacijah s
tem, da se situacija plača v 15 dneh po potr-
ditvi,

– opcija ponudbe je 30. junij 1996,
– eventualna dodatna in več dela se obra-

čunavajo po cenah iz ponudbe, če je vred-
nost del prekoračena do 10% pogodbenih
del,

– od ponudnika pričakujemo, da bo po-
nudil najmanj 30% kredita od celotne pred-
računske vrednosti za dobo enega leta. V
ponudbi navesti pogoje z obrestno mero
(T + r).
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V. Splošni pogoji
1. Popise del za obnovo cest v make-

damski izvedbi dobite na občini Gorenja
vas–Poljane, Poljanska c. 87 pri referentu
za gospodarsko infrastrukturo Petrovčiču
tel. 064/681-536.

2. Ponudnik mora predložiti osnutek po-
godbe.

VI. Končna določila
1. Investitor bo pri izboru najugodnejše-

ga ponudnika predvsem upošteval nasled-
nje kriterije in merila:

a) najnižja ponudbena cena za vse razpi-
sane objekte oziroma kolikor bodo podane
ponudbe za posamezne objekte, tudi najniž-
je ponudbene cene za posamezne objekte,

b) zagotovitev kredita najmanj v razpi-
sani višini, ugodnejšo obrestno mero (T + r
oziroma vsako posebej) ter daljši rok odpla-
čila,

c) reference ponudnikov,
d) druge ponudbene ugodnosti.
2. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni po

objavi razpisa v Ur. l. RS na naslov: Občina
Gorenja vas–Poljane, Poljanska cesta 87,
Gorenja vas.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Gorenja vas-Poljane prvi naslednji
delovni dan po poteku razpisa ob 12. uri.

4. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni 10 dni po odpiranju ponudb.

5. Ponudba mora biti v posebnem ovit-
ku, zapečatena in označena: “Ne odpiraj,
ponudba za modernizacijo cest” za razpisa-
na dela št. 5.1. in z oznako za razpisana dela
pod točko 5. 2. “Javni razpis – strokovni
nadzor modernizacija cest”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na občini
Gorenja vas–Poljane na tel. št.: 064/681-
536 Petrovčič.

Občina Gorenja vas–Poljane

Ob-1638

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86) in 2.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o financiranju javne porabe (Ur. l.
RS, št. 7/93) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Celje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje sanacije strehe Osnovne šole

Frana Foša Celje – II. faza
1. Investitor: Mestna občina Celje.
2. Orientacijska vrednost del znaša

30,000.000 SIT.
3. Predmet razpisa del je sanacija strehe

– II. faza in sanacija stropov na Osnovni
šoli Frana Roša Celje.

4. Ponudniki naj izdelajo ponudbo na
osnovi popisa del s predizmerami, ki ga do-
bijo pri Antonu Stoparju, Služba za družbe-
ne dejavnosti Mestne občine Celje, Prešer-
nova 27/III.

Na istem naslovu ponudniki dobijo tudi
vsa eventualno potrebna dodatna pojasnila.

5. Rok izvedbe je 45 dni.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kvaliteta ponudbe,

– reference,
– garancija,
– najugodnejša cena z vključenim pro-

metnim davkom, fiksnost cene.
7. Ponudba mora vsebovati še naslednjo

dokumentacijo:
– dokaz o registraciji podjetja ter odloč-

bo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjavo, da so proučene terenske prilike

na mestu gradnje,
– izjavo, da so stroške ureditve deponij

in zavarovanje gradbišča vkalkulirali v ce-
no,

– izjavo, da je celotna gradnja zavarova-
na tako, da zavarovanje zajema škodo proti
tretji osebi,

– izjavo, da je ponudnik pregledal ob-
jekt ter da je seznanjen z obsegom del in
potrebnimi materiali.

8. Rok in način oddaje ponudbe: rok od-
daje ponudbe je 30 dni po razpisu v Urad-
nem listu RS (pri čemer se šteje za prvi
naslednji dan po datumu izida Uradnega li-
sta RS – kolikor pride dan oddaje ponudbe
na nedeljo ali dela prost dan, je dan oddaje
ponudbe prvi naslednji delovni dan), pri če-
mer mora biti ponudba v enem ovitku, do-
datna dokumentacija pa v drugem ovitku.
Na vsakem ovitku mora biti označeno: Ne
odpiraj, ponudba in navedba št. objave, na
katero se ponudba nanaša. Opcija ponudbe
mora biti najmanj 60 dni. Ponudbe je po-
trebno oddati na naslov: Mestna občina Ce-
lje, Služba za družbene dejavnosti, Prešer-
nova 27/III, Celje.

9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb. Ponudbe se bodo odpirale na Mest-
ni občini Celje, Služba za družbene dejav-
nosti, sejna soba, dne 17. 6. 1996, ob 10.
uri.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu na-
tečaja v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Investitor se lahko odloči, da ne izvede vseh
predvidenih del ali da ne sklene pogodbe,
če planirani dotok sredstev ne bo realiziran.

Mestna občina Celje

Št. 110-1/95 Ob-1640

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: Preplastitev ceste

R 306/1049 Komen Štanjel od km 0.000
do km 3.000

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 20. do 24. 5. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Pavle Hevka, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
39,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 6. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne opiraj, ponudba za “Preplastitev
ceste R 306 Komen–Štanjel.”–P.H.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 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. 133/96 Ob-1631

Narodni muzej, Prešernova 20, Ljublja-
na, objavlja na podlagi 40. in 91. člena za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za dokončanje

ureditve notranjega lapidarija
1. Naročnik del je Narodni muzej, Pre-

šernova 20, Ljubljana.

2. Predmet razpisa so:
a) gradbeno obrtniška dela in instalacij-

ska dela za dokončanje ureditve notranjega
lapidarija Narodnega muzeja in

b) tlakarska dela na hodniku lapidarija.

3. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije in dvignejo razpisno dokumenta-
cijo do vključno 29. 5. 1996, vsak delovni
dan med 8. in 10. uro v Narodnem muzeju,
Prešernova 20, Ljubljana. Stroški razpisne
dokumentacije znašajo 10.000 SIT, ponud-
niki pa so jih dolžni poravnati pred dvigom
razpisne dokumentacije na žiro račun na-
ročnika št. 50100-603-40087. Kontaktna
oseba za dvig razpisne dokumentacije je Mi-
ro Vute (tel. 061/126-40-98).

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so kvaliteta, reference, cena, rok
izvedbe in garancijski roki, plačilni pogoji
in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudba mora biti opremljena skladno z 12.
členom uvodoma navedene odredbe. Naroč-
nik ni dolžan izbrati ponudbe, ki vsebuje
najnižjo ceno.

5. Rok za oddajo ponudb je do vključno
7. 6. 1996 do 10. ure na naslov Narodni
muzej, Prešernova 20, Ljubljana. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oz-
nako “Javni razpis – lapidarij – ne odpiraj”.
Javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1996 ob
10.30 v Knjižnici Narodnega muzeja.

6. Pričetek del je junij 1996, predviden
rok dokončanja vseh del je september 1996.

7. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

8. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije, ravno tako pa si
pridržuje pravico, da ob morebitnem po-
manjkanju sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe za izvedbo vseh del iz
razpisne dokumentacije.
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Št. 133/96 Ob-1632

Narodni muzej, Prešernova 20, Ljublja-
na, objavlja na podlagi 40. in 91. člena za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev

dvonivojskega varovanja stavbe
1. Naročnik del je Narodni muzej, Pre-

šernova 20, Ljubljana.
2. Predmet razpisa so gradbena, obrt-

niška in instalacijska dela:
a) montaža tovornega dvigala nosilnosti

do 1000 kg,
b) 4 lesena vrata z elektronskim odpira-

njem,
c) varnostna mrežna kovinska zapora

glavnih stopnic in
č) kamere za video nadzor.
3. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-

formacije in dvignejo razpisno dokumenta-
cijo do vključno 29. 5. 1996, vsak delovni
dan med 8. in 10. uro v Narodnem muzeju,
Prešernova 20, Ljubljana. Stroški razpisne
dokumentacije znašajo 10.000 SIT, ponud-
niki pa so jih dolžni poravnati pred dvigom
razpisne dokumentacije na žiro račun na-
ročnika št. 50100-603-40087. Kontaktna
oseba za dvig razpisne dokumentacije je Mi-
ro Vute (tel. 061/126-40-98).

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so kvaliteta, reference, cena, rok
izvedbe in garancijski roki, plačilni pogoji
in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudba mora biti opremljena skladno z 12.
členom uvodoma navedene odredbe. Naroč-
nik ni dolžan izbrati ponudbe, ki vsebuje
najnižjo ceno.

5. Rok za oddajo ponudb je do vključno
7. 6. 1996 do 8. ure na naslov Narodni mu-
zej, Prešernova 20, Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako
“Javni razpis – varnost – ne odpiraj”. Javno
odpiranje ponudb bo 7. 6. 1996 ob 8.15 v
Knjižnici Narodnega muzeja.

6. Pričetek del je junij 1996, predviden
rok dokončanja vseh del je september 1996.

7. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

8. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije, ravno tako pa si
pridržuje pravico, da ob morebitnem po-
manjkanju sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe za izvedbo vseh del iz
razpisne dokumentacije.

Narodni muzej

Št. 56/96 Ob-1633

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

javni razpis
za nabavo opreme za učno kuhinjo na
Srednji šoli za gostinstvo in turizem v

Mariboru
Splošni podatki:
1. Kupec Srednja šola za gostinstvo in

turizem Maribor, Mladinska 14a.

2. Plačnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Zupančičeva 6, Ljubljana.

3. Predmet razpisa: nakup opreme za uč-
no kuhinjo za izvajanje praktičnega pouka
kuharstva.

4. Razpisna dokumentacija
Podrobnejše informacije o opremi in raz-

poreditvi lahko zainteresirani dobijo po
predhodni telefonski najavi pri Janezu Štru-
klju, tel. 062/211-010 in to vsak ponedeljek
in četrtek od 7. do 10. ure.

5. Predmet razpisa: učna restavracijska
kuhinja z vso sodobno tehnologijo, ki je
potrebna za pripravo hrane.

6. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša 9,000.000 SIT.

7. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pi-
sne ponudbe, ki bodo prispele do 3. junija
1996 do 14. ure na naslov Srednja šola za
gostinstvo in turizem Maribor, Mladinska
14a.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis – Kuhinja ne odpiraj”.

8. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– zahtevna funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reforma proizvajalcev opreme,

– garancijska doba opreme,

– navodilo za uporabo v slovenskem je-
ziku,

– dobavni rok,

– celovitost ponudbe,

– cena v SIT fco šola, vključno s temelj-
nim prometnim davkom.

9. Kupec zahteva za zavarovanje izpol-
nitve obveznosti:

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ki ne
sme biti starejši od 30 dni pred zaključkom
razpisnega roka,

– izjavo ponudnika, da bo v primeru iz-
bora izročil:

  – za dobro izvedbo posla: akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine,

  – za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Na zahtevo kupca bodo ponudniki mora-
li omogočiti preizkus ponujene opreme in
usposabljanje uporabnikov.

10. Plačnik bo plačal opremo v 30 dneh
po izdobavi in montaži.

11. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila strokovna komisija iz Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor in Mini-
strstvo za šolstvo in šport RS.

12. Odpiranje ponudb bo 4. junija 1996
ob 11. uri na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem Maribor, Mladinska 14a, v sobi 106.

13. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri najugodnejših ponudnikov v 8 dneh
po izbiri ponudnika.

Srednja šola za gostinstvo
in turizem Maribor

Št. 15/96 Ob-1634

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Murska
Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del ureditve

pločnikov v Mestni občini Murska
Sobota

1. Investitor: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: ureditev pločnikov
in parkirišč v mestu Murska Sobota in ob
magistralni cesti M 10-1 v Rakičanu.

3. Orientacijska vrednost del znaša
23,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: junij 1996–avgust
1996.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota, Trg zmage 4, (tel. 069/22-617), kjer je
tudi na vpogled projektna dokumentacija.

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

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

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

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

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

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Zapečateno ponudbo z oznako “Ponud-

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

10. Javno odpiranje ponudb bo v 40 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

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

Mestna občina
Murska Sobota

Ob-1635

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopkih za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni 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.
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3. Predvideni rok pričetka naloge je ju-
nij 1996.

4. Predviden 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 lahko zainteresirani dobijo po
objavi razpisa vsak delovni dan od 9. do 11.
ure na tel. 061/1785-490, do poteka razpi-
snega 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:

– firma oziroma ime ponudnika,

– dokazila o registraciji,

– naslov naloge,

– naziv in ime vodje projekta (skupine),
ter spisek izvajalcev (tudi morebitnih zna-
njih sodelavcev s firmo zaposlitve),

– vsebina 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 četrt-
ka, 30. 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 ponedeljek, 3. junija 1996 v
prostorih Urada RS za prostorsko planiranje
v Ljubljani, 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 obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ob-1636

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopkih za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

raziskovalnih nalog oblikovanje zasnove
športa v prostoru in oblikovanje zasnove
rekreacije v prostoru z usmeritvami in

pogoji za njuno izvajanje
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Župančičeva 6.

2. Predmet razpisa je izdelava razisko-
valne naloge:

a) oblikovanje zasnove športa v prostoru
z usmeritvami in pogoji za njeno izvajanje,

b) oblikovanje zasnove rekreacije v pro-
storu z usmeritvami in pogoji za njeno izva-
janje.

Namen nalog je pridobiti strokovne os-
nove za pripravo Prostorskega plana Re-
publike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:

– pod točko a) 6,000.000 SIT,
– pod točko b) 6,000.000 SIT.
4. Predvideno trajanje nalog je 10 mese-

cev.
5. Nalogi bosta recenzirani. Recenzente

bo izbral naročnik.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– kvaliteta storitve in kompletnost po-

nudbe,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,

ki že s svojim dosedanjim delom in pozna-
vanjem razpisane problematike dokazujejo
ustrezno strokovnost in usposobljenost za
izvajanje razpisanih del.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firma oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazila o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– reference o že opravljenih podobnih
delih ter za katerega naročnika so bila oprav-
ljena,

– podatke o usposobljenosti in strokov-
nih referencah delavcev, ki bodo opravljali
dela in naloge s področja svoje ponudbe,

– vsebino naloge, opis metod in postop-
kov dela (izhodišča, namen in cilji, delovna
hipoteza, pričakovani rezultati),

– faznost, časovno dinamiko izdelave na-
loge ter finančni razrez,

– vzorec pogodbe,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-

ne obveznosti,
– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-

nje razpisanih nalog v predvidenem času,
– datum, do katerega velja ponudbe,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

8. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-

ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

9. Ponudnik dobi za izdelavo svoje po-
nudbe dodatne informacije na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostor-
sko planiranje, Ljubljana, Župančičeva 6,
pri Margariti Jančič, tel. 178-53-85 ali He-
leni Šolar, tel. 178-54-90, vsak delovni dan
od 20. 5. 1996 do 3. 6. 1996, med 8.30 in
12. uro.

10. Popolna ponudba z vidno oznako “Ne
odpiraj, ponudba za javni razpis UPP – a)
oblikovanje zasnove športa v prostoru z us-
meritvami in pogoji za njeno izvajanje” ozi-
roma “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis
UPP – b) oblikovanje zasnove rekreacije v
prostoru z usmeritvami in pogoji za njeno
izvajanje.” ter na hrbtni strani izpisanim na-
zivom in sedežem ponudnika, mora prispeti
v zapečatenem ovitku na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Župančičeva 6, do
vključno 3. 6. 1996.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 4. ju-
nija 1996 ob 13. uri v prostorih Urada RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Županči-
čeva 6. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
pooblaščeni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.

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

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-1651

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 Slo-
venije objavlja

ponovni javni razpis
št. MORS-PUS 8A/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: junij 1996 – junij 1997 ali do končne
realizacije posameznega posla.

4. 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 objavi raz-
pisa do vključno 14. 6. 1996 med 11. in 12.
uro na MORS, Kardeljeva ploščad 24, soba
št. 365.
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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
zahtevno v razpisni dokumentaciji, jo lahko
naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 14. 6. 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 17. 6. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
PUS 8A/96 – špediterske uvozno-izvozne
storitve.”

8. Javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1996
ob 9. 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.

Ob-1652

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

ponovni javni razpis
št. MORS-BO 3A/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: junij 1996 – december 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-

pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št. 50100-
637-55216, dvignejo vsak dan po objavi raz-
pisa do vključno 31. maja 1996 med 11. in
12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevno v razpisni dokumentaciji, jo lahko
naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 31. maja 1996 po telefonu 061/
171-20-57 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 3. junija 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 3A/96 – projekt “Analiza psihofizičnih
obremenitev...”

9. Javno odpiranje ponudb bo 4. junija
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.

Ministrstvo za obrambo

Št. 813 Ob-1653

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Komunalno stanovanjsko pod-
jetje, p.o., Sežana objavlja

javni razpis
za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s
priključki za Kidričevo sosesko v Sežani

I. Predmet razpisa: izgradnja razvodne-
ga kanalizacijskega omrežja s hišnimi pri-
ključki.

II. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji na pod-
lagi dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun 51420-601-
11758 v tajništvu Komunalno stanovanjske-
ga podjetja Partizanska cesta 2, Sežana od
prvega do vključno šestega dne od objave
javnega razpisa.

III. Orientacijska vrednost del je
25,000.000 SIT.

IV. Predvideni rok pričetka je 30. 6. 1996
ter zaključek del 30. 9. 1996.

V. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena vrednost,
– rok izvedbe,
– garancija,
– reference,
– boniteta,
– ostale ugodnosti.
VI. Ponudbe morajo biti oddane v zapr-

tih kuvertah s pripisom: “Ponudba – ne od-
piraj” na naslov Komunalno stanovanjsko
podjetje, p.o., Sežana, Partizanska cesta št.
2, 6210 Sežana, do 7. 6. 1996 do 12. ure.

VII. Odpiranje ponudb bo 7. 6. 1996 ob
13. uri v prostorih K.S.P. Sežana.

VIII. Ponudniki bodo o izidu obveščeni
v petih dneh od dneva odpiranja ponudb.

IX. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobite na telefonu št. 067/
31-341.

Komunalno stanovanjsko
podjetje, p.o., Sežana

Št. 4.4.1.2. 2386/96 Ob-1654

Javni razpis
za prodajo nerabnega materiala

1. Prodajalec: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11.

2. Predmet razpisa: nerabne tirnice, drob-
notirni material in stari tovorni vagoni.

3. Specifikacija in količina:
A) 1.000 ton nerabnih tirnic in drobno-

tirnega materiala,
B) 200 starih tovornih vagonov ali od-

padno železo pridobljeno z razrezom nave-
denih vagonov.

4. Pariteta cene: fco naloženo po posa-
meznih nahajališčih.

5. Dobava sukcesivno do celotnih nave-
denih količin - tirnic po izgrajenih nerabnih
količinah.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– plačilo z avansom,
– dodatne ugodnosti,
– reference.
7. Ponudniki morajo poslati ponudbe v

zaprti ovojnici z navedbo: “Javni razpis sta-
ro železo – Ne odpiraj” na naslov: Sloven-
ske železnice, d.d., Materialno poslovanje,
Trg OF 7/II, 1000 Ljubljana.

Na ovojnici mora biti točen naslov po-
nudnika. Nepravilno opremljene ovojnice
bomo vrnili ponudniku. Za pravočasno se
šteje tista ponudba, ki bo prispela na nave-
deni naslov sedmi dan do 14. ure, po objavi
v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan v prostorih Slovenskih želez-
nic, Služba za materialno poslovanje, Trg
OF 7, Ljubljana, ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov se na odpira-
nju izkažejo s pismenim pooblastilom.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 7
dneh po javnem odpiranju ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da izbire
ne izvrši.

9. Dodatne inforamcije dobijo zaintere-
sirani na tel. 061/13-13-144 int. 46-80 Ber-
čič.

Slovenske železnice



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 26 – 17. V. 1996 Stran 1779

Ob-1655

Javni razpis
za izbiro izvajalca za prenovo sintetične
obloge na tekmovališčih ADK Kladivar –

Cetis, Celje
1. Predmet razpisa je:

1.1 korekcija asfaltne podloge na neka-
terih mestih steze, skakališč, metališč,

1.2 prenova atletske steze za tekmova-
nje in trening,

1.3 prenova skakališč,

1.4 prenova in ureditev metališč (disk,
kladivo) z žično ograjo,

1.5 vgradnja robnikov in

1.6 liniranje krožne steze.

Prenova pod točkami 2–4 se izvede z
sintetično oblogo.

Skupna površina prenove z sintetično ob-
logo znaša ca. 7.000 m2.

2. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo proti plačilu 5.000 SIT na sedežu
ADK Kladivar - Cetis Celje, Stritarjeva ul.
24 a, in si ogledajo stadion, ter pridobijo še
ustne informacije za izvedbo del prenove.

Dokumentacijo se dobi od ponedeljka
do vključno četrtka med 8. in 10. uro na
omenjenem naslovu.

3. Orientacijska vrednost del znaša 47
mio SIT.

4. Dela na korekciji asfalta in zamenjavi
sintetične obloge na tekmovalni stezi, ska-
kališčih, metališčih z robniki, ograjo in lini-
ranjem, morajo biti dokončana do 25. 8.
1996.

Predana mora biti tudi dokumentacija, ki
se nanaša na garancijo izvedbenih del. Dela
pa morajo biti izvedena skladno z zahteva-
mi mednarodne atletske organizacije EAA.

5. Ponudbo je potrebno oddati do 17. 6.
1996 do 12. ure, v tajništvo ADK Kladivar -
Cetis, Stritarjeva 24 a.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako: “Javni razpis – Ponudba –
Ne odpiraj”.

6. Ponudba mora vsebovati priloge, po-
trebne za izbiro najugodnejšega ponudnika,
med katerimi so:

– dokumentacija o usposobljenosti po-
nudnika (firma, registracija z odločbo, ka-
dri, vodjo in team, ki bo izvajal delo, po-
godbo z eventualnimi podizvajalci),

– reference,

– rok izvedbe del,

– cena,

– dokazila o sposobnosti prevzema vseh
del,

– dokumentacijo o solventnosti firme
(BON 1, BON 2, dr.),

– drugo (kredit, zamik plačila, itd.).

7. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
20. 6. 1996 ob 10. uri na sedežu ADK Kla-
divar - Cetis Celje, Stritarjeva 24 a, Celje.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ponudniki naj k ponudbi priložijo še
frankirano kuverto, za obvestilo o izbiri iz-
vajalca del.

Atletsko društvo
Kladivar - Cetis Celje

Št. 17/96 Ob-1575A

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Ministrstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko vzdrževalnih del na

zgradbah srednjih šol zasavsko-revirske,
posavske, dolenjske, ljubljanske,

kraško-notranjske in severno-primorske
regije v Republiki Sloveniji za leto 1996

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
zgradbah srednjih šol zasavsko-revirske, po-
savske, dolenjske, ljubljanske, kraško-no-
tranjske in severno-primorske regije v Re-
publiki Sloveniji.

Ponudbe je treba izdelati za vsako posa-
mezno v tem razpisu navedeno zgradbo po-
sebej in sicer ločeno po vrstah del, za vsa
razpisna dela skupaj ali samo za posamezno
vrsto razpisnih del, v odvisnosti od uspo-
sobljenosti in registriranega predmeta po-
slovanja ponudnika.

2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na posebne po-
goje, ki jih ponudniki prejmejo ob prevze-
mu dokumentacije in izražajo svoj prista-
nek, da v primeru, da bodo kot najugodnejši
ponudniki izbrani za izvajanje določenih
del, sklenejo za njihovo izvedbo pogodbo
po načelu “funkcionalni ključ v roke”.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za posamezna dela od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno pete-
ga dne po objavi vsak delovnik med 9. in
12. uro pri pooblaščencu LIZ-inženiring,
podjetje za pripravo in izvedbo investicij,
p.o., Vurnikova 2, telefon 061/133-62-52
faks 061/319-245, Sitar Janez, dipl. inž. gr.
in Javoršek Vinko, dipl. inž. gr.

4. Predmet razpisa (naziv zgradbe, na-
slov šole, vrsta del), orientacijska vrednost
del in lokacija zgradb so podani v nasled-
njem seznamu:

ZASAVSKO-REVIRSKA REGIJA

1. GIMNAZIJA-EKONOMSKA ŠOLA
TRBOVLJE, Gimnazijska c.10:

a) zamenjava oken (nadaljevanje) –
6,000.000;

2. SREDNJA STROJNA ŠOLA TR-
BOVLJE, Novi dom 60:

a) krovsko, kleparska dela z obnovo stre-
lovoda (delavnice) – 500.000;

3. SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTRO-
TEHNIKO IN GOSTINSTVO ZAGORJE,
Cesta zmage 3a:

a) obnova elektroinstalacij – 1,000.000.

POSAVSKA REGIJA

1. GIMNAZIJA IN EKONOMSKA
SREDNJA ŠOLA BREŽICE, Trg izgnan-
cev 14:

a) obnova strehe – 3,000.000,

b) protisončna zaščita južne fasade –
1,000.000.

DOLENJSKA REGIJA
1. SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ, ČR-

NOMELJ, Kidričeva 18a:
a) obnova tlakov (delna zamenjava par-

keta, lakiranje) – 1,000.000,
b) obnova notranjih vrat – 400.000;
2. SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA

GRM, NOVO MESTO, Sevno na Trški gori
13:

a) obnova strehe (krovska in kleparska
dela) – 2,500.000,

b) obnova sanitarij – 1,000.000;
3. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA,

NOVO MESTO, Ulica talcev 3 a:
a) obnova tlakov – 2,000.000;
4. SREDNJA TEHNIŠKA IN ZDRAV-

STVENA ŠOLA, NOVO MESTO, Šegova
112:

a) obnova strehe (krovska in kleparska
dela) - učne delavnice v “Novolesu” –
1,050.000,

b) sanacija kotla centralne kurjave –
450.000;

5. SREDNJA ŠOLA ZA GOTINSTVO
IN TURIZEM, Novo mesto, Ulica talcev 3:

a) obnova strojnih instalacij (ogrevanje)
– 3,200.000,

b) zamenjava oken – 3,000.000.

LJUBLJANSKA REGIJA
1. SREDNJA ŠOLA KOČEVJE IN GIM-

NAZIJA KOČEVJE, Trg zbora odposlan-
cev 22:

a) kleparska, mizarska, inštalacijska, tla-
karska dela – 700.000;

2. SREDNJA ŠOLA JOSIP JURČIČ,
IVANČNA GORICA, Ivančna gorica n.h.:

a) obnova strehe – 3,000.000,
b) zamenjava elementov v kotlovnici –

1,000.000;
3. SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAI-

STRA, KAMNIK, Novi trg 41 a:
a) obnova strehe – 3,000.000,
b) popravilo in zamenjava elementov v

kotlovnici – 1,400.000;
4. PTT SREDNJEŠOLSKI CENTER,

LJUBLJANA, Celjska 16:
a) popravilo kotlovnice – 1,500.000,
b) delna zamenjava strešne kritine –

500.000;
5. SREDNJA GRADBENA IN EKO-

NOMSKA ŠOLA, Ljubljana, Kardeljeva pl.
2:

a) popravilo fasade – 1,000.000,
b) pleskanje oken – 800.000;
6. SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTRO-

TEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO, LJUB-
LJANA, Vegova 4, Ljubljana:

a) popravilo strehe nad glavnim stop-
niščem – 600.000,

b) pleskanje oken – 1,500.000,
c) postavitev ograje – 1,000.000;
7. GIMNAZIJA LEDINA, Ljubljana,

Resljeva 12:
a) obnova fasade – 2,800.000,
b) zamenjava elektro svetil v telovadnici

– 1,500.000,
c) obnova sanitarij – 2,900.000,
d) ureditev učilnice kemije – 1,500.000;
8. SREDNJA  UPRAVNO-ADMINI-

STRATIVNA ŠOLA, LJUBLJANA, Poljan-
ska c.24:

a) sanacija stropne konstrukcije –
4,400.000,

b) popravilo elektro instalacij – 500.000,
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c) zamenjava oken – 500.000;
9. GIMNAZIJA POLJANE, Ljubljana,

Strossmayerjeva 1:
a) popravilo ogrevanja – 350.000,
b) ureditev tlaka v učilnicah – 1,100.000,
c) popravilo sten v podstrešju – 950.000;
10. GIMNAZIJA ŠENTVID, LJUBLJA-

NA, Prušnikova 98:
a) zamenjava oken – 4,000.000,
b) obnova tlakov učilnic – 1,500.000;
11. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA

IN GIMNAZIJA, Ljubljana, Šubičeva 1:
a) ureditev tlakov v učilnicah – 450.000,
b) popravilo sten in stropov – 700.000;
12. SREDNJA AGROŽIVILSKA ŠOLA,

Ljubljana, Cesta v Mestni log 47:
a) zaščitna protihrupna ograja –

2,000.000;
13. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH

STROK ŠIŠKA, LJUBLJANA, Litostrojska
53:

a) obnova strehe – 950.000,
b) ureditev zunanjega dvorišča –

400.000,
c) protisončna zaščita oken – 650.000;
14. SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA, Li-

tostrojska 53:
a) obnova strehe – 1,400.000,
b) zamenjava oken – 500.000;
15. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH

STROK IN OSEBNIH STORITEV, LJUB-
LJANA, Ptujska ul. 6, Ljubljana:

a) popravilo strehe – 4,000.000,
b) zamenjava oken – 2,000.000,
c) popravilo tlaka učilnic – 1,150.000;
16. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA,

Ljubljana, Prešernova 6:
a) popravilo oken – 500.000;
17. SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠO-

LA IN GIMNAZIJA, Ljubljana, Kardeljeva
pl. 24:

a) obnova svetil v učilnicah – 750.000;
18. SREDNJA KEMIJSKA IN GIMNA-

ZIJA LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA
ŠOLA, SREDNJA ŠOLA ZA STROJ-
NIŠTVO, Ljubljana, Aškerčeva 7:

a) obnova sanitarij in popravilo stopnic
– 2,500.000,

b) popravilo strehe – 1,500.000;
19. GIMNAZIJA MOSTE, Zaloška 49,

Ljubljana:
a) obnova žlebov – 280.000,
b) zamenjava tlaka v telovadnici –

2,900.000;
20. SREDNJA GLASBENA IN BALET-

NA ŠOLA, Ljubljana, Vegova 7:
a) popravilo strehe – 750.000.

KRAŠKO-NOTRANJSKA REGIJA
1. SREDNJA ŠOLA POSTOJNA, PO-

STOJNA, Cesta v Staro vas 2:
a) sanacija radiatorskega ogrevanja –

700.000,
b) obnova stenske in talne keramike v

sanitarijah – 250.000;
2. SREDNJA GOZDARSKA IN LE-

SARSKA ŠOLA, Postojna, Tržaška cesta
36:

a) toplovodni razvod do lakirnice v mi-
zarskih delavnicah – 1,000.000,

b) obnova avtomatike radiatorskega og-
revanja – 150.000.

SEVERNO-PRIMORSKA REGIJA
1. GIMNAZIJA TOLMIN, Dijaška 12 b:

a) izdelava predelnih sten – 800.000;
2. GIMNAZIJA JURIJA VEGE, IDRI-

JA, Študentovska 16:
a) obnova elektro instalacij (nadaljeva-

nje) – 5,000.000;
3. SREDNJA EKONOMSKA IN TR-

GOVSKA ŠOLA, Nova Gorica, Erjavčeva
8:

a) preureditev amfiteatralnih učilnic –
4,200.000;

4. TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NOVA
GORICA, Cankarjeva 10:

a) obnova sanitarij (grad.obrt. in instal.
dela) – 4,300.000;

5. SREDNJA LESARSKA ŠOLA NOVA
GORICA, Erjavčeva 4 a:

a) obnova strehe in strelovoda nad šol-
skimi delavnicami (krovska in kleparska de-
la) – 2,000.000;

6. SREDNJA ŠOLA NOVA GORICA,
Delpinova ul. 9:

a) sanacija armiranobetonskih senčnikov
(brisolejev) – 5,000.000.

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
1. SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO,

IZOLA, Žustovičeva b.š.:
a) obnova tlaka v šolskih delavnicah –

1,000.000;
2. SREDNJA GOSTINSKA IN TURI-

STIČNA ŠOLA IZOLA, Ul. Prekomorskih
brigad 7:

a) obnova strehe (nadaljevanje) –
8,000.000;

3. GIMNAZIJA KOPER, Cankarjeva 2:
a) protisončna zaščita oken – 1,100.000,
b) obnova učilnic – 750.000,
c) ureditev garderob – 2,200.000;
4. GIMNAZIJA GIAN RINALDO CAR-

LI, Koper, Gimnazijski trg 7:
a) obnova tlakov – 900.000;
5. SREDNJA EKONOMSKA IN DRUŽ-

BOSLOVNA ŠOLA, KOPER, Martinčev trg
3:

a) zamenjava oken – 5,000.000;
6. SREDNJA POMORSKA ŠOLA, POR-

TOROŽ, Pot pomorščakov 4:
a) zamenjava oken (nadaljevanje) –

600.000.

5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
v juliju 1996 praviloma v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom. Vsa dela morajo biti končana najka-
sneje do 20. 8. 1996.

O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb. Naročnik si pridržuje pravico skle-
niti pogodbo v zmanjšanem obsegu od raz-
pisanega.

6. Ponudba mora vsebovati priloge po-
trebne za izbiro najugodnejših ponudb in
sicer:

6.1 usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju dejavnosti, matična številka,

6.2 reference,
6.3 roki,
6.4 cena (najnižja cena ni pogoj za izbi-

ro)
6.5 boniteta BON 1, BON 2, BON 3 (ne

starejši od 30 dni),
6.6 dokazilo o sposobnosti prevzema

vseh razpisnih del na posamezni zgradbi,

6.7 frankirana kuverta z naslovom po-
nudnika.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

a) popolnost ponudbe,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh

del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisnih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izve-

dena dela,
e) reference,
f) investitor ni dolžan izbrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega,
g) investitor bo pri izboru upošteval sa-

mo ponudbe izdelane po sistemu “funkcio-
nalni ključ v roke”.

8. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v
mesečnih situacijah v 60 dneh (Navodilo o
izvrševanju proračuna, Ur. l. RS, št. 13/96)
po potrditvi situacije.

9. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
30. 5. 1996 do 12. ure na naslov: LIZ-inženi-
ring, podjetje za pripravo in izvedbo inve-
sticij, p.o., Vurnikova 2, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “ponudba ne odpiraj” in
nazivom zgradbe.

Vsaki ponudbi mora biti priložena praz-
na frankirana kuverta z naslovom ponudni-
ka za pisno obvestilo o izidu razpisa.

10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva pričetka odpiranja po-
nudb. Valutne in podobne varovalne klavzu-
le ne bomo upoštevali.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, dne 31. 5. 1996 s pričetkom ob 10. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v dvajsetih dneh po od-
piranju ponudb.

Št. 17/96 Ob-1575 B

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) ob-
javlja Ministrstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko-vzdrževalnih del na

zgradbah mariborskih srednjih šol v letu
1996

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
zgradbah srednjih šol na območju Občine
Maribor.

2. Ponudbe je treba izdelati za vsako po-
samezno v tem razpisu navedeno zgradbo
posebej, in sicer ločeno po vrstah del, za
vsa razpisana dela skupaj ali samo za posa-
mezno vrsto razpisanih del, v odvisnosti od
usposobljenosti in registriranega predmeta
poslovanja ponudnika.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje, ki so priloga razpis-
ne dokumentacije. Ponudniki s tem izražajo
svoj pristanek, da bodo v primeru, če so kot
najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje
določenih del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo po načelu “funkcionalni ključ v
roke”.
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4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za posamezna dela od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno pete-
ga delovnega dne po objavi vsak delovnik
med 8. in 12. uro na sedežu Staninvest Ma-
ribor, Grajska ulica 7, Maribor.

Stroški kopiranja in kompletiranja razpi-
sne dokumentacije bremenijo ponudnika in
znašajo 1‰ (promilo) od okvirne vrednosti
razpisanih del, kot so za posamezna dela

navedena v 5. točki tega razpisa.
Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-

macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
pooblaščencu Staninvest Maribor na zgor-
njem naslovu in po telefonu št. 062/225-011
– Strdin Teja, gr. inž.

5. Predmet razpisa (vrsta investicij-
sko-vzdrževalnih del), orientacijska vred-
nost del ter lokacija zgradb so podani v
naslednjem seznamu:

Srednja šola Vrsta del Orientacijska vrednost

1. Srednja kmetijska šola Maribor 1.01 Ureditev umivalnic 1,900.000

2. Srednja šola kmetijske 2.01 Popravilo opečne strehe 1,000.000
mehanizacije 2.02 Ureditev san. vode 1,500.000
Enota Svečina

3. Srednja kovinarska, 3.01 Obnovitev podpostaje
strojna in metalurška ter horizon. in vertikalnega
šola Maribor, Smetanova ul. razvoda CK, 1,500.000

4. Srednja elektro- 4.01 Popravilo zunan. stopnic 500.000
računalniška šola
Maribor, Gosposvetska cesta

5.  Srednja lesarska 5.01 Ventil CK v podpostaji 350.000
šola Maribor 5.02 Popravilo vodovoda v

delavnicah 1,000.000

6. Srednja trgovska šola 6.01 Obnova sanitarij 8,000.000

7.  Srednja ekonomska 7.01 Obnovitev el. energ.
šola Maribor voda 1,300.000

8. Tretja gimnazija 8.01 Dokončanje ureditve
Maribor sanitarij 4,200.000

6. Predviden rok pričetka za vsa dela je
v juniju 1996 praviloma v 8 dneh po skleni-
tvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Dela morajo biti praviloma končana najkas-
neje do 20. avgusta.

O morebitnih odstopanjih se bo naročnik
pogajal z najugodnejšimi ponudniki pred
sklenitvijo pogodb.

7. Merila za izbiro najugodnejših izva-
jalcev so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,

– reference,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji,
– sposobnost prevzeti vsa razpisana dela

na posamezni zgradbi.
8. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od

30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule ne
bomo upoštevali.

9. Ponudbe za vsa dela je potrebno od-
dati najkasneje v 14 dneh od dneva objave
razpisa do 14. ure na naslov: Staninvest
Maribor, Grajska ulica 7, Maribor, to je do
30. 5. 1996.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah s pripisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in navedbo zaporedne številke posa-
meznega investicijsko-vzdrževalnega dela.

10. Odpiranje vseh ponudb bo v prosto-
rih Staninvesta, Grajska ul. 7, v sobi št. 210
dne 3. 6. 1996 s pričetkom ob 9. uri.

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

12. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
zaradi morebitnega likvidnostnega pomanj-
kanja sredstev ne skene pogodbe z izbranim
ponudnikom oziroma sklene pogodbo za
manjši obseg del.

Št. 17/96 Ob-1575 C

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), objavlja Ministrstvo za šol-
stvo in šport

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje

investicijsko-vzdrževalnih del v letu
1996 na zgradbah srednih šol:

– celjske regije,
– koroške regije,

– pomurske regije
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
zgradbah v naslovu predvidenih srednjih šol.
Ponudbe je treba izdelati za vsako regijo in
posamezno šolo posebej in sicer po vrstah
del, za vsa razpisana dela skupaj ali samo za
posamezno vrsto razpisanih del, v odvisno-
sti od usposobljenosti in registriranega pred-
meta poslovanja ponudnika.

2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje, da bodo kot naj-
ugodnejši ponudniki, izbrani za izvajanje
določenih del, sklenili za izvedbo pogodbo
po načelu “funkcionalni ključ v roke”, kate-
re vzorec bodo prejeli z razpisnim gradi-
vom.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za posamezna dela od dneva
objave tega razpisa dalje, do vključno pete-
ga dne po objavi vsak delovnik med 9. in
12. uro na naslovu: Inženiring biro Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor, II.
nadstropje, Fedor Eigner, d.i.a., tel. 062/
226-561, fax. 062/27-141.

Na istem naslovu lahko ponudniki dobi-
jo v času razpisa tudi vsa pojasnila. Razpis-
no dokumentacijo je možno dvigniti na pod-
lagi predhodne predložitve dokazila o vpla-
čilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih
ponudnik nakaže na žiro račun:
51800-601-15484.

4. Predvideni rok pričekta del je v juliju
1996, praviloma v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe. Vsa dela morajo biti končana naj-
kasneje do 20. 8. 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– upoštevanje razpisnih pogojev,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

ponujenih del,
– reference,
– boniteta,
– ponudbena cena,
– sposobnost prevzeti vsa razpisana dela

na posamezni zgradbi.
6. Ponudbe je treba oddati najkasneje do

31. 5. 1996 do 12. ure na naslov: Inženiring
biro Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10, 2000
Maribor.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba, Ne odpiraj”.

7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva pričetka odpiranja ponudb.
Valutne in podobne klavzule na bodo upo-
števane.

8. Ponudbeni predračuni morajo biti iz-
delani na razpisnem popisu brez dodatnih
ali črtanih postavk, sicer ponudba ne bo
upoštevana. V kolikor ponudnik ugotovi, da
opisi ali količine del v razpisnem popisu ne
ustrezajo dejansko potrebnim delom in ob-
segu, naj v ponudbi manjkajoča dela in ko-
ličine navede ločeno in zanje ločeno ponudi
tudi ceno.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da bo v
slučaju zmanjšanih finančnih sredstev z iz-
branim ponudnikom sklenil pogodbo za
manjši obseg del, ali pa je tudi ne bo sklenil.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih In-
ženiring biroja Maribor, Ul. Vita Kraigherja
10, II. nadstropje, dne 3. 6. 1996 ob 10. uri
za celjsko in koroško regijo ter ob 12. uri za
pomursko regijo.

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

12. Predmet razpisa (regija, šola, objekt,
vrsta del in orientacijska vrednost del):

I. Celjska regija
1. I. Gimnazija Celje:
– sanacija stopnišča – 1,250.000,
– obnova elektronistalacij – 1,700.000,
skupaj 2,950.000;
2. Srednja ekonomska šola Celje:
– zamenjava parketa in estriha –

770.000,
– zamenjava kotla in gorilnika –

1,950.000,
skupaj 2,720.000;
3. Srednja tehniška šola Celje:
– sanacija ravnih streh – 2,950.000,
skupaj 2,950.000;
4. Srednja šola za gostinstvo in turizem

Celje:
– sanacija dela ravne strehe – 650.000,
skupaj 650.000;
5. Srednja zdravstevna šola Celje:
– obnova sanitarij na Ipavčevi 10 –

720.000,
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– obnova parketov – 720.000,
– zamenjava strešnih oken – 170.000,
skupaj 1,610.000;
6. Srednja frizerska, tekstilna, strojna in

prometna šola Celje:
– ureditev instalacij TV, varovanja in oz-

vočenja na Ljubljanski 17 – 2,600.000,
– ureditev splošne učilnice na Vodniko-

vi 10 – 2,160.000,
– ureditev sanitarij na Vodnikovi 10 –

1,100.000,
skupaj 5,860.000;
7. Srednja strojna šola Štore:
– obnova strešne kritine in kleparskih iz-

delkov (dokončanje) –2,700.000
skupaj 2,700.000;
8. Steklarska šola Rogaška Slatina:
– nabava avtomatike za vodenje central-

nega ogrevanja – 650.000,
skupaj 650.000;
9. Center srednjih šol Velenje:
– sanacija podov v prostorih ob telovad-

nici – 2,400.000,
skupaj 2,400.000;
10. Kovinarska šola Zreče:
– ureditev sanitarij – 1,200.000,
– ureditev splošne učilnice – 1,560.000,
skupaj 2,760.000;
II. Koroška regija
11. Srednja šola Muta:
– popravilo prezračevanja kuhinje in je-

dilnice – 550.000,
– zamenjava radiatorjev – 350.000,
– oplesk oken – 280.000,
skupaj 1,180.000;
12. Gimnazija Ravne:
– zamenjava lesenih oken s PVC okni

(dokončanje) – 4,500.000,
skupaj 4,500.000;
13. Srednja šola Slovenj Gradec
– zamenjava radiatorjev v telovadnici –

1,300.000,
– obnova sanitarij – 1,100.000,
skupaj 2,400.000;
14. Gimnazija in srednja kemijska šola

Ruše:
– zamenjava radiatorjev – 250.000,
skupaj 250.000;
III. Pomurska regija
15. Srednja šola za gostinstvo in turizem

Radenci:
– zamenjava PVC poda in estriha v učil-

nici strežbe – 800.000,
skupaj 800.000;
16. Dvojezična srednja šola Lendava:
– zamenjava lesenih oken s PVC okni

(dokončanje) – 500.000,
– namestitev ALU žaluzij – 990.000,
– ureditev učilnice – 1,350.000,
skupaj 2,840.000;
17. Srednja zdravstvena šola Rakičan:
– sanacija ravne strehe in zamenjava 4

kom kupol – 1,900.000
skupaj 1,900.000;
18. Srednja kmetijska šola Rakičan:
– zamenjava lesenih oken s PVC okni z

žaluzijami – 1,800.000,
skupaj 1,800.000;
19. Srednja ekonomska, trgovska in ad-

ministrativna šola Murska Sobota:
– zamenjava itisona na stenah telovadni-

ce – 220.000,
– obnovitev PVC poda na obstoječi es-

trih – 680.000,

– zamenjava parketa in estriha –
860.000,

skupaj 1,760.000;
20. Gimnazija in strojna tekstilna šola

Murska Sobota:
– sanacija ravne strehe na traktu učilnic

(50%) – 4,250.000,
skupaj 4,250.000;
21. Srednješolski center Ptuj:
– sanacija ravne strehe na traktu učilnic

(40%) – 3,000.000,
skupaj 3,000.000.

Ministrstvo za šolstvo
in šport

Št. 16/96 Ob-1656

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil in odredbe o spremembi odredbe  o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94 in 13/96) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejših izvajalcev za

izvajanje investicijsko vzdrževalnih del
na zgradbah višjih in visokih šol ter

fakultet Univerze v Ljubljani in
Univerze v Mariboru ter na zgradbah

dijaških domov v Republiki Sloveniji za
leto 1996

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
zgradbah višjih in visokih šol ter fakultet
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru
in na dijaških domovih v Republiki Slove-
niji.

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

pravilnik o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85).

Ponudbe je treba izdelati za vsako posa-
mezno, v nadaljevanju tega razpisa, nave-
deno zgradbo posebej, in sicer ločeno po
vrstah del, za vsa razpisana dela skupaj ali
samo za posamezno vrsto razpisanih del, v
odvisnosti od usposobljenosti in registracije
predmeta poslovanja ponudnika.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristajajo na posebne pogo-
je, ki so priloga v razpisni dokumentaciji in
s podpisom le-teh izražajo svoj pristanek,
da v primeru, da bodo kot najugodnejši po-
nudniki izbrani za izvajanje določenih del,
sklenejo za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu “funkcionalni ključ v roke”.

Ponudbene cene in vrednosti se vpisuje-
jo v originalni popis s količinami in prilože-
no rekapitulacijo del. Računske napake gre-
do v škodo ponudnika.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
gradivo za posamezno zgradbo oziroma de-
lo s potrdilom o plačilu nepovratnih – mate-
rialnih stroškov v višini 7.000 SIT od dneva
razpisa do vključno 24. 5. 1996, vsak delov-
nik med 10. in 12. uro, in sicer:

a) za objekte Univerze v Ljubljani in di-
jaške domove na PRO’55, Biro za projekti-
ranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziher-
lova 2, ŽR 50101-601-57273,

b) za objekte Univerze v Mariboru na
Projekt MR, Svetozarevska 10, Maribor, ŽR
51800-601-10612.

4. Ponudniki lahko dobijo potrebne ust-
ne podatke in razlage za izdelavo ponudbe
ob prevzemu razpisne dokumentacije ali po
telefonu od dneva objave razpisa do 24. 5.
1996, vsak delovnik med 10. in 12. uro, na
telefon PRO’55, 061/216-143, Steiner ozi-
roma Projekt MR, 062/227-161, Manfreda.

5. Predmet razpisa – naziv zgradbe, nas-
lov, vrsta del in orientacijska vrednost so
podani v naslednjem seznamu:

A) Univerza v Ljubljani

Št. Objekt Vrsta del Ocenjena vrednost
(SIT)

07 BTF – Zootehnika
Groblje 3, Domžale I. faza zamenjave oken (A1) 6,000.000

08 Ekonomska fakulteta

Ljubljana, Kardeljeva pl. 17 sanacija zamakanja v knjižnici 2,000.000

10 FAGG – Oddelek za gradbeništvo

Ljubljana, Jamova 3 II. faza – zamenjava oken (A1) 4,000.000

11 Fakulteta za družbene vede

Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5 II. faza obnove sanitarij 5,000.000

12 Fakulteta za elektrotehniko in

računalništvo

Ljubljana, Tržaška 25 dokončanje I. faze menjave oken 2,840.301

16 FNT – Oddelek za montanistiko elektrika I. faza 2,900.000

Ljubljana, Aškerčeva 12 sanitarije III. faza 1,000.000

17 FNT – Oddelek za kem. tehnologijo predelava dvigala 5,000.000

Ljubljana, Aškerčeva 5 prezrač. vis. pritličja I. faza – izvedeno 6,900.000

18 FNT – KII

Ljubljana, Vegova 4 preureditev ogrevanja I. faza 2,000.000

19 FNT – Tekstilna tehnologija sanacija zamakanja ob objektu 500.000

Ljubljana, Snežniška 5 zamenjava transformatorja 3,000.000

20 Fakulteta za strojništvo

Ljubljana, Aškerčeva 6 dokončanje I. faze (95) bet. fasade 2,472.831

22 Filozofska fakulteta

Ljubljana, Aškerčeva 1 III. faza menjave radiatorjev 2,000.000

23 Medicinska fakulteta

Vrazov trg 2 ureditev sanitarij – izvedeno 1,902.286
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Št. Objekt Vrsta del Ocenjena vrednost
(SIT)

24 Pedagoška fakulteta

Ljubljana, Kardeljeva pl. 18 predelava dvigala po predpisih 800.000

25 Pravna fakulteta III. faza prezračevanja – izvedeno

Ljubljana – sofinanciranje 2,000.000

Kongresni trg 12 oprema predavalnice II. faza – izvedeno 701.987

29 Visoka šola za zdravstvo prezračevanje predavalnice 202 I. faza

Ljubljana, Poljanska 26a razsvetljava in ozvočenje učilnic 4,000.000

ureditev amfiteatrskih učilnic, skladiščni box

in obnova WC-jev – lastna sredstva

33 Visokošolsko območje gradbeno-obrtniška dela za

Korotan – Portorož sanacijo kopalnic, teras in strehe 8,000.000

instalacijska dela za kopalnice 6,000.000

B) Dijaški domovi v Republiki Sloveniji

Št. Objekt Vrsta del Ocenjena vrednost
(SIT)

01 DD Bežigrad

Kardeljeva pl. 18, Ljubljana prenova elektroinštalacij objekt B 2,800.000

02 DD Ivan Cankar III. faza tesnenja fasade 1,300.000

Poljanska 26, Ljubljana osvetlitev delovnih mest v sobah I. faza 600.000

03 DD Poljane

Potočnikova 3, Ljubljana popravilo ravne strehe – sofinanciranje 2,600.000

04 DD Tabor popravilo odtokov in ploščic v kuhinji 700.000

Vidovdanska 7 konvektomat 30% – sofinanciranje 1,500.000

05 DD Vič

Gerbičeva 51a, Ljubljana pomivalni stroj 30% sofinanciranje 1,800.000

23 DD Izola

Ul. prekom. brigad 7 I. faza sanacije kopalnic – stari del
(1 kom) 2,500.000

24 DD Maribor

Gosposvetska 89 I. faza popravilo strehe – sofinanciranje 1,800.000

29 DD Tezno

Zolajeva 13, Maribor sofinanciranje konvektomata – Svečina 500.000

31 DD Ptuj

Arbajterjeva 6, Ptuj mehčalec sanitarne vode 350.000

38 DD Trbovlje mizarska popravila les. stropa

Šuštarjeva 42 Trbovlje v mansardi ter vretnih kril 250.000

zamenjava rad. ventilov 200.000

39 DD Grm

Sevno pod Trško goro 13

Novo mesto popravilo sanitarij II. faza 2,800.000

C) Univerza v Mariboru

Št. Objekt Vrsta del Ocenjena vrednost
(SIT)

01 Ekonomsko poslovna fakulteta nadaljevanje zamenjave oken 3,000.000
Maribor, Razlagova 14 nabava telefonske centrale 4,000.000

02 Pedagoška fakulteta

Maribor, Koroška 160 nabava telefonske centrale 4,000.000
03 Fakulteta za strojništvo

Maribor, Smetanova 17 obnova sanitarij v objektu A 3,000.000
04 Fakulteta za gradbeništvo

Maribor, Smetanova 17 obnova sanitarij A 3,000.000

05 Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo

Maribor, Smetanova 17 obnova sanitarij D1 objekt 3,500.000
06 Fakulteta za elektrotehniko,

računalništvo in informatiko

Maribor, Smetanova 17 obnova sanitarij D objekt 3,000.000
07 Pravna fakulteta Maribor, zamenjava oken v predavalnicah v II. nad.1,500.000

Mladinska 9 popravilo parketov v predavalnici 2,000.000
08 Visoka zdravstvena šola Maribor,

Žitna ul. 15 nabava nove telefonske centrale 800.000

09 Fakulteta za kmetijstvo Maribor,
Vrbanska 30 nabava telefonske centrale 800.000

10 Študenski domovi,
Maribor, Gosposvetska 85 obnova hišniškega stanovanja za potrebe

bivanja študentov – gradbeno + oprema 4,500.000

6. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
v juliju 1996, praviloma takoj po sklenitvi
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsa
dela morajo biti končana najkasneje do
31. 8. 1996. O morebitnih odstopanjih na
podlagi tehtnih razlogov se bo naročnik po-
gajal z najugodnejšimi ponudniki pred skle-
nitvijo pogodb. Naročnik si pridržuje pravi-
co skleniti pogodbo v zmanjšanem obsegu
od razpisanega ali pa lahko tudi odpove
sklenitev pogodbe ne glede na vzrok.

7. Obseg in vsebina ponudbe ter kriterij
za izbiro: ponudba, izdelana v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil, mora
vsebovati:

a) ime in naslov ponudnika (firma) z do-
kazilom o registraciji in odločbo o upravlja-
nju ter matično številko,

b) ceno, najnižja ponudba ni nujno naju-
godnejša, računske napake gredo v škodo
ponudnika,

c) reference ponudnika zadnjih dveh let,
d) ustreznost ponudbe glede na razpisne

pogoje – na originalnih popisih,
e) poslovna boniteta – BON 1 in BON 2

oziroma BON 3, ne starejša od 30 dni,
f) garancijska izjava za resnost ponud-

be,
g) podpisani posebni pogoji,
h) frankirana kuverta z naslovom ponud-

nika,
i) navedbo in naslov ter telefon poob-

laščene osebe, ki daje tolmačenje v zvezi s
ponudbo.

8. Rok za oddajo ponudbe
Vse ponudbe za Univerzo v Ljubljani in

dijaške domove morajo prispeti na PRO’55,
Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, za Univerzo v
Mariboru pa na Projekt MR, Svetozarevska
10, 2000 Maribor, in sicer do 3. 6. 1996 do
12. ure.

Ponudbe morajo biti oddane – ločeno za
posamezen objekt – v zaprti kuverti z napi-
som “Ponudba – naziv zgradbe na katero se
ponudba nanaša – Ne odpiraj”. Vsaki po-
nudbi mora biti priložena prazna frankirana
kuverta z naslovom ponudnika za pisno ob-
vestilo o izidu razpisa.

9. Odpiranje ponudb bo 5. 6. 1996 ob
12. uri:

a) za Univerzo v Ljubljani in dijaške do-
move na PRO’55, Biro za projektiranje in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2,

b) za Univerzo v Mariboru na Projekt
MR, Svetozarevska 10, Maribor.

10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Va-
lutne in podobne varovalne klavzule ne bo-
mo upoštevali.

11. Samo ponudniki, ki bodo ponudbi
priložili frakirano kuverto iz tč. 8 tega raz-
pisa, bodo pisno obveščeni o izidu razpisa v
zakonitem roku. Ostali bodo lahko dobili
informacije o izidu razpisa samo osebno na
sedežu pooblaščenca v istem roku.

Ob-1575D

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
oddaje del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Ministrstvo za šolstvo in
šport
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javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko-vzdrževalnih del na

zgradbah srednji šol gorenjske regije za
leto 1996

1. Predmet razpisa: izbira najugodnejših
ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih, oziroma sklopa ali
vseh del skupaj na posameznih ali večjih
zgradbah srednjih šol na Gorenjskem.

2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne in
posebne pogoje, katere bodo prejeli ob dvi-
gu razpisne dokumentacije. Ponudniki ob
tem izvajajo svoj pristanek, da bodo v pri-
meru izbora za določena dela sklenili za
izvedbo pogodbo po načelu funkcionalni
ključ v roke.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od dneva objave do 24. 6.
1996 vsak delovni dan med 9. in 12. uro pri
predstavniku investitorja Domplan Kranj,
tel. 064/268-700, faks 064/211-864.

4. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko dobijo ponudniki osebno ali po tel.
064/268-749, Damijan Kavčič.

5. Obsegi del (šole na katerih se bodo
opravljala dela, predvidene vrednosti oprav-
ljenih del in kratka vsebina del):

01. Center srednjih šol Jesenice, Ulica
bratov Rupar 2, Jesenice:

a) vgradnja Al oken – 3,100.000 SIT,
b) obnova ravne strehe (črna kritina) –

300.000 SIT,
c) obnova ostrešja delavnice – 1,300.000

SIT,
d) obnova in izdelava črne kritine nad

delavnico – 200.000 SIT;
02. Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Ču-

farja 1, Jesenice:
a) tesarsko-krovsko-kleparska dela –

2,500.000 SIT,
04. Srednja elektro in strojna šola Kranj,

Kidričeva cesta 55, Kranj:
a) menjava vratnih kril in podbojev, ure-

ditev oken – 350.000 SIT,
b) pleskanje oken – 400.000 SIT,
c) popravilo marmornih stopnic –

160.000 SIT;
05. Trgovska šola Kranj, Župančičeva

22, Kranj:
a) popravilo vratnih podbojev in ključav-

nic – 150.000 SIT,
b) sliko-pleskarska dela – 100.000 SIT,
c) šamotna obloga in varjenje kotla cen-

tralne kurjave – 350.000 SIT;
06. Srednja tekstilna šola Kranj, Cesta

Staneta Žagarja 33, Kranj:
a) obnova razsvetljave – 270.000 SIT,
b) menjava žlebov – 230.000 SIT;
07. Srednja ekonomska šola Kranj, Ko-

menskega ulica 4, Kranj:
a) obnova zunanje kanalizacije –

500.000 SIT;
08. Mlekarska šola Kranj, Smledniška

cesta 3, Kranj:
a) dobava in montaža radiatorjev –

200.000 SIT,
b) izdelava finalnega tlaka v učilnici –

210.000 SIT,
c) predelava WC (vodovodna in kerami-

čarska dela) – 180.000 SIT;
09. Srednja gradbena šola Kranj, Can-

karjeva 2, Kranj:

a) popravilo oken – 280.000 SIT,
b) menjava svetilk in obnova elektro in-

stalacije – 500.000 SIT;
10. Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13,

Kranj:
a) kleparska dela – 80.000 SIT,
b) popravilo tlaka Polastik v telovadnici

– 30.000 SIT;
11. Srednja lesarska šola Škofja Loka,

Kidričeva 49, Škofja Loka:
a) obnova estrihov in finalnega tlaka –

600.000 SIT,
b) popravilo sanitarij – 3,200.000 SIT;
12. Gimnazija in kovinarska šola Škofja

Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka:
a) popravilo ravne strehe in svetlobnih

kupol – 3,600.000 SIT,
b) popravilo oken – 660.000 SIT.
6. Predvideni pričetki izvajanja del bodo

začetkom julija 1996, praviloma v osmih
dneh po podpisu pogodb. Vsa dela, katera
so neposredno vezana direktno na šolske
prostore morajo biti doknčana do 21. 8.
1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost za izvajanje ponudbe-
nih del,

– reference,
– cena,
– roki,
– garancija,
– sposobnost prevzeti vsa razpisana dela

na posameznem objektu.
8. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-

je do 31. 5. 1996 do 12. ure na naslov:
Domplan Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, v
zaprtih kuvertah z oznako “Ponudba IVSŠ –
ne odpiraj!”.

9. Opcije ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
3. 6. 1996 ob 11. uri v prostorih podjetja
Domplan Kranj.

11. Naročnik si pridržuje pravico skleni-
tve pogodbe za manjši obseg del od razpisa-
nega.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v petnajstih dneh po raz-
pisu.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1662

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

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 dr-
žavne topografske karte v merilu 1 : 25000.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
na obeh ali pa samo na posameznem ob-
močju. Naročnik bo opravil izbiro za vsako
območje posebej.

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. Skupna orientacijska vrednost razpi-
sanih del je 11,800.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli za 1. območ-
je prične takoj po podpisu pogodbe in da se
dokončajo v roku treh mesecev. Dela za 2.
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 vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 17. 6. 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 v razpisni dokumentaciji, predlo-
ži le enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti
naj bodo predloženi v posebni ovojnici z
oznako ponudnika in navedbo “Ne odpiraj –
ponudba za razpis za EZI25 – skupna doku-
mentacija”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 17. 6.
1996 ob 9. uri v prostorih GURS, Kristano-
va 1 (sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.

10. Merila za izbiro so:
– cena,
– izvedbeni roki,
– celovitost ponudbe,
– dosedanje izkušnje naročnika pri pos-

lovanju 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-
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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

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-1650

Ime javnega glasila: RADIO ROBIN.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja.
Lastnik z več kot 10% kapitala izdajate-

lja: Gregorič Aljoša (Damber 44, Nova Go-
rica), Šuligoj David (Podmark 2a, Šempe-
ter), Špacapan Črtomir (Tolminskih puntar-
jev 2, Nova Gorica).

Izdajatelj: RADIO ROBIN, radijska de-
javnost, d.o.o., Tolminskih puntarjev 12,
Nova Gorica.

Direktor izdajatelja: Gregorič Aljoša.

Sklici skupščin

Ob-1660

Pooblaščena investicijska družba Krona
Senior, d.d., Tržaška 116, Ljubljana,

obvešča,
da je pridobila več kot 25% delnic druž-

be Velana, d.d., Šmartinska 52, 1000 Ljub-
ljana.

PID Krona Senior, d.d.

Št. 5/96 Ob-1576

Na podlagi statuta delniške družbe skli-
cujemo

8. skupščino
delniške družbe Lek,

ki bo 18. 6. 1996 ob 16. uri v Gallusovi
dvorani Cankarjevega doma z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev nje-
nih organov.

Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.

2. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe Lek.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta delniške družbe Lek.

3. Sprejem sprememb poslovnika o delu
skupščine delniške družbe Lek.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe poslovnika o delu skupščine del-
niške družbe Lek.

4. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe Lek v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
Letno poročilo o poslovanju delniške druž-
be Lek v letu 1995.

5. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-

tve čistega dobička in predlagana višina di-
vidende.

6. Obvestilo o odstopu in imenovanju no-
vega člana Nadzornega sveta - predstavnika
delavcev.

Predlog sklepa: obvestilo o odstopu in
imenovanju novega člana nadzornega sveta
se sprejme na znanje.

7.  Izvolitev dodatnega člana nadzorne-
ga sveta - predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: izvoli se dodatni član
Nadzornega sveta.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.

Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo:

– delničarji razreda A, ki so vpisani v
delniški knjigi v Klirinško depotni družbi
na dan 8. 6. 1996,

– delničarji razreda B, ki so vpisani v
delniški knjigi Leka na dan 8. 6. 1996,

– delničarji razreda C, ki bodo najkasne-
je do 8. 6. 1996 deponirali delnice v Finanč-
nem sektorju na sedežu družbe ali pri SKB
Aurum, d.o.o, Slovenska cesta 56-58.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delnica daje pravico do dividende delni-

čarjem razreda A in B, ki so dne 8. 6. 1996
vpisani v delniško knjigo. Na Ljubljanski
borzi vrednostnih papirjev kotirajo delnice
razreda C s kuponom št. 5 do 3. 6. 1996, od
tega datuma naprej pa brez tega kupona.
Dividenda za delnice razreda C pripada pri-
nosnikom kupona št. 5.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji in tisti, ki se bodo udeležili

skupščine, morajo predhodno prijaviti svo-
jo udeležbo v času od sklica do 15. 6. 1996
na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova
57. Ob prijavi bodo delničarji prejeli vstop-
nice oziroma potrdila o udeležbi in glasov-
nice.

Delničarjem, ki bodo udeležbo prijavili
pisno do 11. 6. 1996, bo družba vstopnice
oziroma potrdila o udeležbi in glasovnice
poslala po pošti.

Navodilo za glasovanje
O točkah 1 in 6 se glasuje z dvigom rok,

o točkah 2, 3, 4, 5 in 7 pa z glasovnicami.
Pri točki 2 se glasuje ločeno o posamez-

nih spremembah statuta.
Glasuje se lahko na naslednje načine:
1. z osebno udeležbo po predhodni prija-

vi,
2. s pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati

splošne podatke (ime in priimek, naslov,

EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastite-
lja in pooblaščenca ter podpis pooblastite-
lja. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi
udeležbe na skupščino.

Gradiva
Gradivo je na vpogled v Tajništvu orga-

nov upravljanja na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Verovškova 57, v času od 28. 5. 1996 do
15. 6. 1996 od 11. do 13. ure.

Delničarji, ki imajo 100 ali več delnic,
bodo gradiva prejeli po pošti.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, t.j. 18. 6. 1996 ob
17. uri, v isti dvorani.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Lek, tovarna farmacevtskih in kemičnih

izdelkov, d.d.
Predsednik uprave

Predsednik nadzornega sveta

Ob-1598

Na podlagi 41. člena statuta SID, d.d.,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje

6. skupščino
delničarjev Slovenske izvozne družbe,
družbe za zavarovanje in financiranje

izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 19. junija 1996 ob 10.

uri v konferenčni dvorani št. 1.2 v 15. nad-
stropju stavbe WTC, Dunajska 160, Ljub-
ljana z naslednjim predlaganim dnevnim re-
dom:

1. Ugotovitveni sklep o predsedniku
skupščine in imenovanju podpredsednika
skupščine v skladu s 33/6 členom statuta
SID.

Predlog sklepa:
  1. Skupščina SID ugotovi, da je v skla-

du s 33/6 členom statuta SID dosedanji pod-
predsednik, Oblak postal predsednik
skupščine delničarjev SID.

  2. Skupščina SID imenuje Duhovnika
za podpredsednika skupščine.

2. Imenovanje dveh preštevalcev glasov,
zapisnikarja in ugotovitev prisotnosti notar-
ja.

Predlog sklepa:
  1. Skupščina SID za preštevalce glasov

imenuje: Ladislava Astnika in Eriha Skočir-
ja.

  2. Skupščina SID za zapisnikarja ime-
nuje Barbaro Resnik Tratnjek.

  3. Skupščina SID ugotovi, da je priso-
ten notar Podgoršek.

3. Poročilo predsednice NS.
Predlog sklepa: skupščina SID sprejme

poročilo predsednice nadzornega sveta SID.
4. Poročilo predsednika uprave.
Predlog sklepa: skupščina SID sprejme

poročilo predsednika uprave SID.
5. Poročilo o poslovanju SID za leto

1995.
Predlog sklepa: skupščina SID sprejme

poročilo o poslovanju za leto 1995.
5.1 Poslovno poročilo SID za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina SID sprejme

poslovno poročilo SID za leto 1995.
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5.2 Zaključni račun SID z revizijskim po-
ročilom za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina SID sprejme
zaključni račun SID z revizijskim poroči-
lom za 1. 1995.

5.3 Predlog sklepa o uporabi dobička za
leto 1995.

Predlog sklepa: v izkazu uspeha za ob-
dobje leta 1995 ugotovljeni bruto dobiček
SID v znesku 90,335.476,20 SIT ostane po
plačilu davka na dobiček v znesku
10,657.594,00 SIT v ugotovljenem neto zne-
sku: 79,677.882,20 SIT nerazporejen.

6. Sprejem razvojnih usmeritev s temelji
poslovne politike za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina SID sprejme
razvojne usmeritve s temelji poslovne poli-
tike za leto 1996 v predlaganem besedilu.

7. Predlog za dokapitalizacijo SID.
Predlog sklepa:
1.
a) osnovni kapital se od dosedanjega

zneska 2.888,180.000 SIT poveča za
2.021,730.000 SIT iz sredstev družbe. Po-
večani osnovni kapital znaša tako
4.909,910.000 SIT,

b) za povečanje osnovnega kapitala se
uporabi revalorizacijski popravek kapitala
iz bilance stanja na dan 31. 12. 1995,

c) za povečani kapital se izda 202.173
navadnih imenskih delnic nominalne vred-
nosti 10.000 SIT. Povečanje se izvede tako,
da dosedanji družbeniki prevzamejo nove
delnice v sorazmerju z njihovimi dosedanji-
mi poslovnimi deleži, in sicer za 10 že izda-
nih delnic prejme vsak delničar 7 novih del-
nic. Skupno število delnic je tako 490.991
delnic.

2.
a) osnovni kapital družbe se od zneska

4.909,910.000 SIT poveča za 2.737,320.000
SIT z novim vložkom. Povečani osnovni
kapital znaša tako 7.647,230.000 SIT,

b) povečanje osnovnega kapitala se iz-
vede s stvarnim vložkom, ki ga vloži Re-
publika Slovenija v znesku
3.167,669.989,16 SIT. Predmet stvarnega
vložka so terjatve delničarja RS do družbe,
ki so nastale na podlagi vplačil iz naslova
zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o last-
ninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 45/95) privatizacijski kupnini v družbo,

c) družba bo vlagatelju tega stvarnega
vložka RS izdala 273.732 navadnih imen-
skih delnic nominalne vrednosti
2.737,320.000 SIT. Skupno število delnic je
tako 764.723 delnic,

d) delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki z vpisom v centralni register ne-
materializiranih vrednostnih papirjev pri kli-
rinško depotni družbi. Nalog za vpis bo
družba izdala v petnajstih dneh po vpisu
povečanja osnovnega kapitala v sodni regi-
ster.

3. Prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev do vpisa novih delnic iz naslova “Po-
godbe o uporabi sredstev namenjenih za
spodbujanje izvoza za kapitalsko naložbo v
SID, sklenjene z RS in aneksov k tej pogo-
dbi, v skladu z zakonom o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 45/95)” (iz točke c 2.
sklepa) se izključi.

4. S sklepom o povečanju osnovnega ka-
pitala se uskladi 8. člen statuta.

5. Statut družbe se spremeni tako, da se
v 16. členu statuta SID doda nov zadnji
odstavek, ki se glasi:

“Upravno družbo se pooblašča, da v ča-
su najdlje 5 let po vpisu te spremembe sta-
tuta v sodni register, lahko poveča osnovni
kapital za največ 1.444,090.000 SIT z izda-
jo novih delnic za vložke.”

8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina SID sprejme

spremembe in dopolnitve statuta v predla-
ganem besedilu.

9. Razrešitev Škoberneta, člana NS in iz-
volitev novega člana NS.

Predlog sklepa:
  1. Skupščina SID razreši Josipa Ško-

berneta funkcije člana NS SID,
  2. Skupščina SID izvoli mag. Stantič

Cveta za člana NS SID.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe bo vsem

delničarjem poslano priporočeno po pošti.
Vsa gradiva k točkam dnevnega reda,
vključno tekst sprememb in dopolnitev sta-
tuta, je na voljo na vpogled delničarjem na
sedežu družbe, u. Josipine Turnograjske 5,
Ljubljana, vsak delovnik od 8. do 16. ure.

Na skupščini SID lahko nastopate preko
svojih zastopnikov oziroma pooblaščencev.
Šteje se, da je direktor pravne osebe, ki je
delničar pooblaščen za zastopanje. Kolikor
delničarja zastopa kdo drug, mora predloži-
ti pisno pooblastilo, ki ga izda delničar, ozi-
roma v imenu delničarja, ki je pravna oseba,
oseba pooblaščena za zastopanje. Pisno
pooblastilo mora vsebovati: navedbo delni-
čarja in organa, ki je izdal pooblastilo, da v
imenu delničarja sodeluje in glasuje na za-
sedanju skupščine družbe, ki se navede v
pooblastilu.

Delničarju, zastopniki delničarjev ali
pooblaščenci dokazujejo svojo istovetnost z
osebnimi dokumenti.

SID, d.d., Ljubljana
Uprava

Št. 970 Ob-1580

Na podlagi 10. člena statuta delniške
družbe sklicujem

1. zasedanje skupščine
delniške družbe TECTUM Ljubljana,

ki bo v torek, 18. junija 1996 ob 13. uri
na sedežu družbe Pod ježami 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev udeležbe in sklepčnosti,
b) konstituiranje skupščine:
– izvolitev predsednika skupščine in nje-

govega namestnika,
– izvolitev zapisnikarja in preštevalca

glasov,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
a) izvoli se predsednika skupščine in nje-

govega namestnika, zapisnikarja in prešte-
valca glasov,

b) imenuje se notarja po predlogu začas-
ne uprave.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.

3. Poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju TECTUM Ljubljana.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
TECTUM Ljubljana.

4. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu o poslovanju TECTUM Ljubljana v
letu 1995 s predlogom za kritje izgube za
leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju s sklepom o kritju izgube po
predlogu začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta.

5. Obravnava in sprejem plana poslova-
nja za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se plan poslova-
nja za leto 1996 po predlogu začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta.

6. Obravnava in imenovanje kandidatov
za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-
ta, ki zastopajo interese delničarjev, se ime-
nujejo kandidati po predlogu začasnega nad-
zornega sveta.

7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določijo se nagrade čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

8. Obravnava in sklepanje o odprodaji in
menjavi poslovnih prostorov in zemljišča.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za-
časne uprave o prodaji in menjavi poslov-
nih prostorov in zemljišča.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je

zainteresiranim delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Pod ježami 5, v prostorih
uprave družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure, v času od 18. 5. do 17. 6. 1996.

Delničarji lahko sporočijo svoje predlo-
ge v 7 dneh po objavi zasedanja skupščine.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji – imetniki navadnih delnic A, B in D,
skladno s statutom oziroma njihovi poob-
laščenci, zastopniki, vodja programa notra-
njega odkupa.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki v 3 dneh pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka del-
nica daje 1 glas.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku (vodji programa no-
tranjega odkupa). Pooblastilo mora biti pi-
sno.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

TECTUM Ljubljana, d.d.,
Začasna uprava

Št. 393/96 Ob-1581

Na podlagi točk 6.2 in 6.3 statuta del-
niške družbe Mlinotest Živilska industrija,
d.d., sklicujem

3. skupščino
te družbe,

ki bo dne 13. 6. 1996 ob 16. uri v prosto-
rih Hotela Planika v Ajdovščini.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 26 – 17. V. 1996 Stran 1787

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti,

2. Izvolitev organov skupščine,
3. Poročilo o izvajanju sklepov predhod-

ne seje,

4. Sklepanje o spremembah in dopolni-
tvah statuta, d.d.,

5. Razrešitev članov nadzornega sveta,

6. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.

Predlogi sklepov:
Sklep k točki 2 dnevnega reda, predlog

uprave družbe: izvolijo se organi skupščine,
in sicer: predsednika, 3 člansko verifikacij-
sko komisijo, 3 člansko komisijo za izved-
bo volitev, notarja in zapisničarko.

Sklep k točki 3 dnevnega reda, predlog
uprave družbe: skupščina ugotavlja, da so
vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

Sklep k točki 4 dnevnega reda, predlog
uprave in nadzornega sveta družbe: sprejme
se spremembe in dopolnitve stauta, d.d., in
sicer se točka 4.3 na novo glasi: “Upravo
družbe sestavljajo trije člani. Izmed sebe
izvolijo predsednika uprave. Mandat članov
traja 5 let z možnostjo ponovnega imenova-
nja.

Sklep k točki 5 dnevnega reda, predlog
nadzornega sveta družbe: razrešijo se trije
člani nadzornega sveta.

Sklep k točki 6 dnevnega reda, predlog
nadzornega sveta družbe: izvolijo se trije
novi člani nadzornega sveta.

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.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, v tajništvu, v Ajdovščini, Tovar-
niška 14, vse delovne dni, od 9. do 12. ure v
času od 30. 5. 1996 do 13. 6. 1996.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, koordi-
nator podpisnikov Delniškega sporazuma s
pravili notranjega odkupa in dva zastopni-
ka, izvoljena na sestanku podpisnikov Del-
niškega sporazuma, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upra-
vi družbe svojo udeležbo na skupščini.

Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Navodila za glasovanje

Glasovanje o točkah dnevnega reda po-
teka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov, razen pod
točko 4. in 5., kjer se sklepi sprejemajo s
3/4 večino.

Načini glasovanja
1. Osebno, po pooblaščencu ali zastop-

niku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar
prejme ob vstopu v dvorano.

Pooblastilo mora biti pisno, za fizične
osebe mora vsebovati priimek in ime, na-
slov, EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca,
število glasov, kraj in datum ter podpis

pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg po-
datkov o pooblaščencu še firmo, sedež, šte-
vilo glasov in žig pooblastitelja.

2. Pisno po pošti, s telegramom ali tele-
faksom, vendar brez rezerv in pogojev do
zasedanja skupščine. Pisna sporočila o gla-
sovanju morajo prispeti na sedež družbe vsaj
5 ur pred zasedanjem skupščine. Sporočilo
mora vsebovati vse splošne podatke o del-
ničarju (ime in priimek, naslov, EMŠO za
fizično osebo oziroma firmo in sedež za
pravne osebe). Številka telefaksa je 065/61-
037.

Opozorila
Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-

kom zasedanja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
13. 6. 1996 ob 17. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Mlinotest Živilska industrija, d.d.,
Predsednik uprave

Št. 36/96 Ob-1582

Na podlagi statuta delniške družbe Oniks
uprava družbe Oniks, d.d., sklicuje

skupščino
družbe Oniks, d.d., Jesenice, Spodnji

Plavž 6,
ki bo v petek, 14. junija 1996 ob 11. uri v

prostorih sejne sobe Oniks-a, Jesenice,
Spodnji Plavž 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

družbe Oniks, d.d., potrjuje sestavo delov-
nih teles skupščine: delovnega predsedstva,
notarja, dva preštevalca glasov in zapisni-
karja.

2. Letno poročilo družbe Oniks, d.d., za
leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju družbe ONIKS, d.d., Jeseni-
ce za leto 1995.

3. Delitev čistega dobička iz leta 1995.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta 1995

se razdeli po predlogu uprave in nadzorne-
ga sveta družbe Oniks, d.d.

4. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja za pregled poslovanja družbe v letu
1996 po predlogu nadzornega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe Oniks, d.d., Jesenice, v sobi št.
5, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 7. dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C in D, njiho-
vi pooblaščenci in predstavniki delničarske-
ga sporazuma, če najkasneje 3 dni pred za-
sedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini (do 11.
5. 1996).

Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino

oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu na podlagi glasovnice, ki jo sprej-
me delničar ob vstopu na skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja, za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, fir-
mo ter podpis in žig pooblastitelja.

Pooblastilo mora biti na sedežu družbe
najkasneje deset dni pred skupščino, to je
do 4. junija 1996.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 12. uri v
istem prostoru. Pri ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Oniks, d.d., Jesenice
Uprava družbe

Št. 275/96 Ob-1583

Na podlagi statuta delniške družbe skli-
cujemo

2. skupščino
delniške družbe Alpkomerc Tolmin, d.d.,

ki bo 14. junija 1996 ob 15. uri v Hotelu
Km Tolmin z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine ter imenuje notar po predlogu
sklicatelja.

3. Letno poročilo za leto 1995:
– poročilo predsednika uprave,
– poročilo predsednika nadzornega sve-

ta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1995 po predlogu skli-
catelja.

4. Poročilo verifikacijske komisije.
5. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-

tve čistega dobička po predlogu sklicatelja.
6. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: imenuje se revizorska

hiša AB-REV, d.o.o., za revizijo poslovanja
družbe v letu 1996.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane

spremembe statuta družbe po predlogu skli-
catelja.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev ali spre-
memba dnevnega reda mora biti v pismeni
obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni po
objavi tega sklica upravi družbe.

Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo vsi lastniki delnic delniške
družbe Alpkomerc Tolmin, d.d.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji in tisti, ki se bodo udeležili

skupščine, morajo predhodno prijaviti svo-
jo udeležbo v času od sklica do 10. 6. 1996
na sedežu družbe na Postaji 4, Most na So-
či. Ob prijavi bodo delničarji prejeli potrdi-
lo o udeležbi.
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Navodilo za glasovanje
Na skupščini se glasuje z glasovnicami,

ki jih udeleženci prejmejo pred pričetkom
seje.

Glasuje se lahko z osebno udeležbo na
skupščini ali pa s pooblastilom.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek, EMŠO,
naslov) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja.

Gradiva
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe na Postaji 4, Most na Soči v
času od 14. 5. 1996 do 10. 6. 1996 od
11. do 14. ure.

Delničarji, ki imajo 1000 ali več delnic,
bodo gradiva prejeli po pošti.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, tj. 14. 6. 1996 ob
16. uri na istem mestu.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Alpkomerc Tolmin, trgovina in
gostinstvo, d.d.,

Predsednik uprave

Št. 169/96 Ob-1584

Na podlagi določil 36. in 40. člena statu-
ta delniške družbe Vektor, d.d., sklicuje
uprava družbe

drugo skupščino
delniške družbe Vektor, d.d.,

ki bo v torek, dne 18. 6. 1996 ob 10. uri v
poslovnih prostorih v Ljubljani, Proletarska
c. 4/IV. nadstropje (sejna soba), z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene
sklepčnosti skupščina potrjuje predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
njegovega namestnika, verifikacijske komi-
sije ter imenovanje notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli po pred-
logu predsednika skupščine, njegovega na-
mestnika, verifikacijsko komisijo ter ime-
nuje notarja in zapisnikarja.

3. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995.

4. Delitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
5. Imenovanje revizorja za revizijo ra-

čunovodskih izkazov za leto 1995 in 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

lagano revizijsko družbo za revizorja raču-
novodskih izkazov družbe za leto 1995 in
1996.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v
7 dneh po objavi sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Delničarje delnic oznake B, C in D lah-
ko skladno s statutom družbe in pravili za-
stopa na skupščini vodja notranjega odkupa.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda
bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bo-
do prejeli delničarji ob vstopu v sejno dvo-
rano. Sklepe sprejemajo delničarji z navad-
no večino glasov.

Glasovalno pravico lahko delničar ure-
sničuje prek pooblaščenca. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in vsebovati splošne podatke
(ime in priimek, naslov, EMŠO oziroma fir-
mo in sedež) o pooblastitelju in pooblaščen-
cu ter podpis pooblastitelja.

Gradivo bo na vpogled v poslovnih pro-
storih v Ljubljani, Proletarska c. 4 / IV.
nadstropje, v sejni sobi.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
18. 6. 1996 ob 13. uri, v istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vektor, d.d., Ljubljana
Glavni direktor

Št. 605/96-2 Ob-1585

Direktor družbe Linija – trgovsko in go-
stinsko podjetje Murska Sobota, d.d., Mur-
ska Sobota, Bakovska ulica 29a, na osnovi
21. člena statuta sklicuje

2. redno skupščino
delniške družbe Linija, d.d.,

ki bo 20. junija 1996 ob 17. uri v veliki
dvorani gasilskega doma, Cankarjeva ulica
75, Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o izvolitvi predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

3. Poslovno poročilo direktorja.
4. Poročilo finančnega revizorja.
5. Mnenje nadzornega sveta k letnemu

poročilu za leto 1995.
6. Sprejem letnega poročila družbe za le-

to 1995 in delitve dobička.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo družbe za poslovno leto 1995 in delitev
dobička iz leta 1995 v predlagani vsebini.

7. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor za revizijo računovodskih izkazov
za leto 1996.

8. Vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo le tisti delničarji družbe, ki so se
osebno prijaviji na sedežu družbe najkasne-
je 3 dni pred skupščino družbe.

Material za skupščino je na razpolago na
sedežu družbe.

Linija – trgovsko in gostinsko podjetje
Murska Sobota, d.d.,

Predsednik nadzornega sveta
Direktor

Ob-1586

Na podlagi 46. člena statuta delniške
družbe Košaki TMI, d.d., Maribor, Oreško
nabrežje 1, Maribor začasna uprava sklicuje

1. redno skupščino
družbe,

ki bo v torek, 18. junija 1996 ob 9. uri v
prostorih Društva ekonomistov, Cafova ul.
7, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupšči-

ne.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
kar in notar.

3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti
skupščine s strani predsednika skupščine.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in sprejem Poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predloženem besedilu.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor.
7. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o poteku lastninskega preobli-
kovanja v predloženem besedilu.

8. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995 po predlogu začasne uprave
in mnenju začasnega nadzornega sveta.

9. Obravnava in odločanje o delitvi či-
stega dobička za leto 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička za leto 1993, 1994
in 1995 po predlogu začasne uprave in mne-
nju začasnega nadzornega sveta.

10. Obravnava in sprejem programa raz-
voja v obdobju 1996–2000 delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejme se program raz-
voja v obdobju 1996–2000 delniške družbe
v predloženem besedilu.

11. Dokapitalizacija družbe.
Predlog sklepa: za realizacijo programa

razvoja v obdobju 1996–2000 delniške druž-
be skupščina pooblasti upravo, da izvede
potrebne aktivnosti za povečanje osnovne-
ga kapitala za 1,704.200 DEM.

12. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzor-

nega sveta, ki zastopajo delničarje, po pred-
logu začasnega nadzornega sveta. Sprejme
se informacija o izvolitvi članov nadzorne-
ga sveta s strani sveta delavcev.

13. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določijo se nagrade čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

14. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo ter predlogi sklepov, o katerih

bo odločala skupščina, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Mariboru,
Oreško nabrežje 1, vse delovne dni od 10.
do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi začasni upravi v
7. dneh po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se iz-
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kažejo s potrdilom o vplačanih delnicah ali
s pisnim pooblastilom delničarja.

Zaradi lažje operativne izvedbe skupšči-
ne prosimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce in zastopnike, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, da svojo udeležbo pisno prijavi-
jo 3 dni pred sejo.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 9.30 v istem
prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Košaki TMI, d.d., Maribor
Začasna uprava

Št. 3/96 Ob-1587

Na podlagi 19. člena statuta Tiskarne
Novo mesto, d.d., Ragovska 7a, Novo me-
sto, sklicujem

1. sejo skupščine
delničarjev,

ki bo 21. junija 1996 ob 11. uri, v konfe-
renčni dvorani Hotela Krka (Metropol) No-
vi trg 1, Novi trg 1, Novo mesto.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sedujočega skupščine ter določitev notarja,
in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči za
vodenje skupščine, določi se notarja, in dva
preštevalca glasov po predlogu direktorja.

2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Potrdi se predlagani dnevni red.

3. Poročilo direktorja o lastninski preo-
brazbi podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninski preobrazbi podjetja z ugotovitva-
mi o vpisu in vplačilu delnic ter stroških
lastninske preobrazbe po predlogu direktor-
ja in začasnega nadzornega sveta.

4. Izvolitev nadzornega sveta in določi-
tev nagrade za predsednika in člane nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: izvoli se dva člana nad-
zornega sveta, ki zastopata interese delni-
čarjev po predlogu direktorja. Določi se vi-
šina nagrade za predsednika in člane nad-
zornega sveta po predlogu direktorja.

5. Sprejem poročila o poslovanju v letih
1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letih 1993, 1994 in
1995 po predlogu direktorja in mnenju nad-
zornega sveta.

6. Sprejem predloga delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o delit-

vi dobička po predlogu direktorja in nad-
zornega sveta.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: imenuje se pooblaščene-
ga revizorja družbe po predlogu nadzorne-
ga sveta.

Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe Ragovska 7a, Novo mesto, (pri
direktorju), vsak delovni dan med 10. in 13.
uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki obrazložen in vložen v 7 dneh
po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-

ničar družbe sam ali po svojem pooblaščen-
cu, oziroma zakonitem zastopniku pod po-
gojem, da na sedežu družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem (do 18. 6. 1996) prijavi svojo
udeležbo s predložitvijo (deponiranjem) po-
trdila o izdanih delnicah ali pooblastila sku-
paj s potrdilom o izdanih delnicah.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo z glasovnicami, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pol ure pred
začetkom zasedanja do ure, ki je določena
za začetek seje skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Tiskarna Novo mesto, d.d.,
Direktor

Ob-1588

Na osnovi 9.5 člena statuta družbe So-
cius, d.d., sklicuje uprava

izredno sejo skupščine,
ki bo 17. 6. 1996 ob 17. uri na sedežu

družbe, Ljubljana, Tržaška 132.
Predlog dnevnega reda je:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov,
2. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine,
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za 1995,
4. Sklepanje o uporabi čistega dobička,
5. Obravnava in sprejem letnega načrta

za leto 1996,
6. Določitev nagrade članom NS,
7. Vprašanje delničarjev.
Uprava in nadzorni svet družbe predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Sklep k točki 1: imenuje se komisijo za
verifikacijo, glasovanje, zapisnikarja in no-
tarja.

Sklep k točki 2: sprejme se poslovnik
skupščine.

Sklep k točki 3: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995.

Sklep k točki 4: čisti dobiček se razdeli
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Sklep k točki 5: sprejme se letni načrt za
leto 1995 po predlogu uprave.

Sklep k točki 6: sprejme se predlog upra-
ve.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže s potrdilom o lastništvu oziroma s pi-
snim pooblastilom delničarja o vplačanih
delnicah. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na se-
dežu delniške družbe vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
tajništvu družbe pred začetkom zasedanja.
V tajništvu najavljeni udeleženci podpišejo
seznam prisotnih delničarjev oziroma poob-
laščencev ter prevzamejo glasovalne lističe,
ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini, in druga gradiva.

Predlogi sklepov za vsako točko dnev-
nega reda in gradivo za informacije so del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Karmen Končan vsak delovnik od 10. do
12. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi. Uprava in nadzorni
svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela
svoja stališča in bosta o spreminjevalnih
predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Socius, d.d., Ljubljana

Ob-1589

Na podlagi člena 5.6 statuta družbe skli-
cujem

2. skupščino
delniške družbe Živila Kranj, d.d.,
ki bo 17. 6. 1996 ob 10. uri v sejni sobi

na sedežu družbe v Naklem, Cesta na Okro-
glo 3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave: izvoli se predsednik

skupščine ter se določijo zapisnikar, dva
preštevalca glasov in notar za sestavo no-
tarskega zapisa.

3. Letno poročilo za leto 1995.
Predlog uprave in nadzornega sveta:

sprejme se predlagano letno poročilo za leto
1995 skupaj z revizorjevim poročilom in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:

sprejme se predlagana druga sprememba sta-
tuta družbe.

5. Uporaba in razdelitev nerazporejene-
ga dobička iz leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se predlagana uporaba in razdelitev
dobička iz let 1993, 1994 in 1995 ter pred-
lagana višina dividende.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja

družbe za leto 1996 se imenuje revizorska
hiša Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v pisarni pomoč-
nika direktorja družbe za splošno področje
na sedežu družbe v Naklem, Cesta na Okro-
glo 3, vse delovnike med 9. in 12. uro v
času od 15. 5. do 14. 6. 1996. Predlogi del-
ničarjev so lahko le pisni, razumno uteme-
ljeni in vloženi v enem tednu po objavi tega
sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B in C, oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini. Pooblaščenci morajo prija-
vi za udeležbo predložiti tudi pisno poobla-
stilo.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
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Uprava družbe in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Navodila za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno. Sklepe sprejemajo delničarji z
navadno večino oddanih glasov. Vsi delni-
čarji imajo skupaj 200.045 glasov.

Načini glasovanja
Delničar glasuje osebno, po pooblaščen-

cu ali zastopniku na podlagi glasovnic, ki
jih sprejme ob vstopu v prostor, kjer bo
skupščina. O drugi točki dnevnega reda se
glasuje z dvigom rok.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati priimek in ime, na-
slov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščen-
ca, število glasov, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg po-
datkov o pooblaščencu še firmo, sedež in
število glasov, kraj in datum ter podpis in
žig pooblastitelja.

Opozorilo
Prostor za skupščino bo odprt 30 minut

pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne, tj.
18. 6. 1996, s pričetkom ob 10. uri v istem
prostoru. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Živila Kranj, d.d., Naklo
Uprava družbe

Št. 73/96 Ob-1590

Na podlagi 13. člena statuta delniške
družbe sklicujem

2. sejo skupščine
Sanolabor, d.d.,

ki bo v petek, 21. junija 1996, ob 15. uri,
v sejni sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva
in potrditev notarja.

Predlog sklepov:
– izvoli se predsednika skupščine in dva

preštevalca glasov,
– za opravljanje notarskih poslov se ime-

nuje notarko Nado Kumar.
2. Sprejem poročila o poslovanju v letu

1995.
Predlog sklepa: na predlog uprave, z

mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorja, se sprejme poročilo o poslovanju v
letu 1995.

3. Ugotovitev in delitev dobička za leto
1995 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: nerazporejeni čisti dobi-
ček iz leta 1995 se razporedi:

– 30% v rezerve,
– 40% za dividende,
– 1% za udeležbo po 10. členu statuta,
– 29% ostane nerazporejenega.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic (po stanju na dan 31. december 1995),
v višini 134,588.000 SIT (3.652 delnic) iz
naslednjih virov:

– 25% iz nerazporejenega dobička pre-
teklih let,

– 25% iz nerazporejenega dobička teko-
čega leta (1995),

– 50% iz rezerv.

5. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

revizorska hiša P & S Revizija, d.o.o., Ljub-
ljana, Linhartova 1.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu uprave družbe, na
Leskoškovi 4 v Ljubljani, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

Delničarjem bodo razdeljeni vstopni li-
stiči (pristopnice), ki jih oddajo ob vstopu v
sejno sobo, zaradi ugotavljanja sklepčnosti.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne 21. junija 1996, ob 16. uri, v istem pro-
storu, ne glede na sklepčnost.

Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, sami ali po svojih pooblaščencih ozi-
roma zakonitih zastopnikih.

Glasovalni lističi za odločanje na seji
skupščine, se bodo delničarjem oziroma
pooblaščencem ali zakonitim zastopnikom
(ob predložitvi pisnega pooblastila oziroma
dokaza o zakonitem zastopanju) začeli deli-
ti pol ure pred začetkom seje ob vstopu v
sejno sobo.

Sanolabor, d.d.,
Direktor družbe

Ob-1591

Begrad delniška družba, gradbeništvo, tr-
govina, inženiring Črnomelj, Zadružna c.
14, sklicuje

3. sejo skupščine,
ki bo v petek dne 21. 6. 1996, ob 12. uri

v Kulturnem domu Črnomelj z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-
nega reda in izvolitev delovnih teles: pred-
sednika, preštevalke glasov, zapisnikarice
in notarja.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine, izvolijo se delovna
telesa skupščine v predlaganem sestavu, za
sestavo notarskega zapisnika se imenuje no-
tar Janez Ferlež.

2. Obravnava letnega poročila poslova-
nja za leto 1995 z mnenjem revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo poslovanja za leto 1995, sprejme se pred-
lagana razporeditev dobička za leto 1995.

3. Obravnava sprememb statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta delniške družbe.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi sprememb

statuta se odpokličejo vsi člani nadzornega
sveta.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za revizijo po-

slovanja v letu 1996.
Predlog sklepa: za sestavo revizije po-

slovanja družbe za leto 1996 se imenuje
revizijska družba Dinamic, d.o.o., Novo me-
sto.

7. Informacija o pričetku in načinu trgo-
vanja z delnicami družbe in vzpostavitvi
internega trga delnic razreda B.

8. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se podana in-
formacija.

Vse gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Begrad vsak delovni dan od
10. do 12. ure od dneva objave dnevnega
reda.

Delničarji lahko v desetih dneh po obja-
vi sklica skupščine pisno predlagajo dopol-
nitev dnevnega reda in nasprotne predloge,
ki morajo biti obrazloženi.

Delničar lahko glasuje na skupščini le,
če je udeležbo na skupščini prijavil pred
zasedanjem skupščine od 11. do 12. ure v
avli Kulturnega doma. Zastopnik delničarja
se mora pred sejo izkazati s pisnim poobla-
stilom. Glasovanje na skupščini bo javno.

Če bo sklic skupščine neuspešen jo bo-
mo ponovili dne 28. 6. 1996 ob isti uri. V
primeru ponovnega sklica je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic, oziroma višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Begrad, d.d., Črnomelj

Št. 48/96 Ob-1592

Nadzorni svet Tiskarne Jože Moškrič,
d.d., Ljubljana, Kajuhova 55, sklicuje v skla-
du z določili 3. odstavka 274. člena in 283.
člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93) ter 34. in 35. člena statuta
TJM, d.d.,

3. skupščino
delniške družbe,

ki bo v torek, 18. 6. 1996 ob 17. uri v
veliki sejni dvorani Mestne občine Ljublja-
na, Mestna uprave, Upravna stavba Moste,
Proletarska 1 (bivša Občina Ljubljana Mo-
ste-Polje).

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in:
a) izvolitev verifikacijske in volilne ko-

misije,
b) imenovanje-pooblastitev notarke za

sestavo notarskega zapisnika.
Predlogi sklepov:
a) v verifikacijsko in volilno komisijo

smo izvolili:
Jelenčič Štefana (član),
Kleva Branka (član),
Mirkov Milana (predsednik),
Vidmar Fani (članica),
b) za sestavo notarskega zapisnika ime-

nujemo-pooblaščamo notarko Katjo Terčelj
Verovšek.

2. Obravnava in sprejem zaključnega ra-
čuna za leto 1995.

Predlog sklepa: potrjujemo zaključni ra-
čun za leto 1995 v predlaganem besedilu.

3. Delitev čistega dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: potrjujemo delitev čiste-

ga dobička za leto 1995 kot je bila podana v
pisnem predlogu.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe (v tajništvu) vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedež družbe. Predlogi delni-
čarjev so lahko le pisni in razumno uteme-
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ljeni, delničarji pa bodo o njih pisno ob-
veščeni.

Udeležba na skupščini

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki navadnih delnic razredov A, B, C, D in
E sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi če niso delničarji.

Način glasovanja

Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-
stopniku na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob vstopu v dvorano, na osnovi
osebnega dokumenta.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati priimek in ime ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, šte-
vilo glasov, kraj in datum ter podpis poob-
lastitelja, za pravne osebe pa priimek, ime
in naslov pooblaščenca, firmo in število gla-
sov ter podpis in žig pooblastitelja.

Vsaka delnica daje delničarju en glas,
vsi delničarji pa imajo skupaj 336.576 gla-
sov.

Za vse točke dnevnega reda se glasuje z
dvigom glasovnice.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-
šen bomo skupščino ponovili isti dan ob 18.
uri v isti dvorani. Takrat bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljubljana
Predsednik nadzornega sveta

Št. 44/96 Ob-1593

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
Komunaprojekta, družbe za projektiranje,
urbanizem, inženiring in posredovanje, d.d.,
Maribor, Partizanska 3-5, vabita delničarje
na

prvo skupščino
Komunaprojekta, d.d.,

v petek, dne 14. 6. 1996 ob 12. uri na
sedežu Izuma v Mariboru, Prešernova ul.
17.

Okrožno sodišče v Mariboru je dne
4. 10. 1995 registriralo delniško družbo in
potrdilo statut. S tem so izpolnjeni pogoji za
sklic 1. skupščine.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine in poprejšnja ugo-
tovitev sklepčnosti.

Predsednica začasnega nadzornega sve-
ta otvori skupščino in ugotovi, da je na
skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolite predsednika, preštevalca gla-
sov, notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se izvoli-
jo delovni organi skupščine.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, ali je skupšči-
na sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta je sprejet
predlagani dnevni red.

5. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve je sprejeto poročilo o lastninski preo-
brazbi podjetja z ugotovitvami o vpisu in
vplačilu delnic.

6. Obravnava in odločanje o letnih poro-
čilih za leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta so sprejeta letna poročila za leta
1993, 1994 in 1995.

7. Obravnava in odločanje o predlogu
sklepa o razporeditvi dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta je sprejeta predlagana razporedi-
tev dobička iz leta 1995.

8. Obravnava in odločanje o predlogu
letnega gospodarskega načrta za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta je sprejet predlog letnega gospo-
darskega načrta za leto 1996.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvedejo volitve treh
članov nadzornega sveta.

10. Določitev višine nagrad članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve je članom nadzornega sveta določena sej-
nina v predlagani višini.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.

1. Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled na sedežu
podjetja v pravni pisarni, vsak delovnik med
8. in 12. uro.

2. Delničarji lahko v sedmih dneh od ob-
jave sklica skupščine vložijo svoje nasprot-
ne predloge, ki morajo biti pismeni in obraz-
loženi, po pošti ali neposredno v tajništvu
družbe na njenem sedežu.

3. Zasedanja skupščine se lahko udeleži-
jo delničarji sami ali po svojih pooblaščen-
cih. Pooblaščenec se mora pred skupščino
izkazati s pismenim pooblastilom. Glaso-
valno pravico lahko uresničuje le tisti delni-
čar oziroma zanj njegov pooblaščenec, ki je
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne družbi pismeno prijavil udeležbo. Prija-
va udeležbe je pravočasna, če na sedež druž-
be prispe do vključno 10. 6. 1996. Poob-
laščenec delničarja mora k prijavi udeležbe
priložiti tudi pismeno pooblastilo, če le-to
ni shranjeno pri družbi. Udeleženec se mora
priglasiti na skupščini do 11.30 in podpisati
seznam prisotnih delničarjev oziroma poob-
laščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
so vstopnica za glasovanje na skupščini in
drugo gradivo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bodo delničarji počakali pol ure,
nato bo skupščina sklepčna, ne glede na
število zastopanih delnic.

Komunaprojekt, d.d., Maribor
Začasna uprava

Št. 1566 Ob-1594

Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Menina, proizvodnja pogrebne opre-
me, d.d., direktor družbe sklicuje

2. skupščino
družbe Menina, proizvodnja pogrebne

opreme, d.d., Šmarca, Trg padlih
borcev 3,

ki bo v torek, dne 18. 6. 1996 ob 13. uri
na sedežu družbe Šmarca, Trg padlih bor-
cev 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, imenovanje notarja in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, imenuje notarja in preštevalca
glasov.

2. Obravnava letnega poročila za leto
1995 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995.

3. Delitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička za leto 1995.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe Menine, d.d., v splošno ka-
drovskem sektorju vsak delovni dan med
9. in 12. uro.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
tega sklica pošljejo pisno obrazložene nas-
protne predloge.

Glasovanje na skupščini bo javno. Zase-
danja skupščine se lahko udeleži vsak del-
ničar družbe sam ali po svojem pooblaščen-
cu oziroma zakonitem zastopniku, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavi družbi vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
tj. 18. 6. 1996 ob 14. uri na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Menina, d.d.,
Direktor

Ob-1595

Na podlagi statuta delniške družbe skli-
cuje

skupščino
delniške družbe Delikatesa Impex, d.d.,

Ljubljana,
ki bo dne 17. 6. 1996 ob 12.30 v Ljublja-

ni, Stegne 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in izvolitev predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov ter določitev no-
tarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dveh preštevalcev glasov in ime-
nuje notarja in zapisnikarja, kot je podano v
predlogu.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitev statuta ter čistopis statuta v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1995.
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Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1995.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička za leto 1995.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji

člani nadzornega sveta. Za člane nadzorne-
ga sveta se izvolijo predlagani kandidati.

6. Določitev višine nagrad članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano višino nagrad za člane nadzornega
sveta.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji skladno s statutom, njihovi pooblaščen-
ci oziroma zastopniki.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Steg-
ne 3.

Delikatesa Impex, d.d., Ljubljana

Ob-1596

Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe ETI Elektroelement, d.d., Izlake,
Obrezija 5, sklicujem

2. skupščino
družbe ETI Elektroelement, d.d.,

Obrezija 5, Izlake,
ki bo v četrtek 20. 6. 1996 ob 12. uri v

Medijskih Toplicah na Izlakah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev organov.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, člana predsedstva, verifikacijska
komisija in notar.

3. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor.
Predloge sklepov k točkam dnevnega re-

da pod zaporednimi številkami 1., 2., 3. in
4. sta podala uprava in nadzorni svet družbe
predlog pod zaporedno številko 5 pa nad-
zorni svet družbe.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda lahko delničarji dobijo na sedežu
družbe Obrezija 5, Izlake, vsak delovnik od
8. do 11. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati za fizične osebe ime in priimek ter
rojstni datum pooblaščenca in pooblastite-
lja, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa mora vsebovati ime in
priimek ter datum rojstva pooblaščenca in
firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Poob-
lastila se morajo deponirati najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine pri Upravi
družbe.

O vsaki točki dnevnega reda bo glasova-
nje javno z glasovnicami.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt pol ure pred uradnim začetkom skupšči-
ne.

Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
14. uri v istem prostoru. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

ETI Elektroelement, d.d., Izlake
Generalni direktor

Ob-1597

Na podlagi določil točke 7.3 statuta del-
niške družbe sklicuje uprava družbe

1. skupščino
delničarjev,

ki bo v torek, dne 18. junija 1996 na
sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška 5,
ob 12.30.

Za sejo skupščine predlaga naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu začasne uprave, in
sicer: Karlo Raspor, predsednik skupščine,
Marinka Krapež, preštevalka glasov, Laura
Čermelj, notarka.

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
podjetja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja, ki postane kot priloga sestavni del
tega sklepa.

5. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu poslovanja za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o poslovanju v letu 1995, ki
postane kot priloga sestavni del tega sklepa.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se člani nad-

zornega sveta po predlogu začasnega nad-
zornega sveta, in sicer: Branka Čermelj, Li-
ljana Furlan, Teja Črv in Bernard Lozar.

7. Določitev sejnine članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnine za člane nadzornega sveta.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red

skupščine si zainteresirani lahko ogledajo
pri upravi na sedežu družbe v Ajdovščini v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
lastniki vseh kategorij delnic sami, ali po
pooblaščenem ali zakonitem zastopniku.
Pooblastilo mora biti v takem primeru se-
stavljeno v pisni obliki in vsebovati natanč-
ne podatke pooblastitelja in pooblaščenca.
Delničar, ki se bo udeležil skupščine, mora
svojo udeležbo pisno priglasiti upravi druž-
be vsaj tri dni pred sklicanim zasedanjem.
Morebitne pripombe ali predloge sklepov
lahko delničarji podajo v pisni obliki naj-
pozneje v 7 dneh po objavi tega sklica upra-
vi družbe. Vsaka delnica daje delničarju en
glas. Sklepi se sprejemajo z navadno večino

oddanih glasov na glasovnicah, ki jih delni-
čarji prejmejo ob pristopu k skupščini.

Če je sklicana skupščina zaradi neude-
ležbe nesklepčna, se zasedanje skupščine
ponovi istega dne ob 13.30 v istih prostorih
družbe in veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala družbe.

Gradbeno obrtno podjetje
Ajdovščina, d.d.,
Začasna uprava

Št. 164-1/96-28 Ob-1663

Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, objavlja

razpis štipendij za sodnike in državne
tožilce

za podiplomski študij prava ter za spe-
cialistični študij prava v državi in v tujini
oziroma za strokovno usposabljanje na kak-
šnem drugem strokovnem področju poveza-
nim s sodniškim delom,

in sicer:
– 10 štipendij za sodnike in 3 štipendije

za državne tožilce za podiplomski študij pra-
va ali za strokovno usposabljanje na kak-
šnem drugem področju v Sloveniji,

– 2 štipendiji za sodnike in 1 štipendijo
za državne tožilce za podiplomski ali spe-
cialistični študij prava v tujini.

Za štipendije za sodnike in državne to-
žilce so v letošnjem letu predvidena sredst-
va v višini ca. 4,000.000 SIT.

Kandidirajo lahko sodniki in državni to-
žilci, ki izpolnjujejo pogoje in so pripravlje-
ni prevzeti obveznosti določene z zakonom
o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/
96) in pravilnikom o štipendiranju sodnikov
in državnih tožilcev (Ur. l. RS, št. 14/95).

Rok za prijavo je 10. junij 1996.
Kandidat naj k prijavi priloži:
– prošnjo s kratkim življenjepisom,
– program podiplomskega študija, iz ka-

terega je razvidna vsebina, čas trajanja in
stroški tega študija,

– dokazilo o vpisu na podiplomski magi-
strski oziroma specialistični študij,

– dokazila o izpolnjenih dosedanjih ob-
veznostih oziroma učnem uspehu pri podi-
plomskem oziroma specialističnem študiju.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-1641

Konzorcij lastnikov kompleksa Trnovelj-
ska cesta 2, Celje, objavlja

javno dražbo

ki bo dne 22. maja 1996 ob 12. uri v
prvem nadstropju poslovne zgradbe Trno-
veljska cesta 2, Celje, za prodajo;

I. 1. v zahodnem delu pritličja t. i. uprav-
ne stavbe

Razne objave
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a) poslovne prostore: pisarna 1 v izmeri
9,65 m2, pisarna 2 v izmeri 9,10 m2, pisarna
3 v izmeri 19 m2, shramba večja 4 v izmeri
9,30 m2,

b) 50% skupnih prostorov: shramba mala
v izmeri 1,70 m2, sanitarije v izmeri 4,40 m2,
hodnik v izmeri 11,10 m2, skupaj: 64,30 m2 s
pripadajočim delom funkcionalnega zem-
ljišča v izmeri 80 m2 in s pripadajočim delom
skupnih delov in naprav za izklicno ceno
64.455 DEM plačljivo po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

II. Brunarico na Mrzlici stoječo na parc.
št. 840/4 travnik 467 m2, 838/2 travnik 80 m2,
206 stavbišče 63 m2 vpisanih pri vl. št. 446
k.o. Marija Reka za izklicno ceno 20.000
SEM plačljivo po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila.

Na dražbi lahko sodelujejo domače prav-
ne in fizične osebe, ki so državljani Repub-
like Slovenije. Predstavnik pravne osebe se
mora izkazati s pisnim pooblastilom ali
overjenim izvodom izpisa iz registra, fizič-
na oseba pa z osebnim dokumentom, pri
čemer mora predložiti tudi potrdilo o držav-
ljanstvu.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
preračunane iz DEM, in sicer tolarsko proti-
vrednost po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan dražbe na žiro račun št. 50100-
620-128-05-12008741409-832 pri Agenciji
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje, Ekspozitura Celje s pripisom “varščina
za javno dražbo”. Pred začetkom javne draž-
be se mora ponudnik izakazati s potrjenim
prenosnim nalogom. Varščino bomo uspe-
šnemu ponudniku vračunali v kupnino, dru-
gim pa brez obresti vrnili v 30 dneh po
končani dražbi.

Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora pro-
dajno pogodbo skleniti najkasneje v 8 dneh
po končani dražbi. Pri nakupu nepremični-
ne pod točko I. mora kupec pred sklenitvijo
pogodbe poplačati vsa investicijska vlaga-
nja predkupnim upravičencem v nepremič-
nine, ki je predmet prodaje. Celotno kupni-
no mora kupec plačati v roku 15 dni po
podpisu pogodbe. Če uspešni ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal
celotne kupnine v določenem roku, se pro-
daja razveljavi, plačano varščino pa bo za-
držal konzorcij lastnikov. Prometni davek,
druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom
lastništva mora plačati kupec.

Informacije posreduje Mestna občina Ce-
lje – Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje.

Konzorcij lastnikov
kompleksa Trnoveljska 2, Celje

Ob-1642

LESO, d.d., v stečaju, Črnomelj, Belo-
kranjska cesta 40, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Janez Pezdirc, objavlja na podla-
gi sklepa St 20/95-52 z dne 6. 5. 1996 ste-
čajnega senata Okrožnega sodišča Novo me-
sto

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

tehnološko zaokrožene proizvodne celote
“Galanterija”, vpisane pri vložni št.

1315 k.o. Črnomelj

Obrat galanterija obsega 1924 m2 pokri-
tih proizvodnih prostorov, 5060 m2 zemljišč
in osnovna sredstva (oprema) po spisku.

Pogoji sodelovanja:

1. Sodelujejo lahko vse pravne in fizične
osebe skladno z veljavno zakonodajo Re-
publike Slovenije, ki bodo ponudili več kot
15,525.000 SIT za nakup proizvodnega
obrata galanterija. Pisna ponudba mora vse-
bovati predmet nakupa, ceno, rok, način in
zavarovanje plačila, obvezo o zaposlitvi do-
ločenega števila delavcev.

2. Nakup nepremičnin in premičnin se
opravi po principu videno-kupljeno; kasnej-
še reklamacije glede stvarnih napak ne bo-
do upoštevane.

3. Prispele ponudbe bosta ocenila stečaj-
ni upravitelj in stečajni senat pristojnega
sodišča. Ponujeno ceno za nakup obrata bo
pomemben kriterij za oceno ponudbe, ven-
dar bodo upoštevani tudi drugi elementi po-
nudbe, ki so navedeni v točki 1 tega razpisa.

4. Ponudbe morajo biti poslane do 31. 5.
1996 s priporočeno pošiljko v zapečateni
ovojnici z oznako “Javni razpis” na naslov:
LESO, d.d., v stečaju, 8340 Črnomelj, Belo-
kranjska cesta 40.

5. Stečajni upravitelj LESO, d.d., v ste-
čaju bo na podlagi prispelih ponudb in pri-
dobljenega soglasja stečajnega senata pri-
stojnega sodišča ponudnike obvestil o re-
zultatih zbiranja ponudb v 30 dneh po kon-
čanem zbiranju ponudb.

Z najugodnejšim ponudnikom bo stečaj-
ni upravitelj sklenil kupoprodajno pogodbo
o nakupu. Vse stroške povezane s sklenitvi-
jo pogodbe in prenosom lastništva plača ku-
pec.

Stečajni upravitelj na podlagi tega razpi-
sa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji
predmeta tega razpisa s katerimkoli ponud-
nikom.

Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo pri stečajnem upravitelju Jane-
zu Pezdircu, tel. 068/321-150 ali 068/323-
202, telefaks 068/323-176.

LESO, d.d., v stečaju
Črnomelj

Ob-1643

Kolinska, prehrambena industrija, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska cesta 30

obvešča

vse delničarje, ki so imetniki materiali-
ziranih delnic razreda A, da je Okrajno so-
dišče v Ljubljani z odločbo N 120/96 z dne
16. 4. 1996 dovolilo razveljavitev materia-
liziranih imenskih delnic razreda A, in si-
cer:

– 34.600 delnic z nominalno vrednostjo
10.000 SIT, serijske številka A 000001 do
A 034600;

– 4.000 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT, serijske številke A 034601 do
A 038600.

Imetniki razveljavljenih delnic so v
ustreznem sorazmerju po izvedbi postopka
lastninskega preoblikovanja že prejeli ne-
materializirane delnice z oznako G3.

Kolinska, d.d., Ljubljana

Ob-1511

Likvidacijski upravitelj družbe Iskra
AVI, d.o.o. – v likvidaciji, Stegne 21, Ljub-
ljana objavlja v skladu s 381. členom ZGD

poziv
likvidacijskim upnikom,

da v roku 30 dni od objave poziva prija-
vijo likvidacijskemu upravitelju svoje terja-
tve do družbe v likvidaciji. Prijave naj upni-
ki pošljejo na naslov: Iskra AVI, d.o.o. – v
likvidaciji, Stegne 21, Ljubljana

Likvidacijski upravitelj
Iskra AVI, d.o.o., v likvidaciji

Ob-1648

Radio Glas Ljubljane, d.d., Ljubljana,
Kopitarjeva ulica 6, objavlja naslednje po-
datke:

1. RGL, d.d., se financira s prodajo EPP
storitev – programa.

2. Lastniki z več kot 10% kapitala so:
Regvat, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 347;
KB Triglav, d.d., Kotnikova ul. 28, Ljublja-
na; Dedal, d.o.o., Podutiška 148; Reging,
d.o.o., Dunajska 347.

3. Direktor družbe je Željko Miklič, od-
govorni urednik Aleš Kardelj.

4. Nadzorni svet: Majda Juvan, Tatjana
Labernik, Staniša Nikolić, Darko Petelin,
Peter Regvat, Lojze Skok.

Ob-1644

Intereuropa mednarodna špedicija, trans-
port in pomorska agencija, delniška družba,
Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo
vsebino: Intereuropa, d.d., Koper 35, Filiala
špedicije Koper.

Ob-1645

Intereuropa mednarodna špedicija, trans-
port in pomorska agencija, delniška družba,
Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo
vsebino: Intereuropa, d.d., Koper 34, Filiala
špedicije Koper.

Ob-1646

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, preklicuje veljavnost naslednjih zava-
rovalnih polic in OSE:

ZK 255808; ZK 78209, 78234; ZK
337552; ZK 141671, 141672, 141675,
180905, 180907; ZK 303491; AO-01
0363979; ZK 256551; Z-3 105207, 105208.

Ob-1647

Ribiška družina Paka Šoštanj preklicuje
čuvajski znak in čuvajsko izkaznico št. 461
člana (RD Paka Šoštanj) Alojza Pučkota,
stanujočega v Cankarjevi 19 iz Šoštanja.

Ob-1649

Avto Jereb, d.o.o., Izola preklicuje urad-
no potrdilo za registracijo vozila s številko
šasije: VSSZZZ6KZTR081538, s številko
motorja: ADL 002903, št. UCD:K-7093 z
dne 16. 2. 1996.

KMS d. o. o., Galičeva 15, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino: KMS COMPANY podjetje za in-
ženiring, projektiranje, turizem in zunanjo
trgovino d. o. o., Ljubljana, Galičeva 15.
s-26115
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Koščak Franci, Hauptmance 37, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
z vsebino Elektroinstalacije s. p. Koščak
Franci Hauptmance 37, Ljubljana. s-26150

Nadija Pipan, Vižmarska pot 48, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-0689/94 z dnem 31. 5. 1996. s-26227

Panič Darko, Štantetova 16, Maribor,
štampiljko pravokotne oblike DARKO
PENIČ dr. vet. med. m-535

Penič Darko, Štantetova 16, Maribor,
štampiljko okrogle oblike z napisom Vete-
rinarski zavod Slovenije Ljubljana, št. 78.
m-540

Ahmetovič Hasan, Javornik 53, Ravne
na Koroškem, potni list št. BA 380533.
p-26170

Antolič Branko, Miklošičeva ulica 6,
Ptuj, potni list št. AA 773051. s-26177

Bajuk Sandra, Primostek 4/c, Metlika,
potni list št. AA 239976. g-26208

Banović Mario, Šalek 93, Velenje, potni
list št. AA 805587. p-26006

Barbulović Djordje, Kajuhova 10, Celje,
potni list št. AA 409446. p-26028

Belingar Marija, Vetrišče 8, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 984869. p-26057

Bergant Tadeja, Podgorje 97, Kamnik,
potni list št. AA 377193, izdala UE Kamnik
3. 8. 1992. s-26140

Bilajac Edin, Dežmanova ul. 3, Lesce,
potni list št. AA 755543. s-26122

Božak Robert, Bratovževa ploščad 38,
Ljubljana, potni list št. BA 447615. s-26351

Bobik Bernarda, Bukovlje 17, Stranice,
potni list št. BA 274966. p-26023

Bogomolec Dragutin, Menardova 35,
Ljubljana, potni list št. BA 83580. s-26368

Bratož Suzana, Poreče 27, Podnanos,
preklic potnega lista, objavljen v UL, št. 17/
96. p-26084

Brodej Mojca, Lackova 262, Limbuš,
potni list št. AA 857933. p-26024

Caf Zdravko, Benedikt v Slov. Goricah
84, Benedikt, potni list št. AA 152651.
m-385

Cesar Marta, Prešernova ulica 24, Ilir-
ska Bistrica, potni list št. AA 585316.
s-26324

Colnarič Saša, Ptujska c. 44 b, Maribor,
potni list št. BA 371195. m-415

Cujnik Barbara, Cesta brigad 11, Novo
mesto, potni list št. AA 554559. p-26079

Časar Barbara, Miklošičeva 1 c, Domža-
le, potni list št. BA 365673. s-26098

Černe Tea, Cvetlična 17, Šempeter pri
G., maloobmejno prepustnico, št. AI 97234.
p-26070

Čontala Matej, Ključarovci 55/a, Ljuto-
mer, potni list št. BA 186570. p-26008

Di falco Erik, Pirjevčeva 7, Solkan, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
5086. p-26058

Dietner Sabina, Topniška 21, Ljubljana,
potni list št. BA 500664. s-26219

Dietner Tomaž, Topniška 21, Ljubljana,
potni list št. AA 66281. s-26218

Dintinjana Veronika, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, potni list št. AA 593914. s-26247

Draksler Gregor, Mavčiče 89, Mavčiče,
potni list št. BA 025626. p-26072

Družovec Jože, Plečnikova ul. 11, Mari-
bor, potni list št. BA 199551. p-26056

Dvoršak Hedvika, Cvetlična 3, Sloven-
ska Bistrica, štampiljko oglate oblike z na-
pisom Žensko frizerstvo Dvoršak Hedvika,
Cvetlična 3, Slovenska Bistrica. m-502

Fabijančič Dejan, Maistrova 20, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 222731. s-26015

Feratovič Amel, Valjavčeva ulica 5,
Kranj, potni list št. AA 704839. s-26030

Filipič Vidko, Stanovišče 3, Breginj, ma-
loobmejna prepustnica, št. AI 98585.
s-26320

Fir Branko, Župančičeva 7, Metlika, pot-
ni list št. AA 642150. g-26328

Fric Lovro, Ulica 1. maja 2, Metlika,
potni list št. AA 641984. g-26327

Gajser Robert, Gubčeva 5, Kranj, potni
list št. AA 344345. g-26071

Godec Terezija, Meža 155 a, Dravograd,
potni list št. AA 000690600. p-26166

Golob Simon, Ul. Poh. bataljona 46,
Zgornja Polskava, potni list št. AA 155294.
p-26026

Gorani Teresa Marija, Cesta OF 40, Ma-
ribor, štampiljko pravokotne oblike Splošna
gradbena in zemeljska dela Gorani Marija
s.p., Cesta OF 40, Maribor, tel. 062/513-455.
m-557

Gradišek Sergeja, Dolenja vas pri Kr-
škem 51 c, Krško, potni list št. AA 127073.
p-26142

Graovac Dragan, Heroja Šlandra 19, Ma-
ribor, štampiljko oglate oblike z napisom
Sadno zelenjavni vrt Agrum. m-500

Horvat Hermina, Prosenjakovci 56, Pro-
senjakovci, potni list št. AA 212533.
p-26175

Humar Marjeta, Moste 2 č, Komenda,
potni list št. AA 520903, izdala Upravna
enota Ljubljana 24. 9. 1992. s-26066

Janko Albina, Belokriška c. 37, Porto-
rož, potni list št. BA 228329. p-26003

Jenc Matejka, Podgorje 32/A, Kamnik,
potni list št. BA 127437. s-26129

Jeremić Radica, Kolodvorska 2 c, Men-
geš, potni list št. AA 492218. s-26222

Jeršan Vid, Smrtnikova ulica 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 215539. s-26141

Kališnik Darja, Zduša 16, Kamnik, potni
list št. AA 010585. s-26212

Kapić Elvis, Mestni vrh 29, Ptuj, potni
list št. AA 263916. p-26068

Kastelic Alojzij, Zalog pri Škofljici 9,
Škofljica, potni list št. AA 81127. g-26185

Klančar Leopold, Ziherlova 43, Ljublja-
na, potni list št. AA 602321. s-26215

Klančar Maja, Opekarska 10 b, Ljublja-
na, potni list št. AA 715801. s-26216

Klančar Marija, Opekarska 10 b, Ljub-
ljana, potni list št. AA 677724. s-26214

Klančar Vesna, Opekarska 10 B, Ljub-
ljana, potni list št. AA 715804. s-26217

Kobal Bogdan, Vedrijan 26, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 286387. p-26039

Kozina Mojca, Bračičeva 17, Kočevje,
preklic potnega lista, objavljen v UL, št. 9/
96. s-26181

Koščak Franci, Hauptmance 37, Ljublja-
na, potni list št. BA 287698, izdal MSNZ
Ljubljana. s-26149

Krajnik Potisk Irena, Mucherjeva 1,
Ljubljana, potni list št. BA 45897. s-26094

Kralj Boris, Prešernova ulica 32, Ptuj,
potni list št. AA 615274. s-26366

Krašna Angela, Cesta IX korpusa 1, Aj-
dovščina, potni list št. AA 425928. p-26083

Kren Valič Mihaela, Sončna pot 6 A,
Portorož, maloobmejno prepustnico, št. AI
57942. p-26082

Kreslin Boštjan, Zgornja Hudinja 34, Ce-
lje, preklic potnega lista, objavljen v UL, št.
54/95. s-26342

Kuzmin Iris, Bilje 135, Renče, potni list
št. BA 258305. p-26041

Lalič Simona, Koroška c. 7, Maribor,
potni list št. BA 117370. p-26055

Lešnik Marija, Ob gozdu 6, Maribor, pot-
ni list št. BA 161393. p-26069

Lobnik Miroslav, Prušnikova 10, Mari-
bor, potni list št. AA 986207. p-26173

Lončarič Srečko, Jurovska c. 18, Lenart,
potni list št. 298000. m-441

Masterl Anton, Delavska ul. 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 938838, izdala UE Ljub-
ljana. s-26138

Mavrič Franko Marjo, Vrhpolje pri Koj-
skem 3/a, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 20185. p-26040

Mesarič Danica, Ptujska gora 90, Ptuj-
ska gora, potni list št. AA 17033. s-26322

Mikola Franc, 7. juli 10/a, Beograd, pot-
ni list št. AA 000636566. p-26053

Močnik Ciril, Spominska 13, Celje, pot-
ni list št. AA 836933. p-26029

Nadižar Milan, Šorlijeva ulica 22, Kranj,
potni list št. BA 431505. s-26343

Nahtigal Anton, Vrhovo pri Žužember-
ku 10, Žužemberk, potni list št. BA 356518.
p-26080

Nikolov Živko, Ljubljanska cesta 56, Ce-
lje, potni list št. BA 514655. g-26112

Petek Violeta, Ruska 17, Maribor, potni
list št. BA 372296. p-26044

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Pirih Rosa Alenka, Jurčičeva 16, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 493560, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-26158

Požeg Boris, Prušnikova 54, Ljubljana,
potni list št. AA 936514. s-26037

Popijal Matjaž, Smoletova ul. 10, Mari-
bor, potni list št. AA 147331. p-26074

Poredoš Simon, Zenkovci 26, Bodonci,
potni list št. AA 621231. p-26043

Potokar Jure, Pod brezami 29, Ljubljana,
potni list št. AA 593642. s-26078

Prhavc Marija, Cesta svobode 4, Bled,
potni list št. AA 422219. s-26120

Prodnik Primož, Solčava 75, Mozirje,
potni list št. AA 248887. p-26027

Pupis Vid, Tomšičeva 3, Logatec, potni
list št. BA 4476. s-26367

Pustovrh Igor, Trg Prešernove brigade 6,
Kranj, potni list št. BA 280742. s-28094

Radošević Ćedomir, Detzeljica 5, Tržič,
potni list št. AA 190152. p-26066

Ramče Nuhi, Kolodvorska c. 2/a, Men-
geš, potni list št. AA 816989. s-26331

Ranfl Zdenka, Borovci 9 A, Dornava,
potni list št. AA 773047. g-26326

Rastoder Ramzija, Strmeckijeva ulica 26,
Ljubljana, potni list št. BA 313619. s-26171

Regina Marija, Grčica Milenka 1, Beo-
grad, potni list št. AA 953239. s-26160

Rupar Jožef, Klanec 78, Škofljica, potni
list št. AA 971837. s-26109

Stjepanovič Veseljka, Ulica Rašiške če-
te 17, Mengeš, potni list št. AA 761658.
s-26359

Stojilkovič Ljubiša, Kajuhova 9, Kranj,
potni list št. AA 496933, izdala UE Kranj.
s-26361

Strmšek Karmen, Zelenjavni trg 8, Pi-
ran, potni list št. AA 506742. g-26207

Stupica Andrej Franc, Ul. M. Mikuža
20, Ljubljana, potni list št. BA 333302.
s-26378

Sztyc Mišel, Ul. V. Vodopivca 115, R.
dolin, Nova Gorica, potni list št. AA 982836.
p-26042

Šavle Andrej, Vanganel 320, Koper, pet-
letno listino, št. 7518. p-26077

Šinkovec Olga, Vače, Klenik 10, Litija,
potni list št. BA 170363. s-26279

Šišarica Milorad, Čopova ulica 25, Ce-
lje, potni list št. AA 541427. p-26071

Šoster Alojz, Puhova ulica 4, Ljubljana,
potni list št. AA 306429. s-26164

Šoster Valerija, Frankolovo 29,
Frankolovo, potni list št. AA 38810.
g-28097

Štangelj Robert, Črmošnjice pri Stopi-
čah 40, Novo mesto, potni list št. AA
758982. p-26120

Štor Zdravko, Linhartova c. 19, Ljublja-
na, potni list št. BA 312830, izdal MSNZ
Ljubljana. s-26151

Šumberac Romano, Lucija, Liminjanska
81, Portorož, potni list št. AA 200092.
p-26168

Šuštarič Helena, Semič 30, Semič, potni
list št. BA 200939. p-26004

Taraniš Zemira, Laze 18, Novo mesto,
potni list št. AA 554311. p-26078

Trunečkova Františka, Ukmarjeva 6, Lu-
cija, Portorož, potni list št. AA 200165.
s-26333

Ušaj Peter, Vipolže 30, Dobrovo, potni
list št. AA 351079. p-26038

Varga Igor, Strmeckijeva 22, Ljubljana,
potni list št. BA 197945. s-26110

Veliči Muhamet, Spodnje Gameljne 26
b, Ljubljana, potni list št. AA 762027.
s-26364

Vidovič Ljiljana, Koroška 63, Maribor,
potni list št. AA 810230. p-28061

Vodišek Ciril, Zlatiličje 11 P, Maribor,
potni list št. AA 569907. p-26045

Volk Živa, Dolga reber 1, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 102934.
g-26253

Vukšinič Stanislav, Ulica 1. maja 5, Met-
lika, potni list št. AA 142280. g-26113

Vurkeljc Karlo, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 14760. s-26238

Zafred Anica, Streliška c. 30, Maribor,
potni list št. BA 85416. p-26009

Zafred Matjaž, Streliška c. 30, Maribor,
potni list št. BA 84625. p-26010

Zajc Zorica, Borštnikova 112, Maribor,
potni list št. AA 725234. p-26025

Zupančič Miloš, Šklendrovec 44, Zagor-
je, potni list št. BA 464799. s-26074

Železnik Mitja, Velika Štanga 21, Litija,
potni list št. AA 445992. s-26261

Žohar Aleš, Trg mladinskih del. brigad
1, Ljubljana, potni list št. AA 119569.
s-26357

Druge listine

Adriatic d. d., Ljubljanska c. 3 a, Koper,
zavarovalno polico, št. 57994. g-26025

Adriatic d. d., Ljubljanska c. 3 a, Koper,
zeleno karto, št. 298626. g-26026

Adriatic d. d., Ljubljanska c. 3 a, Koper,
pobotnico, št. 1015816. g-26035

Adriatic d. d., Ljubljanska c. 3 a, Koper,
pobotnico, št. 1012000. g-26040

Adriatic d. d., Ljubljanska c. 3 a, Koper,
zavarovalno polico, št. AA-PON-1, št.
55920. g-26048

Adriatic d. d., Ljubljanska c. 3 a, Koper,
zavarovalno polico AA-PON-1 PON, št.
55914. g-26049

Adriatic d. d., Ljubljanska c. 3 a, Koper,
zeleno karto, št. 263340. g-26063

Adriatic d. d., Ljubljanska 3 a, Koper,
zavarovalno polico, št. 1-AO-01, št.
0408232. p-26016

Adriatic d. d., Arh. Novaka 13, Murska
Sobota, zavarovalno polico, št. 1-AO št,
256811, 256812 in zeleno karto 168431.
p-26017

Alagič Aleš, Vlada Žigerja 8, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101118.
m-434

Aljič Hariz, Zolajeva 12, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu ŠC TAM Mari-
bor, letnik 1982. m-508

Anžič Miha, Vranja pot 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14251.
s-26248

Andrejc Bojan, Kajuhova c. 12, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 23075.
p-26143

Arah Matjaž, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-26370

Arnuš Edvard, Ilirska 16, Maribor, zava-
rovalno polico, št. 0274206. m-515

Avto Luky d. o. o., Tržišče 9, Rogaška
Slatina, zavarovalno polico, št. 0312983.
g-26232

Avšič Tina, Ljubljanska ul. 1 a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu III. gimnazi-
je Maribor. m-402

Ačko Zlatko, Veliko Tinje 5, Zgornja
Ložnica, zavarovalno polico, št. 0387769.
m-471

Baželj Viljem, Bezje 2, Kranjska gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-26183

Babnik Aleksander, Hudovernikova 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 34467.
s-26111

Bac Luka, Tržaška 49, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 35049. s-27073

Bahun Zdenko, Cesta na Golico 10/b,
Jesenice, spričevalo 8. razreda OŠ. g-26240

Bajec Majda, Pivska ulica 01, Postojna,
potrdilo o opravljenem higijenskem mini-
mumu, št. 43/95, izdano 5. 12. 1995.
g-26277

Bangoura Patrick, Ulica bratov Učakar
96, Ljubljana, delovno knjižico. s-26263

Banjič Jusuf, Flisova 55, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 57466. m-525

Basailović Tomaž, Pušče 9, Velike
Lašče, delovno knjižico. s-26334

Begar Franc, Lucova 16, Gornji Petrov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 13636. p-26047

Bektaševič Kelim, Podlubnik 154, Škof-
ja LOka, vozovnico, št. 446606. g-26234

Benedičič Žane, Prezrenje 20, Podnart,
zaključno spričevalo ekonomske srednje šo-
le v Radovljici. g-26192

Benkič Primož, Gregorčičeva 37, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 27244.
p-26049

Beribak Andrej, Rozmanova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 350053, reg. št. 175302. s-26210

Bertoncelj Branka, Resljeva cesta 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 365413.
s-26020

Bervar Boštjan, Heroja Maroka 5, Sev-
nica, službeno izkaznico MORS, št. B-2072.
g-26196

Bevc Marjan, Gabrska 41/b, Trbovlje,
spričevalo 2. letnika Kovinarske šole v Tr-
bovljah, izdan leta 1992. g-26162
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Bibič Elio, Pusterla 3, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. SI 5989, izdala
UE Piran. g-26275

Bidovec Marko, Terčeva 49, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84295.
m-474

Bilajanc Edin, Dežmanova ulica 3, Les-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15451. s-26121

Bilbija Marjan, Nadgoriška cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145637, reg. št. 144491. s-26348

Bizjak Aleš, Zagrad 12 F, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 36939/AB. p-26037

Bizjak Urška, Ljubljanska 3/a, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole
v Mariboru, šolsko leto 92/93. m-476

Blažič Barbara, Verje 28 a, Medvode,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost v Ljubljani, izdana leta 1990. s-26003

Blagojevič Vesna, Spodnji Rudnik c. V,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
008794. s-26043

Božič Rok, Zagon 35 a, Postojna, zava-
rovalno polico, št. 0320027. g-26041

Bogomolec Dragutin, Menardova ulica
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 1014715, reg. št. 71454.
s-26369

Bohanec Miran, Stara nova vas 18 a,
Križevci, zeleno karto, št. 324762. p-26013

Bohinc Milena, Kejžarjeva 37a, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
605663. g-26272

Bohm Alenka, Pesnica 43, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10050. m-426

Bojovič Rajko, Pot na Mah 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812162, reg. št. 138799. s-26031

Borak Jožef, Šolska 15, Lucija, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6190. g-26197

Borkovič Danica, Drenovec 2 a, Vinica,
spričevalo trgovsko poslovodske šole, izda-
no 1974 v Brežicah. g-26050

Borovšak Petra, Natašina pot 2, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor. m-431

Bosak Tatjana, Strma ul. 5, Maribor, di-
plomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Mariboru, letnik 1985. m-397

Branc Gregor, Tavčarjeva 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat., št. S 1080164.
g-26167

Bratušek Mirjana, Brilejeva ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-26075

Bregant Studen Suzana, Smledniška 132
a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30423, izdala UE Kranj. g-26296

Bregovič Jožef, Sp. Korena 69, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 32360. m-489

Breznik Jožef, Potrčeva 13, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2126. g-26201

Brlec Tomaž - Boštjan, Trubarjeva cesta
59, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 156041. s-26316

Brumec Štefan, Sp. Nova vas 42, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 11986. g-26089

Brunet Nika, Sketova 13, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 20401.
s-26182

Bubalo Marija helena, Cesta 6. maja 5,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2999. s-26355

Bubnič Boris, Brce 9, Ilirska Bistrica,
vojaško knjižico, št. AP 033979. g-26299

Burkelc Srečko, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 39687. s-26352

Cehtl Milan, Hrastje 55, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 105584.
m-417

Cerovšek Matjaž, Srednje Pijavsko 7,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 11302. p-26063

Cesar Marta, Prešernova 24, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
05457, reg. št. S 000010179. s-26323

Chiarelli Tanja, Beblerjeva 6, Koper, za-
varovalno polico, št. 0270981. g-26270

Cigan Marko, Cesta v Rošpoh 65 a, Kam-
nica, študentsko izkaznico, št. 61106750.
m-406

Ciglar Danica, Osluščici 6, Podgorci,
spričevalo komercialne šole Ptuj. g-26060

Cigler Franc, Sv. Lovrenc 98, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S79878. p-26073

Cimerman Hilda, Stara nova vas 71, Kri-
ževci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. 2078. p-26172

Colarič Mateja, Jablance 17, Kostanje-
vica na Krasu, vozniško dovoljenje. p-26018

Cotič Damjan, Stritarjeva 13, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. F. p-26052

Cvetko Danilo, Gosposvetska 3, Mari-
bor, zaključno spričevalo Poklicne šole za
voznike motornih vozil v Mariboru na sred-
nji kmetijski šoli. m-511

Cvetko Dragan, Gorišnica 38, Gorišnica,
potrdilo o znanju CPP, št. 8178. g-26282

Ćelovandić Miro, Sanski most, zaključ-
no spričevalo Srednje gradbene šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1972. s-26058

Čampa Rok, Maroltova ulica 8, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Franceta Bev-
ka v Ljubljani, izdano leta 1989. s-26188

Čater Vesna, Trstenjakova 9, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj, šol-
sko leto 72/73. m-455

Čebulj Jana, Suhadole 3, Komenda, spri-
čevalo III. letnika Srednje vzgojiteljske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1995. s-26250

Čeliković Velimir, Tuzla, zaključno spri-
čevalo Srednje gradbene in ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 1979. s-26312

Čermelj Klavdij, Ustje 39 b, Ajdovščina,
zaključno spričevalo Srednje lesarske šole,
izdano leta 1984. p-26076

Černič Andreja, Dobrunjska cesta 58,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdana leta 1980, na ime Aleksič
Andreja. s-26224

Čoso Sonja, Puhova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885748, reg. št. 176707. s-26088

Čretnik Andreja, Zelena 25, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije Mari-
bor, izdana leta 1991 in 1992. m-450

Črešnar Jožef, Konjiška c. 6, Oplotnica,
zaključno spričevalo Gradbene poklicne šo-
le v Mariboru, letnik 1974. m-409

Čuden Marija, Alpska 68, Lesce, zava-
rovalno polico, št. 0238975. g-26276

Džananović Edina, Brodska 38, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 32583.
s-26176

Džurič Vasko, Smetanova 86, Maribor,
diplomo Srednje strojne in metalurška šole
v Mariboru, letnik 1988. m-482

Damjanovič Vujadin, Branešci, Čelinac,
diplomo IKŠ Maribor, šolsko leto 88/89.
m-478

Davidovič Biljana, Hraše 45 A, Smled-
nik, vozniško dovoljenje, kat. S 653887.
s-26169

Demšar Boris, Ploderšnica 12/a, Jakob-
ski dol, spričevalo Srednje gradbene šole-
Maribor, letnik 1989. m-457

Demšar Joško, Sveti Duh 28, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje. g-26108

Derglin Benjamin, Kompolje 89, Videm
Dobrepolje, spričevalo 8. razreda OŠ C. Štu-
par, izdan leta 1994. s-26172

Dermastja Tončka, Litijska c. 317, Do-
brunje, dijaško mesečno vozovnico, št.
11792. s-26069

Dietner Elixon, Recenjak 20, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Mariboru, letnik
1990. m-510

Djukanović Miha Vladimir, Kvedrova
36, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 15635. s-26117

Dobaj Cvetka, Cesta 14. divizije 4, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Mariboru. m-401

Dobovišek Miroslav, Kerševa 1, Vojnik,
zavarovalno polico, št. 107560. p-26167

Dolinar Helena, Tovarniška 30, Preser-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30640.
s-26251

Dolinšek Petra, Šempeter 58/a, Šempe-
ter v Sav. dolini, listek, št. 3657 pri urarju
Trglavčniku. m-530/A

Drakula Dragan, Heroja Šlandra 19, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC
TAM, letnik 1980. m-499

Drašler Roman, Šarhova ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
127080. s-26242

Drgajner Zoran, Ulica br. Dobrotinškov
13, Celje, diplomo STŠ - strojni odsek, št. 2/
F 1474. g-26311
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Drozg Jernej, Ciglence 21 a, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
94625. m-419

Dušič Martin, Pišece 12 a, Pišece, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Učiteljišča No-
vo mesto, št. 19, izdano 22. 6. 1968. g-26104

Dvekar Laura, Prušnikova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104536.
m-469

Dvoršak Nataša, Cesta proletaskih bri-
gad 58, Maribor, diplomo Srednje tekstilne
šole - smer frizer, letnik 1991. m-496

Eberl Ines, Spodnji Rudnik c. III/13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21669. s-26259

Egič Mitjan, Bevkova 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, št. S 831377. g-26287

Erceg Tomislav, Sokolska 97, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
v Mariboru, letnik 1994. m-437

Ercegovič Velimir, Goričica 1, Predd-
vor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43552. g-26273

Fabjan Darko, Školova 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7386.
p-26005

Fakin Robert, Prečna pot 3/A, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
32004. g-26038

Ferlež S., Hrvatini 157, Ankaran, zava-
rovalno polico, št. 0359179. g-26027

Ferlič Alojz, Plečnikova 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 23859.
m-493

Feuš Tatjana, Stari trg 1, Ljutomer, ma-
turitetno spričevalo Centra poklicnih šol
Murska Sobota, letnik 1982, izdan na ime
Špindler Tatjana. p-26014

Filak Martin, Grm 2, Gradac, spričevalo
o zaključnem izpitu, št. 36/83 SŠ tehniških
usmeritev Novo mesto. g-26281

Filej Martina, Kraigherjeva 32, Celje, in-
deks fakultete za organizacijske vede v Kra-
nju. g-26168

Fičur Eljo, Malija 12 A, Izola, zavaro-
valno polico, št. 316646. g-26235

Forneci Damijan, Lehen 69, Ribnica na
Pohorju, zaključno spričevalo Trgovske šo-
le , št. 3365. m-424

Freud Mitja, Trebinjska 8, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Kamnik, iz-
dano leta 1995. s-26135

Furek Franc, Štrekljeva 35, Maribor,
spričevalo 1. in 2. razreda Želez. ind. šole v
Mariboru. m-405

Gavez Darinka, Brezovec 62, Cirkulane,
diplomo Gostinske srednje šole v Mariboru,
letnik 1993. m-391

Gačnik Miro, Krka 43, Novo mesto, za-
varovalno polico, št. 0283684. g-26092

Gerečnik Ivan, Zlatoličje 31, Starše, za-
ključno spričevalo Delavske univerze , leta
1976. m-530

Glušac Safet, Lendavske gorice 441,
Lendava, spričevalo o končanem državnem
izpitu za poklicnega voznika motornih vozil
Ježica. s-26072

Gogov Eva, Frankovo naselje 169, Škof-
ja Loka, vozovnico, na relaciji Trata - Škof-
ja Loka. p-26033

Goljevšek Nada, Gregorčičeva 13, Mari-
bor, delovno knjižico. m-398

Gonšek Jožef, Kojnkovec 3 a, Rogaška
Slatina, spričevalo 8. razreda OŠ. g-26206

Gorenc Anita, Celovška cesta 269, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Ledina, izdano leta 1991. s-26127

Gornik Jaka, Celovška cesta 189, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ljubljana - Šiška, izdano leta 1995. s-26298

Grabnar Stanislav, Papirniški trg 8, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 310883.
s-26175

Gradnik Tim, Trubarjeva 27, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4734.
s-26154

Grager Kristina, Trg revolucije 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98188. m-412

Grajžl Samarkanda, Rimska ploščad 17,
Ptuj, indeks Pravne fakultete v Mariboru.
m-522

Gregorič Bernard, Kal 10, Zagradec, de-
lovno knjižico. s-26337

Grobler Danijel, Shakespearova 6, Mari-
bor, diplomo SKSMŠ Maribor, letnik 1990.
m-422

Grom Lap Luka, Posavec 4, Podnart, vo-
zovnico, št. 453528. g-26191

Gruden Maksimiljan, Zofke Kvedrove 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 241032, reg. št. 42764. s-26131

Grujičič Tanja Tatjana, Pot k Savi 26,
Ljubljana, prometno dovolenje za čoln, št.
02/03-1837/80. s-26374

Habe Jaka, Lužiško srbska 15, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 19516.
s-26285

Habicht Maja, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
30840. s-26136

Halič Davorin, Ciringa 8 a, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
3307. m-529

Han Štefan, Trubarjeva 26, Celje, spri-
čevalo. p-26019

Hercog Alenka, Komenskega 9, Mari-
bor, spričevalo 8. razreda Draga Kobala v
Mariboru, letnik 1969. m-512

Hliš Lidija, Osojnikova 22, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 26675.
g-26243

Hojs Božena, Ul. heroja Šlandra 27, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Pedagoške šole
Maribor, šolsko leto 80/81. m-466

Horvat Goran, Nizke 43, Rečica ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 2177.
p-26046

Horvat Jerneja, Nad reko 15, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kme-
tijske šole, št. 8, šolsko leto 90/91. m-467

Horvat Sašo, Golnik, vozovnico, izdal
Alpetour Škofja Loka. g-26100

Horvat Sebastjan, 8. februar 43, Miklavž,
zeleno karto, št. 286-970. m-420

Horvat Zmago, Devova 7, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Gradbene srednje šole B.
Kraigherja, šolsko leto 83/84. m-468

Hotko Andrej, Mladinska ulica 12, Do-
bova, zaključno spričevalo Poklicne avto-
mehanične šole v Ljubljani, izdano leta
1978. s-26329

Hovnik Zoran, Rimska 17, Ptuj, spriče-
valo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Mariboru, šolsko leto 93/94. m-488

Hribar Aljaž, Kalinškova 27, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. HG, št. S 2804992,
reg. št. 39717. g-26284

Hribar Vladimir, Črtomirova 34, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9780.
g-26244

Hudeček Viktor, Hrušica 68, Jesenice,
delovno knjižico. g-26309

Humar Margerita, Zvezda 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38116.
s-26130

Humljan Miran, Cesta herojev 64, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 16001, izdala UE Novo mesto. g-26204

Husec Ugo, Kal 24 A, Pivka, zavaroval-
no polico, št. 0320038. g-26087

Hušidić Enver, Drčeva luka 90, Velika
Kladuša, zaključno spričevalo Srednje grad-
bene šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
s-26178

Huč Brigita, Gabrščkova ulica 103, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 390704 in ze-
leno karto, št. 0380130. s-26375

Ilc Blaž, Naklo, vozovnico, št. 452734,
izdal Alpetour Škofja Loka. g-26103

Ilijevec Valentina, Lovrenc na Dravskem
polju 24 D, Lovrenc, indeks EPF Maribor,
št. 81484865. m-485

Intihar Urška, Iška vas 34, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1627 kombinirana,
izdal LPP. s-26005

Ivanič Dušica, Mucherjeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
105974. s-26318

Ivanič Uroš, Sneberska cesta 127 b,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20687, izdal LPP. s-26064

Jack Point d. o. o., Mlinska ul. 1, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 1-AO-01, št.
0274446-pon-1. št. 071353. m-481

Jakobčič Bojan, Ljubljanska cesta 33,
Kočevje, diplom št. II-1602, izdala Srednja
lesarska šola v Ljubljani 27. 11. 1990.
s-26147

Jakomin Valerij, Ul. Istrskega odreda 2,
Koper, potrdilo o usposobljenosti za Vodi-
telja čolnov, št. 02/03-657/ KP - 495.
g-26274

Jakopin Mateja, Dornice 9, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 842281,
reg. št. 148319. s-26114

Jakovec Gašper, Brilejeva 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9644.
s-26096
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Jamnik Janez, Kamnik pod Krimom 111,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
47379, S 484441, izdala UE Ljubljana.
s-26011

Jankovič Aleksander, Podlubnik 158,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15482. s-26335

Janušič Mateja, Kosova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
136182, S 933246, izdala UE Ljubljana.
s-26001

Jekovec Milena, Kovorska 17, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Celje, šolsko leto 81/82, na ime Jug Milena.
g-26245

Jelenc Blaž, Ulica Željka Tonija 15,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16429, izdal LPP. s-26067

Jeras Grega, Podreča 44, Mavčiče, vo-
zovnico, št. 464981, izdal Alpetour Škofja-
Loka. g-26093

Jereb Mitka, Ptujska 20, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 15322.
s-26145

Jeršin Franci, Slape 128, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 89896,
reg. št. 114601. s-26347

Ješovnik Boštjan, Kozji vrh 26, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Maribor, letnik 1993.
m-448

Ješovnik Suzana, Komarnica 2, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9511.
m-479

Jordan Jože, Žiganja vas 75, Duplje, spri-
čevalo za voznika cestno motornih vozil,
izdala Kovinarska šola Škofja Loka, leta
1974. s-26307

Jotanovič Gordana, Pijava Gorica 63,
Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
911/1311. s-26013

Jovanoski Natalie, Ljubljanska cesta 33,
Radovljica, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-26239

Jurman Vanja, Glinškova 14, Maribor,
diplomo srednje družboslovne šole, št. I. D.
J 643 reg. št. 234082, izdana leta 1989.
m-433

Kadivec Darja, Repnje 10 A, Vodice,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1993. s-26349

Kajdiž Karno, Puhova ulica 16, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-26260

Kanceljak Olga, Zofke Kvedrove ulica
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 175110, S 770162, izdal MSNZ
Ljubljana. s-26303

Kandžič Dževat, Ljubljana, diplomo PTT
šole v Ljubljani, izdana leta 1983. s-26199

Karamović Rizah, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC TAM,
letnik 1977. m-507

Karnjuš Nataša, Otona Župančiča 33, Ča-
kovec, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Sred-
nje šole tiska in papirja, leto vpisa 87/88.
s-26016

Karo Rudolf, Dragučova 27/a, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
47718. m-527

Karo Sašo, Mariborska 49, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 93539. m-460

Kašnik Marijana, Gosposvetska 3, Slo-
venj Gradec, spričevalo 1. 3. in 4. letnik
Srednje zdravstvene šole Juga Polak. m-404

Kebe Nevenka, Trg Pavla Rusta 4, Vipa-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
579705, izdala UE Ajdovščina. g-26055

Kerčmar Mateja, Rožno naselje 36, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31753.
p-26048

Kerčmar Nataša, Podmolniška 89, Do-
brunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
161985. s-26321

Ketiš Ervin, Letonjeva 2, Maribor, potr-
dilo o zaključnem izpitu Gradbenega šol-
skega centra Borisa Kraigherja v Mariboru,
leta 1976. m-425

Kirn Stanislava, Breg pri Borovnici 4,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole za kemijo v Ljubljani,
izdano leta 1974. s-26004

Kladnik Marjana, Kurilniška ul. 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82844. m-407

Klampfer Jožica, Zg. Korena 62, Zgor-
nja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 247884. m-394

Klampfer Leopold, Zg. Korena 62, Zgor-
nja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 67089. m-395

Klaneček Darinka, Ruška 95, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95828.
m-526

Klužar Jani, Kranjska 7, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 19255.
g-26190

Kožel Robert, Švabičeva ulica 1, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-26124

Kobilica Tina, Židovska 14, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika in obvestilo o
uspehu o maturi I. gimnazije Maribor. m-451

Kocjan Franc, Ardro 16, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEF, št. 3133, izdala UE
Krško. p-26012

Kocjančič Aleš, Stritarjeva ulica 4, No-
vo mesto, diplomo Srednje šole pedagoške
in tehniško naravoslovne usmeritve, izdana
leta 1987. s-26262

Kocjančič Rok, Dragomer 83, Domžale,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1612.
s-26229

Kocmut Marija, Jurčičeva 8, Maribor,
zaključno spričevalo Šolskega centra za bla-
govni promet Maribor, št. 198, šolsko leto
62/63. m-462

Koderman Miha, Pot v močilnik 12, Vrh-
nika, dijaško mesečno vozovnico, št. 3196,
izdal LPP. s-26068

Kokalj Ksenja, Ulica Ane Ziherlove 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012000, reg. št. 130087. s-26134

Kokot Ernest, Moškanjci 51, Gorišnica,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole,
šolsko leto 90/91. m-430

Kokot Igor, Marjeta na Dravskem polju
9, Starše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 78091. m-384

Kokošar Danica, Gorenjskega odreda 6,
Kranj, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Ptuj, šolsko leto 65/
66, na ime Neubauer Danica. p-26035

Kolar Tončka, Sarajevska ul. 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
60603. . m-518

Kolarič Miha, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 032672,
izdal LPP. s-26012

Kolednik Ladislav, Stražunska ul. 6, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16124. m-389

Komar Simona, Bernikova ulica 4, Dom-
žale, zavarovalno polico, št. 0342018.
s-26099

Kompan Matej, Kraigherjeva 13, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 32418. p-26032

Konjar Špela, Ribče 32, Kresnice, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 01133.
s-26301

Koprivec Sonja, Lesno Brdo 41 a, 1000
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3065. s-26001

Kores Milena, Račeva 9, Maribor, de-
lovno knjižico. m-464

Koruza Drago, Ul. Arnolda Tovornika 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64977. m-492

Kosi Barbara, Ljubljanska 2, Maribor,
diplomo STRŠ Maribor, letnik 1993. m-501

Kostanjevec Alenka, Nova vas 46, Mar-
kovci, spričevalo 4. letnika Kmetijske sred-
nje šole Ptuj, šolsko leto 93/94. m-473

Kovačevič Vera, Partizanska 63, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
63816. m-392

Kovačič Robert, Maistrova 15, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
8859, izdala UE Radlje ob Dravi. p-26174

Kozina Ludvik, Breže 3, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7328.
s-26123

Kozlevčar Pavla, Stranska pot II/15, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6480. s-263131

Košak Uroš, V Prelogih 11, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro raču-
nalniške šole v Mariboru, letnik 1993.
m-421

Košir Andreja, Trstenik 53, Golnik, služ-
beno izkaznico, št. 866, izdal Telekom Slo-
venije. g-26107

Košir Rok, Celovška 179, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8637, izdal
LPP. s-26314

Kržišnik Medard, Celovška 83, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 28724.
s-26203

Krajnc Darko, Dra. en vrh 10, Zgornja
Velka, spričevalo 3. letnika Srednje meta-
lurške šole v Mariboru, šolsko leto 92/93.
m-454
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Kramžer Vlasta, Škrabčeva 23/a, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Mariboru. m-472

Kramar Davorin, Bratinova 1, Ljubljana,
diploma o končani Srednji naravoslovni šo-
li Ljubljana, izdano leta 1987. s-26358

Kramberger Andrej, Levanjci 29/b, De-
strnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 35943, izdala UE Ptuj. g-26057

Krevatin Rajmond, Lucan 19, Lucija,
Portorož, zavarovalno polico, št. 417704.
g-26105

Križanec Kristina, Ul. Kozjanskega odre-
da 19, Rogaška Slatina, vozniško dovolje-
nje, št. 5524. p-26021

Krivec, Ob lazniškem potoku 70, Lim-
buš, diplomo SKSMŠ v Mariboru, letnik
1988. m-495

Krošelj Danijela, Rigonce 32, Dobova,
potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ce-
lju. g-26101

Krošelj Danijela, Rigonce 32, Dobova,
delovno knjižico, št. 1001. g-26102

Krumpačnik Marinka, Lokovica 38, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13053. p-26147

Kuhar Robert, A. Rabiča 27, Mojstrana,
indeks - predelovalec kovin, št. diplome 320,
izdana leta 1986. g-26236

Kuhelj Danica, Ob žici 3, Ljubljana, za-
ključno spričevalo OŠ Valentin Vodnik ,
izdan leta 1992. s-26350

Kujavec Marija, Račka 49, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3726.
m-452

Kunej Anica, Stolovnik 68, Brestanica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33889.
s-261953

Kunst Ivan, Molje 101, Koper, zavaro-
valno polico, št. 0316917. g-26189

Kushaj Adem, IX korpus 6, Idrija, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424441709.
s-26194

Kuštrin Helena, Srednje Gameljne 30 A,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934956, reg. št. 111426. s-26085

Ladič Samo, Pevšonava 25 a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30174.
g-26269

Lamovšek Danijel, Hlebce 41, Lesce, za-
varovalno polico, št. 0345645. g-26062

Lampič Klaudija-Brigita, Stanežiče 1,
Ljubljana-Šentvid, indeks, izdala Filozof-
ska fakulteta v Ljubljani leta 1990. s-26148

Lampret Skutnik Jožica, Pameče 278,
Slovenj Gradec, spričevalo o končani šoli
za prodajalce, šolsko leto 77/78. g-26045

Lapornik Vesna, Trg na stavbah 2, Liti-
ja, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole - smer gradbeni tehnik, iz-
dano leta 1995. s-26084

Lipovec Igor, Ažbetova 22, Maribor, di-
plomo Srednje kmetijske šole v Mariboru,
letnik 1988. m-514

Lorenčič Darko, Zg. Velka 65, Zgornja
Velka, zavarovalno polico, št. 0263393.

Lovšin Andrej, Jamova cesta 54, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44243, reg. št. 115968. m-463

Lužaj P., Stružno 7, Novo mesto, zava-
rovalno polico, št. 0392823. g-26283

Lubej Roman, Zg. Grušovje 12, Oplotni-
ca, diplomo Gostinske šole v Mariboru, let-
nik 1984. m-423

Luttenberger Zvonka, Irgoličeva 57, Ho-
če, diplomo Srednje družboslovne šole v
Mariboru, letnik 1983. m-497

Mahnič Dragica, Preglov trg 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146959, reg. št. 120493. s-26036

Mally Eva, Potrčeva 2, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 17076. s-26209

Mamič Tino, Bevkova ulica 5, Ajdovšči-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 28840,
izdal LPP. s-26065

Marš Nataša, Bračičeva c. 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19408.
p-26145

Mavher Maja, Zrkovska 92, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, letnik 1995. m-458

Maček Branko, Cirknica 8, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2298.
m-447

Mecilošek Robert, Vojkova cesta 52,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 1961. s-26302

Medvešček Boris, Moša Pijade 13, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu avto-
mehanske šole Maribor, letnik 1975. m-445

Medvešček Boris, Moša Pijade 13, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-444

Melanšek Darja, Lokovica 143, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19689,
izdala UE Velenje. p-26007

Merhar Sabina, Bezenškova 43, Mari-
bor, indeks NTF - oddelek za kem. izobra-
ževanje in informatiko.

Mešić Alen, Gašperšičeva ulica 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26714.
s-26032

Mihalič Dragica, Cmureška c. 1, Lenart,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz
telesne vzgoje, št. 687, izdano leta 1974.
m-701

Miklavčič Lojze, Podgorska 22, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39492,
izdal LPP. s-26007

Miklič Irena, Hruševska cesta 58, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0309563, izda-
la Zavarovalna družba Adriatic. s-26346

Miklič Sandra, Ulica Tončke Čečeve 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20750. s-26133

Milakovič Zoran, Pod gozdom 10, Tr-
bovlje, delovno knjižico, št. 516. g-26286

Miškovič Igor, Kolodvorska 21, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3298.
s-26231

Modic Milan, Belokranjska 23, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. AO 0283808.
g-26198

Mujdžić Ismet, Koraj, Koraj, diplomo
Srednje gradbene šole v Ljubljani. s-26033

Mujdžič Izet, Koraj, Koraj, diplomo Sr-
tednje gradbene šole v Ljubljani, izdana leta
1978. s-26034

Muri Andrej, Zgornje Jezersko 73, Zgor-
nje Jezersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1033083, reg. št. 45442, izdala
UE Kranj. s-26205

Murko Silvo, Spodnji Žerjavci 79, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9179.
m-503

Murko Vesna, Maistrova 5, Lenart, de-
lovno knjižico. m-408

Mustafa Bojan, Ptujska c. 105, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 26405.
m-410

Muster Čenčur Ana Marija, Celovška ce-
sta 122, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 95294, S 732373, izdala UE Ljub-
ljana. s-26014

Nadižar Milan, Šorlijeva ulica 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1078479, reg. št. 29873, izdala UE Kranj.
s-26344

Natek Kristijan, Prušnikova 52, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95729. m-442

Nezirović Saša, Hrastovec 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 23333.
p-26146

Novak Marko, Florjan 254, Šoštanj, ob-
vestilo o doseženem uspehu pri maturi.
p-26171

Novak Petra, Griže 40, Griže, dijaško
mesečno vozovnico, št. 23228. s-26144

Novak Tosja, Frankovo naselje 173,
Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico,
št. 728. s-26017

Obed Mojca, Kaniža 14 f, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 58735.
m-520

Obretan Mitja, Bistra 4, Črna, spričevalo
o zaključnem izpitu SSKŠ Ravne na Ko-
roškem, šolsko leto 93/94. g-26278

Ocvirk Marko, Savinškova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. s-26039

Ogorevc Ana, Gorazdova 17, Ljubljana,
spričevalo Gostinske šole v Ljubljani.
s-26132

Omahen Damjan, Cesta na brdo 164,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4961. s-26029

Omnia, Kidričeva 24, Škofja Loka, za-
varovalno polico, št. 0303392. g-26246

Osmankić Irfet, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, spričevalo OŠ Kette - Murn.
s-26095

Pajk Bojan, Derčeva ulica 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S928466, reg. št. 83127. s-26297

Pavlovič Uroš, Skalna pot 1, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 15527.
p-26062

Pehadžič Mehmedalija, Sanski most,
Sanski most, zaključno spričevalo Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1992. s-26125
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Pelcar Silva, Topniška ulica 62, Ljublja-
na, spričevala od 5 do 8. razreda OŠ, izdala
Ljudska univerza v Ljubljani, št. 1/4079.
s-26179

Pen Maruša, Ptujska 49 a, Miklavž, spri-
čevalo 3. letnika III. Gimnazije Maribor,
letnik 1994. m-411

Penko Darinka, Minoritski trg 3, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29477,
izdala UE Ptuj. g-26059

Perkovac Stana, Ulica bratov Učakar 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001969, reg. št. 160213. s-26128

Perme Primož, Adamičeva 11, Grosup-
lje, zavarovalno polico št. 0281726 P. R.
04, 50%, Avtohiše Ljubljana, izdala Zava-
rovalna družba Adriatic. s-26009

Pernuš Mitja, Kovorska cesta 7, Bistrica
pri Tržiču, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8414, izdala UE Tržič. s-26339

Peršl Janez, Vrhovci c XII 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S971713, reg. št. 146927. s-26079

Petelin Borut, Šarhova ulica 10, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje naravo-
slovne šole - gimnazija Bežigrad, izdano
leta 1989. s-26223

Petrič Aleš, Ljubljanska cesta 103, Dom-
žale, indeks Fakultete za strojništvo v Ljub-
ljani. s-26345

Petrušić Živko, Ul. Arnolda Tovornika
8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 80635. m-487

Pielick Apolonija, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596215, reg. št. 102356. s-26080

Pihlar Sonja, Sokolska 32, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 54459.
m-480

Pintarič David, Tržec 12, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-26268

Pirc Janko, Al. Travna 1/a, Jesenice, vpi-
sni list za čoln, št. 01-03-430/1-88. g-26241

Pirih Rosa Alenka, Jurčičeva 16, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
000280404, UE Ilirska Bistrica. s-25157

Pirnat Mojca, Petrovče 42, Petrovče, za-
varovalno polico, št. 0379562. p-26067

Planinšek Branko, Neblo 43, Dobrovo,
vozniško dovoljenje. p-26050

Plestenjak Marjan, Hraše 1, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14598.
g-26052

Pleteršek Borut, Prisojna 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70484.
m-446

Plešnik Simon, Novo polje c. VII/79,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
033960. s-26081

Plut Iztok, Puntarjeva ul. 11, Koper, za-
varovalno polico, št. 0316448. g-26186

Požun Tilen, Resljeva ulica 32, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-26170

Podboršek Mihaela, Kovačeva ulica 2 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14048. s-26249

Podgornik Barbara, Srednja Kanomlja
22, Spodnja Idrija, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 30759. s-26002

Podlesnik Stanislav, Mrčna sela 14, Ko-
privnica pri Brestani, zaključno spričevalo
Srednje tehniške šole Krško, izdano leta
1979, št. 736/79. g-26202

Pogorelčnik Gregor, Legen 132a, Šmart-
no/Slovenj Gradcu, spričevalo o končanem
2. letniku SERŠ Velenje, izdano v šolskem
letu 1993/94. g-26264

Polak Tanja, Trg revolucije 18, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10526, izdala UE Trbovlje. g-26295

Poljanšek Matjaž, Hafnerjevo naselje
109, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16034, izdala UE Škofja Loka.
s-26233

Poljanšek Simona, Partizanska 7, Žiri,
spričevalo iz higienskega minimuma, izdala
Srednja mlekarska in kmetijska šola Kranj
leta 1995. s-26265

Popek Ela, Kunaverjeva 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 22721.
s-26076

Popovič Vojkan, Gregorčičeva 33, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15541. g-26046

Poredoš Milena, Mucherjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41777. ps-26137

Potočar Erik, Beblerjev trg 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
187559, S 239318, izdala UE Ljubljana.
s-26230

Potočnik Irena, Vojkovo nabrežje 29,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
24241. s-26371

Potočnik Simon, Erjavčeva 9, Celje,
dvižni listek za ročno uro, št. 354. m-396

Potočnik Vlasta, Goriška 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96080.
m-443

Pretnar Jana, Lamutova 22, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 858. s-26044

Prijatelj Anica, Kompolje 120, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7866.
s-26365

Protner Franja, Trčova 272, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88816.
m-519

Pugelj Jože, Veselova 15, Ljubljana, iz-
pit za opravljanje avtodvigala, izdal Lito-
stroj Ljubljana. s-26267

Pustovrh Zdenka, Trebinjska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. S
584825, reg. št. 38481. s-26187

Pušavec Dunja, Loka 82, Tržič, spriče-
valo 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1995.

Pušnik Aleš, Šentilj 119, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10009.
m-490

Pšeničny Andreja, Vodnikova cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 119001, izdal MSNZ Ljubljana. s-26159

Rahten Iris, D. Kvedra 24, Šentjur pri
Celju, študentsko izk., št. 81444829. m-521

Rajh Sandi, Dolga ul. 12, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 93352. m-449

Rajh Stanko, Borova vas 4, Maribor, za-
varovalno polico, št. 288328. m-399

Rajkovič Ivica, Loška cesta 1, Brezovi-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 1214.
s-26153

Rajkovič Samo, Preglov trg 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7060.
s-26354

Rajzman Štefan, Kozjak pri Ceršaku 29,
Ceršak, delovno knjižico. m-436

Ramič Zuhdija, Trbovlje, diplomo Ru-
darskega šolskega centra, št. 225, izdana
leta 1986. s-26051

Ramšak Anton, Vrunčeva 12, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro šole v Mariboru, letnik 1982.
m-477

Rataj Aleš, Strma pot 26, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 18911. g-26047

Ratnik Andrej, Herbesteinova ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-26118

Renko Polona, Prnovše 24, Radeče, in-
deks Tehnične fakultete, št. 93326945.
m-529/A

Rep Bojan, Sodinci 90 a, Velika Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2423,
izdala UE Ormož. g-26023

Repovž Barbara, Pod topoli 13, Ljublja-
na, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-26228

Rizman Marta, Dolga lesa 4, Ormož,
spričevalo Trgovske šole Ptuj, letnik 1978.
m-453

Riznič Pavel, Semiška c. 4, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4042.
p-26059

Rožman Melita, Ul. Kirbiševih 71, Mi-
klavž, spričevalo 4. letnika Gimnazije Mi-
loša Zidanška Maribor. m-429

Rogelšek Ivan, Štrekljeva 60, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
58422. m-491

Rom Peter, Ogorevc 4, Štore, maturitet-
no spričevalo TŠC Celje, izdano leta 1983.
g-26289

Romih Darko, Staneta Žagarja 37, Ra-
dovljica, zavarovalno polico, št. 032928.
g-26021

Rončevič Ivan, Sončno naselje 14, Izola,
zavarovalno polico. g-26290

Rostohar Anja, Golek 25, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16151. .
g-26042

Rot Gašper, Rakitna 108, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1013091,
reg. št. 176242. s-26220

Rozman Jana, Titova 71, Jesenice, spri-
čevalo. g-26308

Rozman Marjan, Janeza Pahorja 6,
Kranj, zaključno spričevalo Iskre Kranj.
g-26056

Rupret Frančiška, Brdnikova ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411904, reg. št. 40708. s-26341
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Rus Milan, Stranska vas 12, Dobrava,
indeks FDV v Ljubljani. s-26252

Rustemi Adnan, Kajuhova 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 44186,
reg. št. 149809. s-26257

Rutar Metka, Ljubinj 25, Tolmin, dijaško
mesečno vozovnico, št. 15063. s-26155

Sabadin Elena, Frenkova 1, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 29722. g-26291

Sadar Andrej, Cesta Krimskega odreda
4, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 0310988,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-26363

Salobir Martin, Cesta prol. brigad 61,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 37110. m-383

Schaeffer Barbara, Puhova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 189228. s-26373

Sedmak Zoran, Mestni trg 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83185.
s-26024

Sekać Velimir, Koledinec 15, Koledinec,
diplomsko spričevalo IKŠ Maribor, letnik
1964. m-505

Senanovič Sanel, Cesta v Gorice 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 81631,
izdal LPP. s-26319

Sernec Baš Ida, Trg Dušana Kvedra 8,
Maribor, spričevalo 3. letnika, šolsko leto
69/70 in maturitetno spričevalo, letnik 1971
Gimnazije Maribor. m-484

Sešel Ivan, Petelinškova 3, Vojnik, za-
varovalno polico, št. 0217615. g-26288

Sicherl Irena, Zoranina 6, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4583.
s-26019

Simčič Jasmin, Rozmanova 24, Ilirska
Bistrica, vojaško knjižico. g-26306

Sinreih Jana, Predilniška ulica 17, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8505.
s-26142

Skaza Slavica, Novo naselje 15, Limbuš,
zaključno spričevalo trgovske šole v Mari-
boru, letnik 1974. m-435

Skobir Franc, Preški vrh 19, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13861. p-26169

Skodlar Silva, Jezerska cesta 99, Kranj,
vozovnico, št. 475144, izdal AlpetourŠkof-
ja Loka. s-26314

Slabe Barbara, Vodnikova cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 165909, S 413030, izdala UE Ljubljana.
s-26139

Slana Marija, Cesta zmage 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 51605.
m-416

Slana Stanko, Polenci 9, Polenšak, potr-
dilo o opravljenem tečaju za upravljalca tež-
ke gradbene mehanizacije, št. 270/77. m-432

Slavec Peter, Komen 18, Komen, vojaško
knjižico. g-26336

Sluga Boštjan, Na grivi 12, Dragomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8737,
izdala UE Vrhnika. s-26083

Smerdel Anita, Pot k Savi 25, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15368.
s-26156

Smole Stanka, Ig 231, Ig, delovno knji-
žico. s-26143

Sodja Peter, Jelovška 28/A, Bohinjska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 0289935.
g-26022

Somlolec Srečko, Mladinska 5, Kidriče-
vo, vozniško dovoljenje, št. 27723. g-26082

Soroszy Janja, Zdešarjeva 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13709.
s-26338

Stamol Sonja, Cesta B. Kraigherja 8, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 19595.
p-26081

Stamol Sonja, C. B. Kraigherja 8/B, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19595. p-26144

Stanovnik Tomaž, Sejmiška ulica 2, Ži-
ri, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
18652. s-26330

Starovašnik Ljubica, Zg. Rečica 25,
Laško, zavarovalno polico, št. 101539.
p-26148

Stjepanovič Jasna, Partizanska 46, Škof-
ja Loka, diplomo Srednje trgovske šole.
p-26022

Stjepanovič Veseljka, Ulica Rašiške če-
te 17, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 28282. s-26360

Stojiljkovič Ljubiša, Kajuhova 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
474640, št. reg. 9042, izdala UE Kranj.
s-26362

Stojič Gojko, Ulica Prekomorskih Bri-
gad 8, Postojna, zavarovalno polico, št.
0303341, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-26271

Stražišar Jože, Zelše 12, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6809.
s-26221

Strelec Alojz, Bukovci 62/A, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6209,
izdala UE Ptuj. g-26161

Strnad Miha, Ročigajeva 8, Kranj, in-
deks, št. 36629. g-26184

Stropnik Andrej, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17912,
izdal LPP. s-26173

Svenšak Rok, Koroška 5, Ruše, spriče-
valo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Mariboru, letnik 1993. m-475

Šebjanič Robertina, Naselje ljudske pra-
vice 25, Murska Sobota, indeks, št.
71088094 Pravne fakultete Maribor. m-528

Šiler Damijana, Fala 8, Selnica ob Dra-
vi, diplomo Srednje ekonomske šole v Ma-
riboru, letnik 1985. m-494

Šinkar Alojzija, Razdeviškova 4, Ljub-
ljana, izkaznico zaupanja, št. 213-692.

Širme Miha, Ul. bratov Babnik 22, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29684
D, izdal LPP. s-26006

Širnik David, Otiški vrh 153, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. 5419. p-26054

Škerlak Srečko, Borštnikova ul. 57, Ma-
ribor, diplomo SKSMŠ v Mariboru, letnik
1985. m-517

Škilan Neža, Drenov grič 152 a, Vrhni-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 3056.
s-26146

Škofič Danilo, Koroška 59, Maribor, ma-
turitetno spričevalo I gimnazije Maribor, let-
nik 1980. m-461

Škraban Franc, Murnova 17, Murska So-
bota, zavarovalno polico, št. 304037.
p-26015

Škrablin Romana, Spodnje Negonje 5 A,
Rogaška Slatina, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 10889. s-26116

Šmuk Štefan, Trnje 1, Škofja Loka, spri-
čevalo 8. razreda OŠ, izdan leta 1984 pri
Ljudski univerzi v Kranju. g-26091

Šnajder Drago, Nasova 32, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8263.
p-26060

Šolaja Edina, Podgorska 23, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7384.
g-26193

Šolar Jože, Gorkičeva ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
200289, S 973781, izdala UE Ljubljana.
s-26305

Šoster Alojz, Puhova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
111846. s-26165

Špernajk Robert, Prušnikova 30, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
96805. m-504

Špes Brigita, Vrbno 24, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8378.
p-26075

Špes Franc, Pesniško dvor 24, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
2808. m-486

Špilak Drago, Juršinci 28, Juršinci, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovi-
narske šole v Mariboru, letnik 1977. m-413

Špindler Aleš, Črtomirova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 63160, reg. št. 12154. s-26310

Šprinčnik Vojko, Flekušek 5, Jakobski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7478. m-390

Štebe Matjaž, Gora pri Komendi 18 a,
Komenda, zavarovalno polico, št. 308968.
g-26097

Štekovič Mirko, Polene 21, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11405. p-26030

Štupnik Anton, Videm 39 B, Videm Do-
brepolje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje lesarske šole v Škofji Loki, letnik1 74/
75, 75/76 in 76/77. s-26077

Šuster Aleš, Linhartova cesta 62, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645044, reg. št. 129416. s-26356

Šuvar Anton, Klinetova 14, Maribor, za-
ključno spričevalo Trgovske šole v Maribo-
ru, letnik 1972. m-440

Švajger Maja, Grablovičeva 30, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17524.
s-26054
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Tavčar Lidija, Kostanjeviška cesta 3, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-26061

Terbuc Darinka, Dornjava 116/b, Dor-
nava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35940 , izdala UE Ptuj. g-26255

Terčelj Marjan, Grivška pot 35, Aj-
dovščina, indeks, št. 93335332 - duplikat
Fakultete za gradbeništvo. m-465

Tibaut Manuela, Velika Polana 205, Ve-
lika Polana, vozniško dovoljenje. p-26034

Tikvič Srečko, Ulica Žetalskega jožeta
10, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27474, izdala UE Ptuj. g-26061

Trantura Tomaž, Vezna ulica 11, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89996. m-516

Tratnik Nada, Ob meži 29, Prevalje, spri-
čevalo. g-26280

Trikoš Vesna, Starše 76 d, Starše, delov-
no knjižico. m-524

Trikoš Vesna, Starše 76 d, Starše, za-
ključno spričevalo OŠ Bogdan Tušek v Mi-
klavžu, letnik 1978. m-523

Trnovšek Urška, Trubarjeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 40662. p-26020

Troha Tamara, Podlipa 50 A, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9967.
s-26340

Trojanšek Jakob, VFikrče 28, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
512058, reg. št. 153281. s-26258

Turner Anton, Kalše 2 A, Zg. Polskava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17552.
g-26293

Turšič Lijana, Križevniška ulica 10,
Ljubljana, spričevalo I., II. letnika Srednje
šole za medicinske sestre babice, izdano le-
ta 1982, 1983 na ime Mušič Lijana v Ljub-
ljani. s-26008

Ubovič Đuro, Koroška c. 14, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kov. šole Bo-
ris Kidrič v Mariboru, št. VIII/234. m-509

Ulčar Matjaž, Trubarjeva 11, Bled, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 30534.
s-26053

Urbanija Božidar, Spodnji Tuštanj 15,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 672. s-26300

Urbančič Marjan, Fala 18 b, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4521. m-459

Uršič Katarina, Godič 78, Stahovica, di-
jaško mesečno vozovnico. g-26090

Ušaj Stojan, Ravne 5, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 831956, iz-
dala UE Ajdovščina. g-26292

Valant Tomaž, Trčova 65, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30452.
m-483

Valentinčič Ivan, Ulica Marije Hvaliče-
ve 34, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0258820. s-26256

Vedečnik Irena, Toneta Melive 6, Slo-
venske Konjice, zavarovalno polico št.
101307. g-26266

Veldin Andrej, Pajkova ul. 22, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika I. Gimnazije Ma-
ribor, šolsko leto 92/93 in 93/94. m-438

Vereš Antun, Gradišnikova ulica 10, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11422. s-26070

Verlič Vera, Goričane 9, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 353543,
reg. št. 30949. s-26353

Vermiglio Valerija, Bevkova ulica 5, Vi-
pava, vozniško dovoljenje, št. S 252647.
g-26163

Verzel Vesna, Porabska 10, Gornja Rad-
gona, indeks, št. 81212617 Univerze v Ma-
riboru VEKŠ, šolsko leto 78/79. m-418

Vešligaj Andreja, Hribi 15, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970860, reg. št. 183971. s-26225

Vipotnik Janez, Polene 3, Slovenske Ko-
njice, spričevalo Poklicne šoferske šolena
Ježici. p-26065

Vodušek Anka, Knifičeva 1, Ruše, spri-
čevalo 3. in 4. letnika SZŠ Maribor, šolsko
leto 89/90. m-439

Volf Smiljan, Ptujska 85, Rače, spriče-
valo 4. letnika II. Gimnazije v Mariboru,
letnik 1994. m-393

Volk Mitja, Slap 4 c, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 784461, izdala
UE Ajdovščina. g-26294

Vovk Alojz, Dol. Leskovec 70, Bresta-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6568. p-26064

Vrabel Lidija, Stojnci 5 a, Markovci, let-
no spričevalo Srednje upravne šole v Ptuju,
letnik 1994. m-388

Vranič Gregor, Opekarniška 10, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 34987. p-26036

Vrban David, Šmihel 28, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. B. p-26051

Vrbinc Maja, Litijska 19, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13590.
s-26152

Vrbnjak Cvetka, Ob žici 3, Ljubljana,
diplomo Srednje tekstilne šole v Mariboru,
letnik 1985. m-427

Vrečer Denis, Celovška 9, Celje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje tehniške
šole v Celju, št. 625, izdano leta 1995.
p-26141

Vrišer Helena, Prešernova cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1052038, reg. št. 202986. s-26213

Vurkeljc Karlo, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585876, reg. št. 124449. s-26237

Weinhardt Rozika, Hrastovec v Slov.
Goricah 17, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 4140. m-400

Winker Matej, Vena Pilona 7, Koper,
vozniško dovoljenje. g-26200

Yagoub Jasir, Kvedrova 3, Ptuj, spriče-
valo o zaključnem izpitu, št. 28 Srednješole
v Ptuju, izdano leta 90/91. m-470

Zadravec Miran, Jablance 38, Zgornja
Korena, delovno knjižico. m-506

Zagorc Darja, Pot na Fužine 29, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 272141.
s-26086

Zagoričnik Vera, Dr. Hrovata 1, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 61077209. m-403

Zajc Janez, Velikovška 16, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-26226

Zajec Matjaž, Novo mesto, delovno knji-
žico, reg. št. 32748, ser. št. 87805. g-26166

Zakošek Erik, Na tratah 10, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BC, št. 8126. p-26011

Zakrajšek Gregor, Velike Lašče 75, Ve-
like Lašče, delovno knjižico. s-26119

Zamuda Nataša, Ul. 5. prekomorske 3,
Ptuj, zaključno spričevalo Ekonomske šole-
Ptuj, šolsko leto 94/95. m-513

Zavec Miran, Gradiška 15, Cirkulane,
spričevalo SŠKM v Mariboru, letnik 1993.
m-386

Zaverški Renata, Zg. Hoče 45, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103527.
m-498

Zgonc Vinko, Veliki vrh 15, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 3642.
s-26332

Zidar Marija, Velike Lašče 42, Velike
Lašče, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani. s-26377

Zidarič Boris, Ljutomerska 18, Ormož,
zavarovalno polico, št. 0354119. m-387

Zlatorog d. d. Maribor, Ul. 10. oktobra
9, Maribor, zavarovalno polico, št. 386666.
m-456

Zobec Branko, Ljubljanska 43, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
12165. s-26174

Zorec Maruša, Židovska ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
165860. s-26315

Zupan Alenka, Ljubljanska 88, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19004.
s-26372

Zupanič Milka, Draženci 42 a, Ptuj, spri-
čevalo 4. letnika Gradbene tehnične šole v
Mariboru, letnik 1981. m-414

Zupančič Boris, Pod hribom 12, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehniških strok Franca Leskoška Luke,
št. I/EL-420, izdano leta 1988 v Ljubljani.
s-26304

Žagar Andrej, Zg. Rečica 48, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7695, izdala
UE Laško. p-26031

Žerjal Rok, Bohinjčeva 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8232, izdal
LPP. s-26010

Židan Tomo Anton, Frenkova pot 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 000461, reg. št. 206954.
s-26106

Žumer Maja, Finžgarjeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483394, reg. št. 126165. s-26

Žuran Matej, Brilejeva 12, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4946. s-26028
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Prof. dr. Franc Grad, doc. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Ivan Kristan,
prof. dr. Ciril Ribičič

DRŽAVNA UREDITEV SLOVENIJE
DRUGA SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA

Prva izdaja učbenika Državna ureditev Slovenije je bila razprodana v dobrem letu dni. Ta

podatek potrjuje, da se je knjiga uveljavila kot temeljno strokovno delo s področja ustavne

ureditve. Spremenjena in dopolnjena izdaja prinaša mnogo vsebinskih novosti. Razvoj državne

ureditve, pravni viri državne ureditve, razmerja med temeljnimi državnimi organi, varuh človek-

ovih pravic, računsko sodišče in centralna banka so naslovi novih poglavij. Večino drugih so

avtorji dopolnili zaradi novih teoretičnih spoznanj na tem področju. Na drugačno vsebinsko

podobo knjige pa je vplival tudi sprejem mnogih novih predpisov.

V predgovoru knjige njeni avtorji - učitelji ljubljanske pravne fakultete poudarjajo, da bi ob vseh

novostih to knjigo lahko uvrstili kar med nova dela. Iz prve knjige je ohranjen le metodološki

pristop pri obdelavi snovi, ki so ga dobro sprejeli tako študentje prava in drugih fakultet,

pripravniki v državni upravi ter pravosodju kot tudi številni strokovnjaki v državnih organih in

organih lokalne samouprave. Predvsem tem je delo Državna ureditev Slovenije namenjeno tudi v

prihodnje.

Cena 5460 SIT (10340)

PROF. DR. LJUBO BAVCON – PROF. DR. ALENKA ŠELIH

KAZENSKO PRAVO
SPLOŠNI DEL

Leto dni po uveljavitvi prvega slovenskega kazenskega zakonika sta profesorja ljubljanske

pravne fakultete pripravila nov učbenik kazenskega materialnega prava - splošni del.

Kakor sta opozorila v predgovoru, je sprememba pravne podlage nujno vplivala tudi na

pripravo te knjige, čeprav ostaja zasnova učbenika tudi v tej tretji izdaji podobna prejšnji-

ma dvema. Knjiga je namenjena študiju predmeta kazensko materialno pravo, hkrati pa bo

koristila tudi praksi.

V besedilo knjige sta avtorja vnesla precej novosti in sprememb, ki so posledica novih

teoretičnih in zakonodajnih rešitev, kakor tudi sprememb kazenskopravne doktrine in

kriminalitetne politike. Na zadnjih straneh učbenika, ki obsega 480 strani, je izbor litera-

ture in stvarno kazalo, ki ga je za to knjigo pripravil dr. Vid Jakulin.

Cena: 4935 SIT (10337)
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DR. MIHA TRAMPUŽ

AVTORSKO PRAVO IN LIKOVNA
UMETNOST

PRIMERJALNOPRAVNA RAZISKAVA

Avtorsko pravo je bilo dolga desetletja pastorek slovenske zakonodaje. Lani je državni zbor

sprejel zakon o avtorski in sorodnih pravicah, z letošnjo pomladjo pa prihaja na slovenski knjižni

trg primerjalnopravna raziskava o avtorskem pravu, ki je bila tudi izhodišče mnogih zakonskih

rešitev. Kakor je v predgovoru zapisal prof. dr. Jože Straus s Planckovega inštituta, se avtor dela

kot imeniten poznavalec in ljubitelj likovne ustvarjalnosti pri izbiri teme za doktorsko dizertacijo

ni naključno odločil za primerjalnopravno raziskavo varstva del likovnih umetnosti. Svoje delo

pa je napisal tako, da daje bralcu tudi splošne informacije, ki so potrebne za razumevanje

modernega avtorskega prava.

Z izidom knjige je v slovenskem prostoru vsaj delno zapolnjena strokovna praznina na pravnem

področju, ki glede na gospodarski pomen tako imenovanih “Copyright industries” prav v zadnjih

letih doživlja izreden razvoj.

Cena 3360 SIT (10347)

PROF. DR. ALBIN IGLIČAR

TEME IZ SOCIOLOGIJE PRAVA
SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA

Med družbene pojave, ki nas spremljajo od rojstva do smrti, lahko uvrstimo tudi pravo, začenja svojo

novo knjigo profesor ljubljanske pravne fakultete za predmeta sociologija prava in zakonodajni proces.

Čeprav je knjiga namenjena predvsem študentom, ponuja mnogo tem za razmišljanje tudi vsem, ki se

neposredno ali posredno srečajo z vprašanjem, kakšni so odnosi med družbo in pravom.

Na primer: v knjigi so podatki iz raziskave o poznavanju in vrednotenju prava in pravnih inštitucij.

Povedo nam, da le četrtina prebivalcev Slovenije bolje pozna katerega od zakonov, da jih le tretjina ve,

kdo sprejema zakone, ali da jih le desetina prebira Uradni list Republike Slovenije.

Cena 3990 SIT (10343)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


